Okrajno glavarstvo Radovljica (pred 1814)
Zametki moderne uprave
Zametke uprave v modernem smislu, to je s stalno nastavljenimi, plačanimi in le
svojemu delodajalcu obvezanimi uradniki, ki so organizirani v urade ali oblastva, s
točno določenimi pristojnostmi v notranje avstrijskih deţelah sledimo od druge
polovice 15. stoletja naprej.
Upravne reforme cesarja Maksimilijana I. (1493-1519), s katerimi je postavil prva
centralna deţelnokneţja oblastva za habsburške dedne deţele (v njihov okvir je
spadala tudi deţela Kranjska), so okrepile teţnjo po večji upravni samostojnosti
deţelnostanovske avtonomistične oblasti. S tem je bila začrtana pot k dualizmu v
upravi, ki je trajal s spremenljivo intenziteto vse do konca monarhije.
Vir: Upravni razvoj v gornjesavski dolini / 1858-1941 (Jeklo in ljudje VI., avtor
Janez Kopač)

Prve omembe radovljiškega mestnega glavarja
Ortenburški dobi naselja je sledila kratka celjska doba (1418–1456), v kateri se je trg
gospodarsko povzdignil in notranje uredil. Obseţno celjsko posest na Štajerskem in
na Kranjskem je upravljal celjski vicedom s sedeţem v Ljubljani. Radovljica je bila za
Celjane geostrateško pomembna pri utrjevanju moči na Koroškem, zato je upravnik
posesti po Ortenburţanih na Gorenjskem postal prvorojenec Hermana II., Herman III.
A ta se je pri gradu Kamen smrtno ponesrečil, ko je padel s konja.
Na mestu upravitelja mu je potem sledil brat Friderik II. Celjani so nazadnje ostali
brez potomstva in so morali prepustiti svoje posesti Habsburţanom, čeprav ne brez
odpora vdove zadnjega Celjana Ulrika, Katarine Branković. Leta 1457 se je
radovljiški mestni glavar Gašper I. Lambergar na strani cesarja Friderika III.
Habsburškega tako ustrašil celjske vazalne vojske z Janom Vitovcem, da je mesto
zaţgal in pobegnil. Zgodovinske dogodke iz časa boja za celjsko dediščino skriva
ljudska pesem o Pegamu in Lambergarju, ki je znana le na Gorenjskem. V njej pa
nastopata junak, zmagovalec Krištof I., eden od znamenitih turnirskih zmagovalcev iz
druţine Lambergarjev z gradu Kamen, in Behaim - Pegam, ki je utelešal grozne
najemniške vojake s Češke. Motiv boja je bil pogosto upodabljan tudi na panjskih
končnicah.
Stara Radovljica pripoveduje ali kako v domačem muzeju sestavljamo ulični
muzej (avtorica Verena Štekar-Vidic; zbornik Etnologija in slovenske pokrajine
- Gorenjska, 2012)
☼☼☼☼

Radovljiško deţelno sodišče, 14. - 18. stoletje
Ţe v 14. stoletju je bila celotna Radovljiška ravnina pod sodno oblastjo radovljiškega
deţelnega sodišča. Od 15. do 18. stoletja je ohranila svoje samoupravne mestne
pravice na področju sodstva in uprave. Leta 1840 postane sedeţ okrajnega oblastva,
1868 pa sedeţ okrajnega sodišča.
Vir: Občina Radovljica (predlog za ustanovitev mestne občine, 2005)
☼☼☼☼

Okroţni urad Radovljica, 1748
Marija Terezija je za svoje drţavnoobrambne cilje potrebovala stalen izvor denarja, ki
ga dotedanji upravni sistem ni mogel zagotoviti. Zato so se odločili za upravno
reorganizacijo. Na deţelni stopnji so leta 1749 ustanovili za Štajersko, Koroško in
Kranjsko reprezentance in komore – le-te so zdruţile opravljanje splošne in
kameralne upravne funkcije –, ki pa so jih ţe leta 1763 odpravili in jih nadomestili z
deţelnimi glavarstvi. Upravne zadeve za Štajersko je opravljala notranjeavstrijska
vlada. Kot notranjeavstrijski nadzorni organ je leta 1763 začel delovati še gubernij v
Gradcu. Z manjšimi spremembami je gubernij nato deloval do leta 1850, ko so ga s
ponovno reorganizacijo drţavne uprave ukinili in namesto njega uvedli deţelno
namestništvo. Ta upravna organizacija je nato na deţelnem nivoju delovala do konca
1. svetovne vojne.
Za učinkovito komuniciranje med višjimi deţelnokneţjimi organi in najniţjimi
patrimonialnimi organi so leta 1748 vpeljali kot vmesno stopnjo še okroţne urade –
kresije (Kreis). Okroţni uradi kot drţavni upravni organi so bili ustanovljeni leta 1748.
Na najniţji stopnji uprave je deţelna oblast uporabljala ţe obstoječo mreţo okrajnih
gosposk, ki se je razvila iz nabornookrajnih gosposk (Werbbezirks). Nabornookrajne
gosposke so se formirale na Štajerskem zaradi izvajanja nabora vojaštva v sredini
leta 1779. Sistem okrajnih gosposk se je na Štajerskem ohranil do leta 1848. Najniţje
celice okrajne gosposke so bile soseske (občine), ki so jih vodili rihtarji (ţupani).
Vir: Vodnik po fondih in zbirkah (Zgodovinski arhiv Celje)
☼☼☼☼

Kanton Gospostvo Radovljica, 1780-1809
1780. leta so Kranjsko razdelili na 18 kantonov in 38 gospostev.
Leta 1780 so zaradi vojaških potreb deţelo Kranjsko razdelili na t. i. kantone, ki so
obsegali eno ali dve zemljiški gospostvi. Kantoni so bili območja, v katerih so se
večje vojaške enote dopolnjevale z novimi naborniki. Kantone so razdelili na manjše
naborne okraje, ki so običajno obsegali območje ţupnije. Kanton, ki se je imenoval
Gospostvo Radovljica, je obsegal 8 nabornih okrajev. Poleg nabornega okraja
Radovljica so v ta kanton spadali še naborni okraji Kropa, Kamna Gorica, Ovsiše,
Brezje in Mošnje, pa tudi Ţelezniki in Selca. Naborne okraje so razdelili na števne
oddelke, ki so jih poimenovali konskripcijske občine, po sprejetju joţefinskega
katastra imenovane tudi katastrske oziroma davčne občine. Če so bili števni oddelki
premajhni, so dva ali več zdruţili v katastrsko/davčno občino, ki je praviloma
povezovala od 40 do 50 hiš (Polec, 1925, str. 4 132–134; Kopač, 2010, str. 127).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Ljubljanska kresija (1784-1790): Okrajna gosposka Radovljica: Leše, Podbrezje. /
Vir: ARS

Ilirske province
1809-1813
Kanton Radovljica, 1809-1813
Do bistvenih upravnih sprememb pa je prišlo v času Ilirskih provinc v začetku 19.
stoletja, ko se je ukinil fevdalni sistem. Med Ilirske province je spadala tudi deţela
Kranjska. Glavno mesto Ilirskih provinc je bila Ljubljana. Okroţja so preimenovali v
distrikte. Distrikte so razdelili naniţje upravne enote - kantone. V Kranjski provinci je
delovalo 21 kantonov in en izmed teh kantonov je bil tudi radovljiški kanton. V
radovljiški kanton je v času provinc spadalo poleg današnjega radovljiškega območja
še zgornjesavsko območje.
Francoska oblast je nato še kot najniţje upravne enote uvedla komune - občine. Te
komune so bile po številu prebivalcev precej velike, štele so povprečno od 1300 do
4400 prebivalcev.
V kantonu Radovljica je bilo ustanovljenih sedem takih komun. Te so bile: Jesenice,
Kranjska Gora, Radovljica, Kropa, Begunje, Zagorice in Bistrica.
V času Ilirskih provinc so Francozi v občinski upravi uvedli dve vrsti izvajanja nalog:
prenesene naloge in lastne naloge, ki jih je občinska uprava opravljala sama. Tak
sistem poznamo še danes in ga tudi uporabljamo. V tem obdobju pa se je uveljavilo
tudi pomembno načelo o ločitvi upravno-izvršilne oblasti od sodne veje oblasti.
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Provinco Kranjsko (370.340 prebivalcev) so sestavljali trije distrikti (Ljubljana, Novo
mesto in Postojna), 21 kantonov in 124 občin. V kantonu Radovljica (25.529
prebivalcev) so bile občine: Radovljica (3.082 / 23 davčnih občin), Kropa (3.067 / 17),
Begunje (3.031 / 24), Zagorica pri Bledu (4.345 / 24), Bistrica (3.946 / 16), Kranjska
Gora (2.718 /10) in Jesenice (3.340 / 10).
Vir: Zemljevid Ilirskih Provinc iz leta 1812 (Gašperič Primoţ, zaloţba ZRC 2012).

Kanton in ţupanstvo Radovljica, 1809
Vir: DAR (ponarejenec; narejen po ţigu Idrije)

Ţigi ţupanstev Radovljica, Kropa in Begunje, 1809
Vir: DAR (ponarejenci; narejeni po ţigu Stopič in Ljubljane).
Op.: Uporabljena so krajevna imena iz zemljevida Ilirskih Provinc, 1812!

Okrajni glavarji v Radovljici (1814-1941)
AvstRIJSKO CESARSTVO
1813-1867
Bezirksobrigkeit Radmannsdorf (1814-1840)
Okrajna gosposka Radovljica (1814-1840)
Od 1814 sta delovali okrajni gosposki Bled in Radovljica, 1840 pa je bil ustanovljen
Okrajni komisariat Radovljica in Bled s sedeţem v Radovljici. Iz Okrajne gosposke
Bela Peč (od 1814) je nastal 1841 Okrajni komisariat Bela Peč s sedeţem v Kranjski
Gori. 1849 je bilo ustanovljeno Okrajno glavarstvo Radovljica, ki je obsegalo davčna
urada Radovljica in Kranjska Gora. Leta 1854 sta postala to dva samostojna okrajna
urada, po 1868 pa sta bila ponovno zdruţena v Okrajno glavarstvo Radovljica.
Vir: spletna stran gov.si
Med letoma 1835 in 1840 je v hiši Mesto št. 2 stanoval okrajni komisar Janez Ahačič.
Rojen je bil leta 1802 v Trţiču št. 61 (danes Cerkvena ulica št. 14) lectarju Joţefu in
Marjeti, roj. Pogačnik. Pri 31 letih se je v Lescah poročil s tri leta mlajšo Ivano, roj.
Polak, vdovo trţiškega sodnika Jerneja Malija. Ţena je bila hči trţiškega usnjarja in
barvarja Karla Polaka in Magdalene, roj. Vovk. Zakoncema Ahačič se je leta 1838
rodil sin Joţef lgnac Ludvik.
Vir: Radovljiške druţine v 19. stoletju (avtorica Nadja Gartner-Lenac)

Podpis: Rieger prov. Grundbuchführer., 1831
Vir: arhiv Zvone Razinger

Odpošiljatelj: Okrajna gosposka Radovljica, 1833
Vir: arhiv Nejc Vobovnik

Ţig Okrajne gosposke Radovljica, 1833
Vir: arhiv Nejc Vobovnik

Podpis okr. komisarja Janeza Ahačiča, 1833
Vir: arhiv Nejc Vobovnik

Dva ţiga (zastopnika Okrajne gosposke) Radovljice, 1833
Vir: DAR
Op.: Vertretung (zastopstvo).

Podpis komisarja Janeza Ahačiča, 1833
Vir: DAR

Glava: K. k. Bezi. Obrg. Radmannsdorf, 14. 5. 1836
Podpis komisarja Janeza Ahačiča (?), 1836
Vir: arhiv Konrad Kajtna

Glava »drţavnega urada v Radovljici«, 25. 2. 1837
Vir: arhiv Konrad Kajtna
Pomoč: Bezirksregierung – okrajno oblastvo

♣♣♣
Bezirkskommissariat Radmannsdorf und Veldes (1840-1849)
Okrajni komisariat Radovljica in Bled (1840-1849)
Okrajni komisar Eusebius Rizzi (1848)
V začetku leta 1848 je bilo na začasno zdruţenem okrajnem deţelnokneţjem komisariatu
Radovljica in Bled zaposlenih 12 uradnikov in 4 sluge. Na čelu okrajnega urada je bil
Eusebius Rizzi kot okrajni komisar.
Okrajni sodnik: Ignac Guzelj (Guselli); v Radovljico je prišel 11. aprila 1848 / sredi februarja
1849 prestavljen v Vrhniko
Pisar okrajnega urada: Franc Wagner.
Konceptni praktikant: Joţef Ţurga.
Uradnika: Janez Košir in Moritz del Negro.
Lastnik gradu: Vincenc Thurn, njegov oskrbnik Bervar.
Okrajni zdravnik: dr. medicine Albin Zoff.
Okrajni ranocelnik: Alojz Zollner; v Radovljico prišel l. 1848.
Lekarnar: Matija Zalokar.
Vir: Radovljica v letu 1848 (avtor: Stane Granda; Radovljiški zbornik 1995).

Glava pisma »Okrajni komisariat Radovljica«, 28. 2. 1945
Vir: arhiv Konrad Kajtna

Podpis »okrajnega komisarja v Radovljici«, 28. 2. 1845
Vir: arhiv Konrad Kajtna

Podpis »urada v Radovljici«, 27. 5. 1848
Vir: arhiv Konrad Kajtna
V čitalnico, ki je bila nedvomno središče kulturnega in političnega ţivljenja radovljiških
uradnikov, meščanov in uglednih okoličanov, je pristopilo 33 članov, med katerimi so
bili najbolj dejavni drţavni uradniki in nekateri radovljiški trgovci. Razen uradnikov
Luke Rabiča in Alojza Magušarja so bili člani radovljiške čitalnice vsi ostali drţavni
uradniki. Posebej dejavni so bili: Ignacij Guzelj, okrajni sodnik v Radovljici, Eusebius
Rizzi, načelnik začasno zdruţenega okrajnega deţelnokneţjega komisariata
Radovljica in Bled, okrajni zdravnik dr. Albin Zoff ter uradniki Moriz del Negro, Franc
Wagner in Joţef Ţurga. Od meščanov so bili med člani: grof Vincencij Thurn,
posestnika in trgovca Franc Serafin in Jernej Hudovernik, trgovec Friderik Homan in
nekateri duhovniki, od katerih je bil najbolj dejaven Lovro Pintar. ...
Vir: Radovljiška čitalnica v letih 1848-49 (avtor Jure Sinobad / 100 let javne
knjiţnice 1906-2006)

Zemljiška odveza. Ţe zakon o zemljiški odvezi z dne 7. 9. 1848 je odpravil
podloţništvo »z vsimi postavami, ki to zavezo zadevajo«, zemljiška gospostva pa naj
ne bi dobila odškodnine za dajatve, ki so jih prejemala iz »sodniških opravil«.
»Grajšinske gosposke imajo sodniško in politiško vladbo za ta čas do speljanja
cesarskih gosposk na drţavne stroške še dalje peljati« (9. čl.).
Marčna ustava je v § 100 določala: »Vse sodstvo izhaja iz drţave. V prihodnje naj ne
bo patrimonialnih sodišč«.
Vir: Organizacija sodišč leta 1849 … (Sergij Vilfan; Zgodovinski časopis, 1988)

♣♣♣

Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf (1849-1854)
Okrajno glavarstvo Radovljica (1849-1854)

Deţelni zakonik in vladni list za krajnsko kronovino, 29. grudna 1840

♣♣♣
Okrajni glavar Janez Pajk (1848 - 1854)
(roj. ? / um. 09. 1. 1884)
V letu 1848 je prišel iz Kranja v Radovljico za okrajnega glavarja dokaj neuspešni
uradnik in »politik« Janez Pajk.
Vir: Radovljica v letu 1848 (avtor: Stane Granda; Radovljiški zbornik 1995).
Novi politiški vradniki za Kranjsko in Koroško kronovino. Z novim letam se bojo
začele nove politiške gosposke. Cesar so postavili 8. in 12. tega mesca kronovinna
poglavarja, in poglavarjeva svetovavca; vse druge višje vradnike pa je po oblasti, od
Cesarja prejeti, minister notranjih oprav izvolil.
Za Kranjsko kronovino: poglavar kranjske kronovine (Statthalter) je grof Gustav
Korinsky … Kantonski poglavarji I. reda so: … V Radoljci gosp. Janez Pajk.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 26. 12. 1849
Okrajni glavar v Radovljici Janez Pajk je opaţanja o novih krajevnih občinah zapisal v
poročilu dne 16. 07. 1951. Poudaril je, da so v radovljiškem okrajnem glavarstvu
ustanovljene majhne in velike krajevne občine, vse pa so imele precej teţav pri
izpolnjevanju nalog, ki jim jih je nalagal zakon. Marsikateri ţupan je bil nepismen.
Vir: Uprava radovljiškega območja 1849-1994 (avtor Janez Kopač / Kroparski
zbornik ob 100 letnici Plamena; zal.: Občina Radovljica in Plamen Kropa, 1995).
Glede na velikost občine so bili problemi, s katerimi so se srečevali ţupani in občinski
odborniki, zelo različni. Okrajni glavar v Radovljici Janez Pajk je v poročilu, ki ga je
16. julija 1851 poslal deţelnim oblastem v Ljubljano, zapisal, da so v majhnih občinah
upravni stroški občinskega poslovanja veliko manjši kakor v velikih občinah. V
slednjih občinah mora občinski odbor večkrat odločati o nasprotujočih si interesih,

kakor o pravicah za pašo, za planine, gozdove itd. ».. .V občini Jesenice so nastali
npr. veliki prepiri zaradi velike planine, katero trije v občini zdruţeni kraji vsak zase
zahtevajo...« V velikih občinah se po Pajkovem mnenju tudi dogaja, da morajo
ţupani zaradi preobilice občinskega upravnega dela »... svoje zasebne posle
zanemarjati...« Na splošno radovljiški okrajni glavar opaţa več teţav in napak v
večjih kakor v manjših občinah.
Vir: Upravni razvoj v gornjesavski dolini / 1858-1941 (Jeklo in ljudje VI., avtor
Janez Kopač)
… Kot je razvidno iz teh besed, njegova preteklost ni bila pozabljena; še naprej so
bdeli nad njim. Janez Pajk, nekdanji kranjski okrajni komisar, je ob reorganizaciji
uprave postal radovljiški okrajni glavar. Poleti 1852 je moral za pohvalo predlagati
tiste prebivalce svojega okraja, ki so bili leta 1848 "zvesti vladarju". Ob tem je opisal
svoje videnje takratnih dogodkov. Pravi, da se duhovščina v letu 1848 ni vmešavala v
politiko (seveda ima tu v mislih revolucionarno stran), da pa so v tem pogledu vodili
radovljiški uradniki. Govorili so stvari, ki ne pritičejo drţavnim uradnikom. Neprimerno
je bilo tudi njihovo obnašanje. Edino von Negra pohvali, čeprav naj bi se nekaj časa
obnašal (tudi na novem delovnem mestu v Kranjski gori) kot simpatizer Slovanov.
Tudi takratnih učiteljskih skupščin se nerad spominja, ker so bile dokaj burne. Guzlja
neposredno ne omenja, jasno pa je, da se je "slab" glas o radovljiških uradnikih
nanašal na čas njegovega bivanja v Radovljici. Zaradi številnih hujših primerov,
zglednega GuzIjcvega obnašanja ter obseţne reorganizacije uprave in sodstva, ki je
potegnilo za seboj pravo preseljevanje uradnikov, so razčiščevanje njegovega
primera odlagali, ne pa odloţili. Vodilo ga je c. kr. notranjeavstrijsko-primorsko
apelacijsku in višje kriminalno sodišče v Celovcu. …
Vir: Zgodovina za vse (Odločno zanikam, da sem bil demokrat; avtor Stane
Granda)
Leta 1852 se je okrajnemu komisarju Janezu Pajku in njegovi ţeni Mariji, roj.
Scheichenttull, rodila hči Marija Ana.
Vir: Radovljiške druţine v 19. stoletju (avtorica Nadja Gartner Lenac)

Podpis okr. glavarja Janeza Pajka, 1850
Vir: DAR
Op.: DAR hrani štiri dokumente/pisma s podpisom glavarja Janeza Pajka.

Okrajno glavarstvo Radovljica je bilo ustanovljeno 1849 in je obsegalo davčna urada
Radovljica in Kranjska Gora. Predstavljalo je upravno oblast na najniţji stopnji in
je prevzelo celotno področje delovanja okroţnih, okrajnih in patrimonialnih uradov
izpred marčne revolucije. Z nekaterimi spremembami v obsegu in nazivu je delovalo
do leta 1941.

Politična oblast. Svitli cesar je poterdil predlog začasniga ministra znotrajnih reči
zastran uravnave politiških oblast ali gosposk. Posnamemo iz taistiga naslednje:
I. Na čelu opravništva (Venvaltung) posameznih kronovin (kronskih deţel) stoje od
cesarja imenovani namestniki. Njem podverţeni okroţni ali kresijski predsedniki
vodijo opravništvo kresij (okroţij). V tistih kronovinah, ki niso razdeljene v okroţja, je
cesarjev namestnik zraven tudi okroţni predsednik.
II. Okraji (kantoni, becirki), ki so glede politiškiga razdelenja narniţi stopnja, se
oskerbujejo po okrajnih ali kantonskih glavarjih, ki stoje neposredno pod okroţnim
predsednikam
III. V pomoč pri opravilih se pridajo cesarskimi! namestniku deţelni svetovavci,
okroţnimu predsedniku okroţni svetvavci in okrajnimu glavarju okrajni (kantonski)
komisarji. Dolţnost politiških gosposk je sploh skerbeti za oznanovanje in
izpolnovanje postav, za obderţanje in ustanovljenje varnosti, očitniga reda in pokoja
v obsegu njih uradne okrajne.
Politiške gosposke se z nobenim sodniškim opravilam ne pečajo.
Kakor se bodo nove sodne gosposke v vsaki deţeli od posebne vpeljavne komisije
ustanovile, ravno tako bodo tudi politiške oblasti po lastnih komisijah vpeljane.
Vir: Slovenija, 6. maliga Serpana (junija) 1849
Ljubljanske nemške novice nam oznanijo majhno število cesarskih vradnikov
(Beamte), ki bojo prihodnjič namesti guberniuma v Ljubljani, namreč: 1 deţelni
glavar, ki bo imel v vsim skupej 7000 gold. Letniga plačila, - 1 poglavarstvini
svetovavec, ki bo imel 3000 gold. - 2 kresijska svetovavca, eden z 2000 gold., drugi
pa z 1800 gold., 2 koncipista, eden z 1000 gold., drugi pa z 900 gold. - 1 tajnik
(sekretari) z 1200 gold. Za vse kancelijske potrebe je v vsim skupej na leto 2000
gold., za popotne stroške pa tudi v vsim skupej 2000 gold. odločenih. - Po deţeli bojo
4 kantonski poglavarji perviga reda po 2000 gold., 6 pa druziga reda po 1800 gold. potem 10 kantonskih komisarjev po 1000 gold., 15 pa po 800 gold., - 10 tajnikov po
500 gold. in 10 komisijskih sluţabnikov po 300 gold. Za kancelijske potrebe je v vsim
skupej 9000 gold., za popotne stroške pa 8800 gold. odločenih.
Vir: Slovenija, 7. Kimovca 1849

Pečatna znamka Okrajnega glavarstva Radovljica, 1849
Vir: DAR

Suhi ţig »C. kr. okrajnega glavarstva Radovljica«, 1852
S »K. K. Bezirkshauptmanschaft Radmannsdorf«,1852
Vir: DAR
Dne 9. t. m. pa je umrl velikoletni okrajni glavar ljubljanske okolice Janez Pajk, nekaj
časa deţelni poročevalec komisije za uredjenje zemljiškega davka, nazadnje pa
okrajni glavar litijski, kjer se je umaknil znanemu Vesteckemu. Pokojni Pajk bil je
veren in strog uradnik, strah neukrotljivih razsajalcev in pretepovalcev in je vspešno
delal za zboljšanje gospodarskih zadev, izrekoma cest.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 16. 1. 1884

Osmrtnica Janeza Pajka
Slovenski narod, 10. 1. 1884

♣♣♣

Bezirksamt Radmannsdorf (1854-1868)
Okrajni urad Radovljica (1854-1868)
Okrajni glavar Janez Brolih (1854)
Iz Ljubljane. C. k. ministerstvo je za kantonske predstojnike in adjunkte pri novo
vredjenih mešanih c. k. kantonskih ali okrajnih oblastnijah na Krajnskem sledeče
gospode izvolilo:
Radoljca: za predstojnika Janez Brolih, za adjunkta dr. Karel Vidic.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 18. 10. 1854

Ţig »C. kr. okrajnega urada Radovljica«, 1859 in 1960
S »K. K. Bezirksamt Radmannsdorf«,1859 und 1960
Vir: DAR / arhiv druţine Grilc, Studenčice
Iz Gorenskega, 20. nov. Čeravno smo zlo neradi zgubili iz Gorenskih okrajn
pravičnega in za vse pravo in dobro iskrenega kantonskega poglavarja, gospod
Janeza Pajka, ki nam je nevarno derhal rakonaško zapodil, ceste naredil kakor mizo
gladke in sto drugih reči zboljšal, s kterimi se je sicer marsikateremu zameril, smo ga
vendar privošili okolici ljubljanski, ker bela Ljubljana, kakor so veče mesta sploh, v
okolici svoji sem ter tje pisana in marogasta tudi, zato ji je bilo treba moţa, ki iz
poštene srenje nepošteno sodergo iztrebiti zna in popraviti marsikaj, kar je narobe …
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 28. 11. 1860
Mestna kurija (volitve v mestno kurijo so bile 26. marca 1861)
•Nikolaj Recher (volilni okraj Ljubljana)
•Janez Gutman (Ljubljana)
•Dragotin Deţman, muzejski kustos (Idrija); 27. junija 1861 je z javnim nastopom v
dunajskem drţavnem zboru prestopil v nemški tabor in se začel podpisovati Karel
Deschmann
•Konrad Lokar, tovarnar in Kranjski ţupan (Kranj - Škofja Loka)
•Janez Brolih (Trţič - Radovljica - Kamnik)
•Mihael Ambroţ, ljubljanski ţupan (Postojna - Vrhnika - Loţ), umrl 25. aprila 1864
•Josip Suppan, odvetnik (Novo mesto - Višnja Gora - Črnomelj - Metlika Kostanjevica - Krško)
•Ivan Kozler (Kočevje - Ribnica)
Vir: Kranjski deţelni zbor (geni.com)
Deţelni zbor Kranjski. V 5. seji je poslanec Deţman bral vladni predlog, po katerem
naj se v prihodnje osnujejo cesarska okrajna glavarstva, tako, da bi bila ta glavarstva
v Radoljci, Kranji, Kamniku, Ljubljani za okolico, Kočevji, Črnomlji, Postojni, Logatcu,
Novomestu, Krškem, Litii, v Ljubljani za mesto …
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 13. 12.1865

Avstro-ogrska
1868-1918
Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf (1868-1922)
Okrajno glavarstvo Radovljica (1868-1922)

Okrajni glavar Avgust Wurzbach pl. Tannenberg, (1871-1877)
(Ljubljana, 4. 3. 1824 – Ljubljana, 28. 6. 1905)
Vladni svetnik, vitez reda Franca Joţefa.

Wurzbach Avgust pl. Tannenberg, 1824-1905
Vir: Blagoslovljeni in prekleti

Plemiški grb rodbine Wurzbach pl. Tannenberg, od 1854
Vir: Blagoslovljeni in prekleti
Medtem je bil v drugi polovici maja (1871) zamenjal barona Conrada na mestu
deţelnega predsednika za Kranjsko Carl Wurzbach von Tannenberg, brat
radovljiškega okrajnega glavarja.
Vir: Gorenjska 1860-1904 (avtor Dušan Kermauner, DZS 1876).
Op.. Karel baron Wurzbach pl. Tannenberg je bil deţelni glavar Kranjske (15. 11. 1866 - 19. 5. 1871).

Pod deţelno ljubljansko vlado stoji 11 okrajnih gosposk (do zdaj jih je bilo 30). Te
okrajne gosposke bodo 1.) v Radolici za vso stran, ki je do zdaj spadala pod
radoliško in kranjsko-gorsko gosposko; predstojnik ostane Avgust pl. Wurzbach.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 13. 2. 1867

Ţig »C. kr. okrajnega urada Radovljica«, 1869
S »K. K. Bezirksamt Radmannsdorf«,1869
Vir: DAR

Ţig in podpis »Okrajnega urada Radovljica« - kot sodišča, 1869
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice
Op.: Podpisan je takratni okrajni sodnik Joţef Lah.
Radoljca 19. sveč. P. C. Il. (Tagbl. laži. - Konec.) Značajno o „Tagbl." laţnjivih
dopisunih je posebno to, da si ti junaki pri vsi fantalinski smelosti, s ktero napadajo in
udrihajo po slovenskem narodu, njegovih voditeljih, duhovnih in druzih njim zopernih
osebah , si ne upajo tudi najzadnjemu c. k. kancelistu ţal besedice reči, marveč
hvalo pojo, če je le za mezinec mogoče, starim in mladim birokratom, naj si bodo še
taki mračnjaki. V tej zadevi bi imel posebno „gorenski Jonas" cele kupe gradiva, in ne
bi mu bilo treba preklicavati ničesa, kar bi pisaril. Lahko bi, na priliko, poročal o
nezmoţnosti slovenskega uradovanja velike večine radoljških uradnikov. Tako bi
lahko povedal, da pri vsi davkariji ne enega uradnika ni, da bi prav navadni plačilni
nalog mogel pravilno slovenski izdelati; to trdim iz lastne skušnje. Lahko bi on dalje
povedal, da pri politični gosposki zopet ni ne enega , kteri bi bil zmoţen pravilno
slovenski pisati in uradovati. To se je prav sijajno videlo pri oni obravnavi, ko je neki
trdovraten „slobenjar" nosil svetinjo na spomin Viţmarskega tabora in je bil za tega
del v preiskavi. Sodnik mu je bil g. Jabornegg. Ker pa so „slobenjarji" tako hudobni,
da zahtevajo pravico §. 19., zahteval je tudi ta nepoboljšljivi grešnik slovensko
obravnavo; al gospod mu reče, da ne zna slovenski, in ker hudobneţ še ne odstopi
od svojega zahtevanja, ga slednjič sodnik prosi, naj on sam zapisnik narekuje. To se
je tudi zgodilo. - Čudno se mi tudi zdi, da „Jonas" ni nič slišal o škandaloznem
napadu Rotter-jevem! Ali mu vohun radoljški ni nič poročal? Radoljčani bili bi
hvaleţni, ako bi „Jonas'' hotel pri pl. gosp. Wurzbach-u, okrajnemu glavarju
radoljškemu, poprašati, ter potem svetu naznaniti, kaj se je zgodilo s tistim
revolverjem, kterega je ţandarmerija vzela omenjenemu Rotter-ju ko je hotel v
kavarni nekoga vstreliti, ter ga potem pl. Wurzbach-u izročila; ali je bil omenjeni
rogovileţ kaj kaznovan? Hvaleţni, pravim, bi bili, kajti hudobni ljudje hočejo vedeti, da
se Rotter-ju ni nič zgodilo, dasiravno je postavljena cela vrsta §§. c. k. kazenskega
postopnika na rogoviljenje takošno, kakoršnega je vkrivičil zgorej omenjeni Rotter. Naj bi dalje poprašal „Jonas" pri radoljški sekvestraciji: ali je res to, kakor se na glas
pripoveduje, da ţe več let posestniki ne dobe nič „panov" iz Jelovice, ko jih vendar
dobirnjo ne posestniki a la B., ako je treba 150-200. - To bi bile novice, ki bi celo
gorensko stran zanimale, al za to ,,Jonas" nima ni ušesa ni peresa. - Posebno veliko

gradiva bi dobil „Jonas" tudi pri našem mestnem odboru. Naj popraša „den allgemein
hochgeachteten Bürgermeister'', zakaj da včasi gore luči v uličnih svetilnicah do
osmih zjutraj, ko drugekrati v temnih večerih zopet nič niso priţgane? Tako imamo v
časi „beleuchtungo" podnevi pri solncu, zvečer pa, ko je je treba, je ni. In ker je
„Jonas" bil tako skrben za odpravo snega, naj še popraša: kako je to, da leţijo na
glavnem trgu v Radoljci še celi kupi snega, in zakaj da dobro znana »Musterstrasse«
še zdaj ni odkidana, - a naj nikar ne za bi povedati pravega razloga tej zanikernosti.
Dalje, ako se mu poljubi, lahko tudi vpraša: zakaj da je mestni odbor dal „štantnino"
(standgeld), ktera se ob sejmu pobira, v najem za uboge krajcarje, kteri znašajo
komaj šesti del tega, kar se tako dobi. Ali imamo morebiti za to drago plačanega
srenjskega beriča, da ponoči na vse grlo vpije: „moj ne herrn und damen, die Uhr hot
zwölfi gschlogn", in pa za politične agitacije, o kterih nam povestnica radoljška
marsikaj ve povedati. - Naj bi dalje pozvedel s pomočjo radoljškega vohuna: kam in
zakaj je zginila iz „grajščine" ona tabla z napisom: „Gemeinde-Amt = Srenjski urad'',
zakaj da se je potem zopet kakor „zvezda modrim iz Jutrovega" prikazala druga na
hiši, v kteri sedanji radoljški tajnik prebiva, z napisom „Gemeindekanzlei = občinska
pisarna", pa zopet zginila po nesrečnih volitvah za deţelni zbor, ter se konečno za
stalno prikazala tretja z napisom „Gemeinde-Kanzlei"?
Dobro bi bilo tudi, da bi radoljški vohun hotel pozvedeti ter „Jonasu" povedati, zakaj
da so mestni očetje dali poštenemu in značajnemu prejšnjemu občinskemu tajniku g.
K. slovo ter si namestu njega najeli človeka, o kterem si celo stare babice prav
nedelikatno jezike brusijo. In konečno naj bi pozvedela „Jonas" in radoljški vohun:
zakaj da se slavno mestno predstojništvo noče ravnati po paragrafu 19. temeljnih
postav, kar se tiče dopisov. Nehote se mi vsiluje v spomin, da bi se bilo kmalu
predstojništvo naučilo te metode od znanega „Brenceljnovega" prijatelja Tavčarja. Z
neznanjem tega paragrafa se skoraj ne morejo izgovarjati; še manj pa, da bi občinski
tajnik ne znal slovenski pisati, kajti ni dolgo, ko sem od čisto zanesljive osebe izvedel,
da je pisal ta gospod nekemu kmetu (ime in kraj lahko povem, ako bi bilo treba)
naslednji listič: „J. J. Prinesi ob kratkem tistih 50 gld. in pridi doli, da bodeva šla k
Cajhnu tiste „panove" štempljat. Nace Erschen". Te vrstice pričajo vendar, da ta
gospod zna, ako je treba, tudi slovenski pisati. Zato pa se mi tem bolj čudno zdi, da
meni pošilja ta vsemogočni gospod neki nemški list, vsaki teden enkrat, za kterega
ne maram, dokler mi ne doide v slovenskem jeziku. - Ako bi se hotel gospod „Jonas
Rehfuss" potruditi, da vse to v „Tagblattu" razjasni, bode, kakor sem ţe zadnjič rekel,
imel več nego deset prav mastnih dopisov. Ergo gospodine! na delo; zasluţka bo
dovolj.
Predno pa sklenem ta ţe menda predolgi dopis, naj omenim še to, da mi je iz čisto
zanesljivega vira znano , da je gosp. Deţman pisal grofu G. Thurnu, naj mu poroča o
konduiti gorenskega korespondenta alias „Jonas" recte ,,Jozua Rehfuss-u". V tem
dopisu oče „Tagblattov" ţolč izliva nad tem pisačem, kteri je vredništvo ţe tolikrat na
led in v zadrege spravil. Djal je v tem pismu oče Deţman, da bi bili ţe zdavnej dali
slovo temu človeku, ako bi le koga druzega dobiti mogli. In da ga še imajo, ima se on
sam svoji nesramni vsiljivosti zahvaliti. Smeh me je posilil slišati tako kritiko.
„Nesrečni Jonas"! sem si mislil: tedaj celo tvoji za-te ne marajo! Tej dogodbici ni
potreba komentara; le toliko rečem: kakoršno podvzetje, taki so delalci. Dokler bodo
„Tagblattove" tendence take, kakoršne so bile dozdaj, bodo morali njegovi očetje ţe s
takimi korespondenti zadovoljni biti. Ţalostnih skušenj se jim ne manjka. Lahko bi
imenoval neko mesto, kamor so pospodje „Tagblattovci" poslali nekega doktorja ......
, naj bi pregovoril znanega ustavoverca, da prevzame posel korespondenta za tisti

kraj, - al moţ je naravnost djal, da tega ne stori. Evo gosp. Dragotin Deţman! - pa
brez zamere. Vse to v dokaz, da so nam znane vse vaše skrivnosti.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1. 3. 1871

Radoljica, 5. maja. P. C. II. (Tabor v Lescah) ni dovoljen. Osnovalci so naredili
pritoţbo do c. kr. deţelne vlade, in ne odjenjajo toliko časa, dokler ne dobijo
privoljenja taborovati ali pa da izvedo, kakošna je ustava v Avstriji in ali je bila pod dr.
Giskro svobodnejša kakor pod grofom Hohenwartom? Prepoved, to je odlok, s
katerim je c. kr. okrajno glavarstvo v Radoljici tabor prepovedalo, pisan je pa tako v
ubogi »kranjščini«, da bi radoljiškim uradnikom res svetovali, naj se gredo k
»Brenceljnovi« znani kuharici slovenščine učit! Ţe zarad one točke taborskega
programa, ktere zahteva, naj se nauk slovenščine obširno vpelje v šole, bi gospodje v
Radoljici ne smeli braniti tabora; saj sami djansko kaţejo, kako sila potrebno je, da se
človek v šolah uči maternega jezika.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 10. 5. 1871
Iz Gorenskega, 26. maja (Tabor v Lescah) po programu, kakor ga je osnoval taborski
odbor, je tedaj res prepovedan, in kar je »Tagepošta« pisarila iz Ljubljane, da bode
tabor 11. roţnika, je simpliciter laţ. Tisti po c. kr. okrajnem glavarji Wurzbachu od
ljublj. »Tagblatta« izdelani velikanski memorandum je naredil na c. kr. deţelno vlado
tak strašansk vtisek, da je izbirsala še 3. točko (o gozdnih zadevah gorenskih), in da
po takem ste ostale le dve točki (slovenski jezik v šolah in uradnijah in pa pomočno
društvo), kterih slišati bi smeli taboriti pod Triglavom. Taborski odbor, zelo nevoljen,
da se taboru v Lescah prepoveduje, kar se je dovolilo vsem drugim taborom na
Slovenskem, je poslal pritoţbo do ministerstva na Dunaj in pričakuje zdaj rešitve,
nadjaje se, da Hohenwarthovo ministerstvo ne bode branilo tega, kar je brez ovire
dopuščalo ministerstvo Giskrino. Zdruţenje Slovencev je vendar pač točka, po vseh
taborih ţe 3 leti brez nevarnosti za Avstrijo obravnavana, nikomur spotikljiva, ki jo
tedaj ţe vrabci po strehah pojo, - gozdne zadeve obravnal je tudi tabor na
Notranjskem, a ni se podrl svet, - in da bi se govorilo o novem poloţaji ljudskih naših
šol, Bogme! da ne bi še bilo »brezvercev« konec, če tudi sta »Slov. Nar.« in po njem
uradna »Laibacherica« to točko za neugodno razglasila! – V tacih okoliščinah tedaj
radovedni pričakujemo odloka iz Dunaja, da vidimo, ali je birokracija pod
ministerstvom grofa Hohenwartha, ki se vsem narodom avstrijskim prijazna kaţe, še
bolj mogočna kakor je bila pod ministerstvom Giskre, kteremu so Slovani bili trn v
peti.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 31. 5. 1871
Iz radoljškega okraja, 27. maja. [Izv. dop.] Kakor drugod ni zadovolilo imenovanje
Wurzbacha za vladnega deţelnega glavarja, tako je spočetka tudi pri nas enaki glas
odmeval, to imenovanje nam je pa v drugej zadevi prav po volji; okrajni glavar
Wurzbach je vladnega deţelnega glavarja brat in po obstoječih zakonih za
nastavljenje uradnikov pri uradih, v kterih pridejo v sluţbeno dotike, ne smejo
obenem biti nastavljeni taki, kteri so jim v rodu; za gotovo so nadejamo tedaj, da bo
našo ljudstvo rešono in bo mesto visoko aristokratičnega in plemenitega gospoda
dobilo za okrajnega glavarja kakega tako priljudnega, pravičnega in obče
spoštovanega gospoda, kakor jo gospod sodnik Lah. Ljudstvo so nadeja, da novo
nadomesteni glavar ne bo razširjenja samouprave zadrţeval, da bo glodal na to, da
bodo občinski odbori brez daljnega nepotrebnega odloga se izvolili, da se bo izmed

ţe čez pol leta izvoljenih volil novi ţupan itd.; ta gotovo ne bo segal v občinsko
področje in ne bo hodil na komisijo zaradi stavljenja novih hiš in drugih stavb, zaradi
sestavljanja spričal takim mladenčem, kteri oproščenja od vojaščine prosijo. Pa tudi v
lastnem področji bi dostikrat treba no bilo, da je ravno okrajni glavar na komisiji, vsaj
mi mislimo, da bi pri odkazovanji lesa za sekanje v Jelovci sekvestra nadzoroval in
nadomestoval kaki niţji uradnik gotovo s takim vspehom kakor on. Nadjamo se, da
bo prihodnji glavar bolj hitro izdeloval naše prošnje in pritoţbe in ne bo čakal, da bi
ga morali po časnikih k temu siliti, kakor se jo zgodilo pred kratkim v št. 55. »Slov.
Naroda" in baje vendar še ona pritoţba rešena ni. Nadejamo se da se občinskim
predstojništvom ne bodo pravico kratile, marveč da se bo razširjenje občinske
samouprave nadaljevalo, posebno pa da se slovenščini v uradu ne bo krivica delala;
gospodu Wurzhachu pa voščimo, da srečno odide in vstopi kar častiţeljno pričakuje v
ministerstvo, če ne za ministra vsaj za Hofrata.
Vir: Slovenski narod, 1. 6. 1871
Deţelnozborske volitve 1874 (vladni kandidat Wurzbach pl. Tannenberg). Ob tej
priloţnosti so »Novice« v posebni notici spregovorile tudi o nasprotnem
nemškoliberalnem ali vladnem kandidatu: »Morebiti da par glasov se bo oglasilo za
okrajnega glavarja pl. Wurzbacha; al ta gospod se je malo priporočil Gorenjcem s
tem, da ne najde potrebe kmetom odpisati kaj davka.« Za takšnega kandidata, ki ga
»bode vrivalo nemčurstvo, v tako imenovani »Industriegesellschaft« zastopano, se
gotovo ne bode nobena domača duša brigala«, so menile »Novice«, ker vsak ve,
kako preljubezniva je Gorenjcem ta druţba.« Za Luko Robiča je nato glasovalo 37
volilnih moţ, za okrajnega glavarja oddanih pet glasov je izhajalo domnevno iz občin
Jesenice, Koroška Bela in Dovje.
Vir: Gorenjska 1860-1904 (avtor Dušan Kermauner, DZS 1876).
Nadškof Gollmayer v Radovljici. Popoldne ob štirih so se podali prevzvišeni knez
in nadškof v rojstno mesto Radolico, kterega ţe čez 39 let niso bili videli, in kjer so jih
radostno in navdušeno sprejeli z mogočnim strelom, častitljivim zvonjenjem, obilnimi
maji in slavoloki. Prva pot je bila v cerkev, pred ktero so jih sprejeli mnogoštevilni
farmani in njim na čelu duhovščina, c. k. okrajni glavar Avgust pl. Wurzbach, mestno
občinsko predstojništvo, oba grofa Thurna in drugi odlični gospodje. Po opravljeni
molivti so ogledali zakristijo, vso prenovljeno lepo gotiško cerkev, nekoliko časa v tihi
molitvi postali pred krstnim kamnom ter potem ginjeno spregovorili: „ tukaj sem bil
krščen."
Vir: Slovenec, 16. 9. 1875

Ţig okrajnega urada Radovljica, 1875
Vir: arhiv druţina Sartori-Čebulj
Gospod Avgust pl. Wurzbach, c. kr. deţelne vlade svetovalec in bivši okrajni glavar v
Radovljici in ljubljanski okolici, prestopil je iz zdravstvenih ozirov v stalni pokoj. Pri tej
priliki naročili so cesar izreči mu za mnogoletno zvesto in odlično sluţbovanje najvišo
zadovoljnost.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 19. 8. 1885

♣♣♣
Okrajni glavar Josip Dralka, (1877-1886)
(Kamnik, 3. 2. 1831 / Radovljica, 14. 8. 1910)
Joţef Dralka se je rodil kot sin graščinskega oskrbnika dne 3. februarja 1831. v
Kamniku. Ljudsko šolo je pohajal v Dobu pri Domţalah in v Celju; tam je dovršil prve
razrede gimnazije, potem pa je odšel na ljubljansko gimnazijo in tu l. 1850. prebil
maturo.
Po končanih pravnih študijah na Dunaju je l. 1857. vstopil kot koncipient pri notarju
Kronabethvoglu v Kamniku, kjer je ostal do februarja 1859., ko je bil imenovan za
avskultanta pri deţelnem sodišču v Ljubljani. Odtod je bil oktobra 1859. dodeljen
okrajnemu uradu v Škofjo Loko, kjer je postal novembra 1859. začasni, julija 1860.
pa stalni aktuar.
Po odlično napravljenem sodnem izpitu (1864) je bil spomladi 1865. premeščen k
okrajnemu uradu v Radovljico, kjer je odslej skozi 10 let z uspehom vršil in dokončal

v zadovoljstvo ljudstva teţavne posle zemljiške odveze po gozdovih Jelovice,
Pokljuke ter bohinjskih in dovških planin. L. 1867. je postal okrajni komisar, l. 1875.
vladni komisar, 1877. pa je bil imenovan za okrajnega glavarja v Radovljico. V tem
poloţaju si je pridobil v devetletnem vztrajnem delu, kakor ţe prej pri zemljiški odvezi,
trajnih zaslug za svoj okraj, zlasti glede osnovanja novih šol in zidanja novih cest, od
katerih naj omenimo samo deţelno cesto Lesce - Bled, ki je prej potekala višje in
strmejše.
L. 1886. je bil imenovan za vladnega svetnika in vodil pri deţelni vladi najprvo obrtni
oddelek, potem pa oddelek za deţelno kulturo, v tej lastnosti in tudi kot
podpredsednik kraške pogozdovalne komisije je storil mnogo dobrega in koristnega
za napredek kmetijstva in gozdarstva na Kranjskem. Ko je po 38 letnem vestnem
sluţbovanju l. 1897. stopil v pokoj, je dobil v priznanje za svoje zasluge naslov in čin
dvornega svetnika. Umrl je v Radovljici v 80. letu dne 14. avgusta 1910.
Vir: Pol stoletja društva pravnik (dr. Rudolf Sajovic, 1939)

Za c. kr. okrajnega glavarja v Radoljici je imenovan g. Joţef Dralka, ki je namestoval
v Ljubljano prestavljenega pl. Wurzbacha.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 11. 4. 1877
Deţelnozborske volitve 1877 (vladni kandidat Dralka). Pri deţelnozborskih
volitvah leta 1877 je bil vladni kandidat proti slovenskemu kandidatu v gorenjskem
podeţelskem volilnem okraju novi okrajni glavar Johann Dralka, a je ostal v manjšini
z le 14 glasovi proti 35 glasovom za Poklukarja, »dasi je obrtniško društvo (beri KID)
na vso moč zanj agitiralo …
Vir: Gorenjska 1860-1904 (avtor Dušan Kermauner, DZS 1876).
Z Gorenjskega meseca decembra. Kakor je znano, imenovan je bil bivši okrajni
glavar Radovljiški g. Jos. Dralka vladnim svetnikom. Napominani gospod je v teku
svojega desetletnega sluţbovanja v najlepšem okraji vse Kranjske deţele pač dobro
poznal krajevne razmere, vedel je tudi, kaj bi bilo dobro storiti v povzdigo ljudskega
šolstva, ali, ţali Bog, vsega ni mogel storiti in zato upamo, da nam njegov naslednik
pomore pri našem teţavnem delu. Gosp. F. Marquis
Vir: Učiteljski tovariš (?) / google: vladni svetnik Josip Dralka
Imenovanje Dralke za vladnega sekretarja. (Imenovanje) Razen g. Vesteneka je
imenovan tudi g. Dollhof za okrajnega glavarja v Kočevji. G. Mahkot na Krškem in
Dralka v Radovljici sta vladna sekretarja postala. Da so vsi nemškutarji, to se dan
denes umeje. Fladung pride v Ljubljano.
Vir: Slovenski narod, 13. 8. 1875

Ţig »C. kr. okrajnega glavarstva Radovljica«, 1881
S »K. K. Bezirksamt Radmannsdorf«,1881
Vir: arhiv druţine Sartori-Čebulj

Ţig in podpis okrajnega glavarja Dralke, 1882
Vir: DAR (Delavske bukvice)
C. kr. okrajno glavarstvo v Radovljici izdalo je statistiko umrljivosti za l. 1881, katerej
povzamemo naslednje podrobnosti: Na tisoč prebivalcev umrlo je: V Jesenicah 25, v
Zaspem 30.5, na Breznici 23.5, na Dobravi 20, v Bistrici 24.5, v Gorjah 19, na
Koroškej Beli 34, v Koprivniku 17.5, v Kranjskej Gori 30.5, v Kropi 40.5, v Ljubnem
32.5, v Lescah 17, na Dovjem 32.5, v Lešah 18, v Mošnjah 20, v Ovsišči 10.1, v
Radovljici 25.5, v Ratečah 24, v Kamnej Gorici 34, v Begunjah 28.5, na Bledu 23, v
Belej Peči 28, na Bohinjskej Beli 20.5, v Srednjej Vasi 32.5 %. Največa umrljivost
(40.5 %) nahaja se iz lehko umevnih uzrokov v Kropi, najniţja v Ovsišči.
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1882

Komisar Gottried Friedrich, om. 1883 / Gorenjska 1860-1904 (Kremauner, str 90)

Slovenska matica. Kot letniki pristopili so 1885. leta društvu na novo: Andolšek
Franc, c. k. sodni pristav v Radovljici; Bulovec Ivan, trgovec v Radovljici; Dralka
Josip, c. k. okr. glavar in posestnik v Radovljici; Hofman Hubert, not. koncipient v
Radovljici; Homann Oton, trgovec v Radovljici; dr. Jelovšek Ignacij, c. kr. sanitetni
azistent v Radovljici; Klinar Matija, krčmar in posestnik v Radovljici; Roblek Aleks,
lekar in posestnik v Radovljici; Sittig Teodor, privatni geometer in posestnik v
Radovljici.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 17. 6. 1885
Dralkina hiša. Čeprav nosi hiša njegovo ime, le malokdo ve, da je v njej do svoje
smrti prebival cesarsko kraljevi dvorni svetnik Joţef Dralka (1831-1910). V Kamniku
rojeni sin grajskega oskrbnika na Krumperku, je po šolanju v Celju in Ljubljani končal
študij prava na dunajski univerzi. Prvo sluţbo je dobil v notarski pisarni v Kamniku,
nato je sluţil v okrajnih uradih v Škofji Loki in Idriji. Leta 1863 je z odliko opravil
sodniški izpit na višjem deţelnem sodišču v Gradcu. Premeščen je bil v okrajni urad v
Radovljici (1865), kjer se je ustalil in si ustvaril dom. V naslednjih letih je kot eden
najvidnejših akterjev na Kranjskem uspešno sodeloval pri reformi avstrijske javne
uprave. Leta 1877 je bil imenovan za c. kr. okrajnega glavarja v Radovljici in 1886 za
vladnega svetnika c. kr. deţelne vlade v Ljubljani. Bil je pravnik in drţavni uradnik, ki
so ga sodobniki uvrščali med najuglednejše osebnosti na Kranjskem. Joţef Dralka je
bil kot okrajni glavar zasluţen za izgradnjo številnih šol in cest v radovljiškem okraju,
predvsem deţelne ceste med Lescami in Bledom. / Nekrolog Joţefu Dralki; vir:
Laibacher Zeitung, 1910, št. 243 (25. okt.).
Vir: Dralkova hiša / Sprehod po stari Radovljici (avtor Jure Sinobad / Stara
Radovljica, 2012)

Dralkina hiša, 1899
Vir: DAR – slikar Franc Rojec (detajl)

Slovenski narod, 16. 8. 1910

Umrl je dne 14. t. m. ob 3. uri popoldne vpokojeni c. kr. dvorni svetnik Josip Dralka.
Pokojnik je bil svoje dni c. kr. okrajni glavar v Radovljici in vsled svoje delavnosti in
skrbi v prid radovljiškega mesta mu je podelil občinski zastop častno meščanstvo.
Pokojnik, ki je doţivel lepo starost 80 let je sicer ţivel v Ljubljani, a prvi poletni
toplotni ţarki so ga privabili vsako leto v naše mestece, kjer je ostajal do pozne
jeseni. Pogreb, ki se je vršil dne 16. t. m. ob 6. uri zvečer je bil najboljši dokaz, kako
priljubljen je bil splošno pokojnik. Pokoj njegovi duši!
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1910

Uradne table na graščini, 1899
Vir: DAR (risba Franc Rojec)

♣♣♣
Okrajni glavar markiz pl. Gozani Ludvik, (1887 - 1890)
( ٭2. 3. 1849 / Volčji potok; † 15. 10. 1916 / Kamnik)

Nov okrajni glavar. Novega okrajnega glavarja imamo v Radovljici. Ako se ne
motim, nam je ţe v zadnji seji deţelnega zbora nek g. poslanec čestital, da smo
dobili izvrstnega in delavnega načelnika. In res! Malo časa je gospod med nami, in ţe
lahko občudujemo njegovo gorečnost in navdušenost - za omiko in napredek.
Komisije, njim na čelu g. okrajni glavar kakor predsednik okrajnega šolskega sveta,
hodijo od občine do občine in - nove šole bodo prihodnjo spomlad, kakor gobe po
toplem deţji, pognale iz rodovitne zemlje Radovljiškega okraja. Jednorazrednice, n.
pr. na Breznici, v Mošnjah in Kropi - v Lesci so delali račun brez krčmarja - se bodo
razširile v dvorazrednice s časoma v trirazrednice; in ker so stara šolska poslopja
navadno povsod pretesna ali pa preokorna, se bodo podrla in nastala bodo nova, ki
bodo še poznim rodovom pričala, kako radodaren je bil naš Gorenjec za novo šolo,
kedar je moral s svojo ţuljavo desnico v ţep poseči. Fare, ki so bile dosihmal tolikanj
nesrečne, da niso imele novodobnega učitelja, temuč je k večem g. duhovni pastir
„za silo" otroke podučeval - te fare bodo dobile sem ter tje kar po dva - učitelja, ker so
v omiki tolikanj zaostalo, da jih eden sam ne more, „opildati". Evo Vam dokaz!
Zaspapiška fara, kake pol ure oddaljena od Bleda, obsega dvoje vasi, Zasp in BI.
Dobravo. Vasi ste skoraj enako veliki; vsaka ima kakih 250 prebivalcev in ste pol do

tri četrt ure jedna od druge. Dosihmal je ondašnji g. ţupnik redno vsaki dan otroke
podučeval. Sedaj bode dobila Zaspiška fara dve šoli: jedno v Zaspih, drugo na BI.
Dobravi. Obiskovalo bode šolo kakih 29, k večemu 34 otrok.
Vir: Slovenec, 18. 3. 1887

Radovljiško okrajno glavarstvo, 1889
Vir: Domoznanstvo Kranjske zgodovine (avtor Iv. Lapajne - samozaloţba,
Ljubljana 1889 // dLib)
Po smrti Gustava grofa Thurna-Valsassina so si radovljiško posest v enakih deležih razdelili
trije bratje, takrat že pokojnega Jurija Pliberškega. V obdobju do druge svetovne vojne so si
nato pliberški Thurni še nadalje delili radovljiško posest (vir: Smole; Graščine, str. 407), samo
graščino pa so dajali v najem za potrebe radovljiškega okraja. / Vir: Radovljica in grofje
Thurn-Valsassina (avtor Miha Preinfalk; Anton Tomaž Linhart; 2005)

C. kr. dvorni svetnik in svetnik deţelne vlade, okrajni komisar v Logatcu in
Kranju, okrajni glavar v Radovljici. V Gradcu je študiral pravo. Po vrnitvi na
Kranjsko je nekaj časa sluţboval na okrajnem glavarstvu na Planini (Logatec) in nato
v Kranju, bil je svetnik deţelne vlade, referent komisije za agrarne operacije, vodja
postajne komisije (Stationscommissionsleiter), ki je bila pristojna za uvedbo tramvaja
v Ljubljani oz. za določitev tramvajskih postaj, sodeloval pa je tudi v komisiji za
pogozditev Krasa.
Vir: Blagoslovljeni in prekleti (avtorja Mariano Rugale in Miha Preinfalk /
Viharnik, 2012)

Ludvik (Louis) markiz Gozani, ok. 1890
Plemiške rodbine 19. In 20. stoletja na Slovenskem
(avtorja: Mariano Rugale in Miha Preinfalk)
Leta 1887 je okrajnemu glavarju Ludviku Marku Gozaniju ţena Zofija Joţefina
baronica Neustadler rodila hči Heleno Ano Ferdinando.
Vir: Radovljiške druţine v 19. Stoletju (avtorica Nadja Gartner Lenac, 2013)
Poročen je bil z baronico Sofijo Neustaedter-Stürmer, katere oče Joţef je bil
generalmajor avstrijske vojske. Imela sta osem otrok, od tega štiri sinove, vendar ni
bil nobeden od njih poročen.
Vir: Plemiške rodbine 19. In 10. stoletja na Slovenskem (avtorja: Mariano
Rugale in Miha Preinfalk)

Sofija Neustaedter-Stürmer, ok. 1890
Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem
(avtorja: Mariano Rugale in Miha Preinfalk)

Omemba: Slovenec, 06. 06. 1889
Radovljica.
Okrajni glavar: marki Gozani Ludovik.
Okrajni komisar: baron Winkler Egon.
Okrajni tajnik: Šivic Anton.
Vir: Ilustrovani Narodni koledar - letnik 3, 1891

Naslovnik: C. kr. Okrajno glavarstvo Radovljica, 1891
Vir: e-bay

♣♣♣

Okrajni glavar vitez Oskar Kaltenegger pl. Riedhorst (1891 - 1900)
( ٭26. 7. 1858 / Ljubljana; † 9. 1. 1939 / Polzela)

Plemiški grb rodbine Kaltenegger pl. Riedhorst
Vir: Blagoslovljeni in prekleti
Kaltenegger Oskar pl. Riedhorst (Ljubljana, 26. 7. 1858 – Polzela, 9. 1. 1939). C.
in kr. okrajni glavar v Radovljici, dvorni svetnik. Med leti 1892-1900 je bil okrajni
glavar v Radovljici in tam podobno kakor oče vodil izrazito nemško usmerjeno
politiko. Kot največji uspeh so mu pripisovali to, da je bilo število občin v radovljiškem
glavarstvu z nemškim uradovalnim jezikom enako v začetku in na koncu njegovega
mandata.
Vir: Blagoslovljeni in prekleti (avtorja Mariano Rugale in Miha Preinfalk /
Viharnik, 2012)

Oskar vitez Kaltenegger pl. Riedhorst
z ţeno Anno Roth pl. Rothenhorst, 1885
Vir: Blagoslovljeni in prekleti
Gosp. vitez Kaltenegger je imenovan okrajnim glavarjem in bode prevzel vodstvo c.
kr. okrajnega glavarstva v Radovljici, odkoder se bode dosedanji gosp. okrajni glavar
markiz Gozani preselil v Ljubljano.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 31. 12. 1890

Imenovanje. G. minist. taj. Oskar vit. Kaltenegger je imenovan okrajnim glavarjem v
Radovljici, ker pride g. glavar L. markiz Gozani k deţelni vladi v Ljubljano.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. prosinca 1891
Deţelni zbor Kranjski. Poslanec Hribar graja okrajno glavarstvo v Radovljici, da
premalo stori za vodne zadruge, ki so to-li potrebne. Deţelni predsednik baron
Winkler zagovarja okrajno glavarstvo in posl. Luckmann, da je bila občina kriva, da
se je stvar zakasnela.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 29. 4. 1892
Deţelni zbor Kranjski. Prične se splošna debata. Poslanec dr. Tavčar govori o
politični upravi, ki nastavlja uradnike, ki slovenščine niti zmoţni niso. Omenja posebej
ravnanje okr. glavarjev v Kranji in Radovljici.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 13. 5. 1892
Podpisovanje nezaupnice Hohenwartu (1893). … Vse je kazalo, da dobi
vsled katere bi bil moral, če je še kavalir, odloţiti svoj mandat, in najbrţ bi grof
Hohenwart ţe imel v rokah ta dokaz nezaupnosti svojih volivcev, da mu ni prihitel na
pomoč c. kr. okrajni glavar v Radovljici, vitez Kaltenegger.« O tem glavarju je nato
pisec (Slovenski narod) poročal, da »hoče za vsako ceno grofa Hohenwarta
obvarovati preteče nezaupnice« in da »deluje z vsemi silami zoper gibanje proti
Hohenwartu … pošilja celo oroţnike po hišah iskat nezaupnice in poizvedovat, kdo jo
je podpisal, kdo podpira podpise« itd. Pisec je poudaril, da »je vse gibanje proti
Hohenwartu strogo zakonito«, in obdolţil okrajnega glavarja, »da ovira volivce
posluţiti se ustavno zajamčene pravice.«
Vir: Gorenjska 1860-1904 (avtor Dušan Kermauner, DZS 1876). Navedeni vir:
Slovenski narod, 27. 01. 1894
Radovljica.
C. kr. okrajni glavar: vitez pl. Kaltenegger.
Okrajni tajnik: Ivan Kocjančič.
Omenjen med podporniki GD Radovljica.
Vir: Gasilska spomenica, 1896

♣♣♣

Okrajni glavar Alojz Rihteršič, ok. 1900
Omemba med Ciril in Metodovo druţbo v Radovljici v letih 1897-1914. // Kronika
1988 (št. 3).
Volitev novega odbora Radovljiške podruţnice Slovenskega Planinskega društva se
vrši z vzklikom, in sicer, ker je odklonil dosedanji predsednik dr. J. Vilfan vsako
izvolitev, tako-le: predsednik g. Leop. Fursager, namestnik g. Iv. Šega, tajnik g. Iv.
Kušar, blagajnik g. V. Chladek; odborniki : za Gorje: g. Ţumrt Joţe, za Bohinj: č. g. Iv.
Berlic, za Lesce: g. Legat Iv., za Poljče g. Val. Šturm, za Lancovo: g. Iv. Dernič, za
Bled: g. Drag. Repe. — V markacijski odsek kot načelnik g. Al. Rihteršič. — Novi
odbor nam je najboljši porok, da bo delovanje Radovljiške podruţnice v istini tako,
kakršno zasluţi naša divna Gorenjska.
Vir: Planinski vestnik št. 6, 1911
Odborniki Ciril in Metodove druţbe v Radovljici; odborniki: … Alojz Rihteršič, okrajni
glavar (1911-1912), dr. Marko Šmigovec, občinski tajnik (1911-1912) …
Vir: Odborniki in članstvo podruţnic … (avtor: Andrej Vovko, 2004)

Ţig »C. kr. okrajnega glavarstva Radovljica«, 1901
Vir: DAR

♣♣♣
Okrajni glavar Jakob Rubelli pl. Sturmfest, 1900-1902
V Radovljico pride za okr. glavarja višji okr. komisar v notranjem ministrstvu g. J.
Rubelli pl. Sturmfest.
Vir: Gorenjec, 6. 10. 1900
Gosp. Rubelli pl. Sturmfest. V politični upravi na Kranjskem se je minoli teden
izvršilo imenovanje, ki je napravilo tako mej občinstvom kakor tudi mej uradništvom

skrajno neugoden utis in ki nam jasno svedoči, kako nezanesljivo je vedno
zatrjevanje ministrskega predsednika, da se bo ogibal vsaki krivici in respektiral
načelo narodne ravnopravnosti.
Okrajnim glavarjem na Kranjskem je bil namreč imenovan neki gospod Jakob Rubelli
plem. Sturmfest, ki je doslej sluţboval v ministrstvu za notranje zadeve, moţ, o
katerem se ve samo to, da pozna razmere na Kranjskem tako malo, kakor razmere
na Kitajskem, in da o slovenskem jeziku nima ne najmanjšega pojma. Brţčas je ta
gospod Jakob Rubelli plem. Sturmfest sin dobrih starišev in kot tak sme v Avstriji
vedno upati na dobro karijero.
jero.
S tem imenovanjem se je storilo očitno in prav veliko zlo" v deţeli sluţbujočim
uradnikom politične uprave. In to ni prvo zlo te vrste, k i jih je zadelo. Primerilo se je
ţe večkrat, da so bili vzlic svoji marljivosti m spretnosti preterirani, in da se je vrinil
kak uradnik od drugod. V tem slučaju je bil, kakor se poroča, gospod Jakob Rubelli pl
Sturmfest imenovan proti volji deţelnega predsednika barona Heina, imenoval ga je
ministrski predsednik, bodisi da hitreje naprej pride, bodisi da ga v ministrstvu ni
mogel rabiti in si je mislil, da je za Kranjsko vse dobro, ali bodisi da ima mladi gospod
kake drage zveze, ki so mu prišle na korist v tem slučaju.
Imenovanje gospoda Jakoba pl. Sturmfesta izpričuje novič, kako pri politični upravi
malo izdasti marljivost in delavnost, in da se hoče politična karijera ohraniti za vsako
ceno kot domena raznih aristokratov.
Če je imenovanje plemenitega gospoda Jakoba Sturmfesta na jedni strani kričeča
krivica, ki se je storila tistim uradnikom iz deţele, ki so na vrsti, da bi avanzirali, je na
drugi strani naravnost provokacija prebivalstva te deţele.
Plemeniti Jakob Rubelli - Sturmfest, nadobuden potomec neke tirolske rodbine, ne
zna, kakor smo ţe rekli, nobene besede slovenski in ne pozna čisto nič kranjskih
razmer. Ministrski predsednik ga je poslal na Kranjsko prav tako, kakor se pošiljajo
pruski lajtnanti tja med zamorce v Kamerunu. Kak o naj gospod pl. Sturmfest, če
pride v Radovljico ali kam drugam opravlja svojo sluţbo, nam je nedoumno. Vsi
okraji, ne izvzemši kočevskega, so namreč slovenski s prebivalstvom se mora
slovenski, občevati in slovenski uradovati in v takem okraju naj vodi politično upravo,
ki tako globoko sega v vse javno in zasebno ţivljenje prebivalstva moţ, ki ne razume
jezika prebivalstva, in kateremu se o potrebah prebivalstva še ne sanja. Posledica
tega bo, da bo trpela sluţba, in da bo prebivalstvo trpelo škodo. In vse to, ker je mlad
in brţčas v ministrstvu neporaben uradnik moral dobiti sluţbo, v kateri mora primerno
dostojno ţiveti.
Gospod Jakob Rubelli pl. Sturmfest je sedaj peti tirolski aristokrat, katerega je usoda
zanesla na Kranjsko. Gospoda grof Schaffgotsch in grof Kinigl sta se vsaj do
dobrega naučila slovenski, in torej ni pritoţbe proti njima. Gosp. baron Giovanelli ne
zna slovenski. Ko je bil imenovan, smo se sicer močno čudili, da se sprejme v
jezikovnem oziru nekvalificiran uradnik, vendar nismo protestovali, uvaţajoč, da bo
imel baron Giovanelli še dosti časa učiti se slovenskega jezika, predno zadobi
količkaj vaţnejšo mesto. Pri gospodu pl. Sturmfestu je pa drugače. Ta pride kar kot
okrajni glavar v deţelo, katere ne pozna, njemo se hoče poveriti vaţno sluţbo,
samostojno vodstvo okrajnega glavarstva, dasi še jezika ne zna, ki je vender
neizogibno potreben.
Značilno je, da je ravno ministrski predsednik Korber na tako provokatoričen način
kršil ţe davno od vlade sprejeti in neštevilnokrat slovesno pripoznani princip, da mora
vsak uradnik na Kranjskem biti slovenskega jezika popolnoma zmoţen. Tisti Korber,
ki povsod berači za spravo in obeta zlate gradove, tisti Korber, ki se kar cedi same

lojalnosti in pravicoljubnosti, in ki v svojih gostobesednih enunciacijah ne more dovelj
zatrjevati, da bo spoštoval načelo ravnopravnosti, pošlje v našo slovensko deţelo, v
kateri je znanje slovenskega jezika vsakem u uradniku tako potrebno, kakor vid ali
sluh, javnega funkcionarja, ki jezika prebivalstva ni zmoţen.
Mi se seveda temu koraku ministrskega predsednika Korbeija nič ne čudimo, ker ţe
davno vemo, da karakterizuje vso njegovo politiko tista staroavstrijska
neodkritosrčnost, ki je glavni vzrok drţavne mizerije. Ţe pri znanih celjskih
imenovanjih smo spoznali to njegovo lastnost in sedaj zopet, če pa misli dr. pl.
Korber, da bo s to modrostjo kaj dlje časa izhajal, potem se jako moti.
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1900

Osebne vesti. C. kr. okrajni komisar dr. Friderik Viljem Mathias v Radovljici je
prideljen okrajnemu glavarstvu v Kočevju.
Vir: Gorenjec, 2. 3. 1901
Osebne vesti: Okrajni komisar v Ljubljani, gosp. Silvo Domicelj, je premeščen v
Logatec, okrajni komisar v Radovljici, gosp. dr. Friderik Mathias je premeščen v
Kočevje.
Vir: Novice (letnik LIX / marec 1901)
V začasni pokoj je šel okrajni glavar v Radovljici Jakob Rubelli pl. Sturmfest.
Vir: Novice (letnik LX / 1902)
Osebne vesti. Okrajni glavar v Radovljici g. Jakob Rubelli pl. Sturmfest je na lastno
prošnjo začasno vpokojen.
Vir: Gorenjec, 21. 6. 1902

♣♣♣
Okrajni glavar Oton pl. Detela ml., (1902,1908)
(Oplotnica, 15. 11. 1865 – Maribor, 12. 2. 1946, pokopan Podbreţje)
Osebne vesti. Za okrajne glavarje na Kranjskem so imenovani: deţelnovladni tajnik v
Ljubljani gosp. Oton pl. Detela pride v Radovljico.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 19. 9. 1902
Osebne vesti. Konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v Radovljici gosp. Rajko
Svetek je premeščen v Litijo.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 31. 10. 1902
Politična uprava Radovljica, 1907:
Okrajni glavar:
Oto pl. Detela
Okrajni komisar:
Ernst Kordin.
Michelangelo baron Zois

Deţ. vladni koncipist:
Deţelobramb. ev. asist:
Pisarja:
Okrajni višji zdravnik:
Ţivinorejski asistent:
Vir: Ročni kaţipot 1907

Aleksander Schaffer.
Oroslav Hočevar
J. Staudacher
Henrik Šejnost,
Ivan Levičnik.
dr. Ignac Jelouschek.
Joţe Stegu

Vaţno prestavljanje urada. Deţelni zakonik od 8. julija t. l. prinaša pod štv. 11
razglas finančnega ministrstva, glasom kojega se prestavlja oddelek c. kr. finančne
straţe iz Radovljice na Jesenice. Z ozirom na naglo razvijanje velike jeseniške občine
pričakujejo še dalnjih prestavljanj c. kr. uradov. Tako se govori, da nameravajo
prestaviti c. kr. okrajno sodišče iz Kranjske Gore na Jesenice, istotako trdijo nekateri
celo, da pride c. kr. okrajno glavarstvo iz Radovljice na Jesenice.
Vir: Občinska uprava, 25. 7. 1907

Oton pl. Detela z ţeno Magdaleno pl. Vest / Oton pl. Detela, ml.
Vir: Blagoslovljeni in prekleti
Vir: wikipedija
Javorniško-jeseniška stavka aprila 1904.… Resnici na ljubo moram še poudarjati,
da se je tudi g. okrajni glavar Detela trudil, da se je štrajk ugodno končal za obe
strani.
… A tudi okrajni glavar je 6. maja (1904) poročal, da je zaradi izjave obeh ravnateljev
in zaradi Luckmanovega tiskovnega popravka … začelo spet močno vreti med
javorniškimi delavci … Glavar si je prizadeval pomiriti delavce, da bi mirno počakali
na izplačilo mezd za maj.
Vir: Javorniško-jeseniška stavka aprila 1904 in njeni odmevi (avtor Dušan
Kermauner - Gorenjska 1904-1908, DZS 1976)

Radovljiškemu okrajnemu glavarju Otonu pl. Deteli so ponudili kandidaturo (za
deţelnega poslanca) v skupini treh gorenjskih mest Kamnik-Trţič-Radovljica. Glavar
je kandidaturo sprejel z izjavo, »da ne bo pristopil k nobeni stranki oziroma
nobenemu klubu v deţelnem zboru«. Računal je lahko, da bo dobil poleg klerikalnih
glasov tudi dosti uradniških in pa nemške, ki jih je bilo nekaj več v Trţiču. Ni
izključeno, da je »Naš list« odkril prave namene njegove kandidature, kot je pisal, da
bi Detela ml. po izvolitvi postal novi deţelni glavar namesto svojega očeta (Oton pl.
Detela st.), ki je pred temi volitvami odstopil iz tega mesta.
Vir: Gorenjska 1860-1904 (avtor Dušan Kermauner, DZS 1876).

Kandidat za deţelnozborskega poslanca. Njegov protikandidat je »neodvisni« c.
kr. okrajni glavar pl. Detela v Radovljici. Pravi, da nima nobenega programa in da v
slučaju izvolitve ne bo vstopil v noben klub. Dobro vemo, da kak c kr. okrajni glavar
ne more imeti kakega programa, zato ker je popolnoma odvisen od deţelne vlade,
oziroma svojega šefa, najnovejšega barona Švarca. Detela je aktiven uradnik, ki
mora plesati kakor mu zaţviţga njegov predpostavljeni. In interesi volilcev se večkrat
kriţajo s postopanjem vlade. Kako more potem tako »odvisen« človek zastopati
uspešno svoje volilce? Torej je
1.) Detela od vlade odvisen kandidat. Deteli so - kakor piše »Slovenec« in
»Domoljub« ponudili zaupniki »Slovenske Ljudske Stranke« kandidaturo in glavno
zborovanje S. L. S. v Ljubljani je dne 10. T. m. sklenilo «z vsemi silami» podpirati
Detelo. Potemtakem Detela ni neodvisen kandidat - temveč 2.) Detela je klerikalen
kandidat …
Slovenski narod, 15. 02. 1908

Častni meščan Radovljice,
Vir: ARS (foto: ARS)

Radovljiški grb na diplomi, 1907
Vir: Risba Jure Sinobad (Novi stari radovljiški grb; Kronika)
Vir: ARS (foto: ARS, detajl)

Deţelnozborsko gibanje v Radovljici. Za deţelnozborske volitve sta postavljena
dva kandidata; na eni strani c. kr. okrajni glavar radovljiški gosp. Oton pl. Detela in na
drugi strani kandidira g. dr. Janko Vilfan, sedanji ţupan mesta Radovljice.

Kakor vsako leto, tako tudi ob priliki letošnjega predpusta, je c. kr. okrajni glavar
povabil svoje prijatelje in znance iz meščanskih krogov na zabavni druţinski sestanek
dne 10. t. m. Povabilo se je izvršilo kakor ponavadi popolnoma nepristransko; dokaz
temu ie, da je bil med drugimi povabljen celo radovljiški ţupan, sedanji
deţelnozborski kandidat dr. Janko Vilfan, ki se je tudi osebno udeleţil.
Kdo je gosp. okrajni glavar Oton pl. Detela in kandidat za deţelnozborske volitve, je
splošno širšemu svetu dobro znano.- Vsak najpriprostejši kmetič gorenjskih planin in
radovljiškega okraja ve ceniti moţa brez madeţa, njegovo priljubljenost, naklonjenost
in brezstransko odkritosrčno prijaznost. Pri vsaki elementarni nesreči, pri druţbah in
podjetjih se je ta moţ pravice izkazal dobrohotnega uradnika in okrajnega glavarja.
Pri vsaki priliki in potrebi je očetovsko priporočal in podpiral prošnje potrebnih.
Marsikaj se je doseglo na njegovo priprošnjo; na njegov vedni pritisk in vnemo se je
kaj hitro zgradil prekoristni radovljiški vodovod.
V letu 1907 je iz lastnega nagiba poučeval na koroških planinah o planšarstvu ter na
podlagi tega in v korist radovljiškega planinskega prebivalstva je vpeljal in uredil
planinstvo svojega okraja.
Koliko zaslug si je okrajni glavar pl. Detela pridobil v letih svojega sluţbovanja v
Radovljici, je splošni dokaz njegovo imenovanje za častnega občana za občino
Belopeč v letu 1907., za Boh. Bistrico 1906, za občino Ovšiše 1905, za mestno
občino Radovljico 1907 in za občino Srednja vas v Bohinju 1905. Tedaj petkratni
častni občan! Dovolj dokazov!
Tedaj imamo moţa v svoji sredi, ki ima blago srce, znanost in razsodnost ter
praktičnost v vsakemu oziru. On pozna ljudske razmere in potrebe do korenine in kot
tak moţak zamore tudi v resnici zastopati ljudske potrebe in še tem bolj, ker ima vpliv
in zvezo pri merodajnih osebah.
On hoče delati v deţelnem zboru v korist ljudstva. Zdaj ga pa opisujejo v »Narodu«
kot najnesramnejšega brezznačajneţa, kot hudodelca in razbojnika.
Napredna stranka - radovljiška garda in nje dopisniki, ki podnevi spe zimsko spanje,
ponoči pa hodijo rjoveče na lov, se posvetujejo, kako bi poštenjaka napadli, ga
zasramovali in sramotili.
Tem razgrajačem, katerih število lahko seštejemo na prstih ene roke in katerih imena
so ţe splošno znana, - je na čelu kandidat - trebušnik ter njegov adjutant občinski
pisar.
Ta imenitna organizacija je pokazala svoj propadli značaj v »Slovenskem Narodu« z
dne 11. t. m. itd. v »Našem Listu« in v »Gorenjcu« z dne 15. t. m., v katerih je
nesramno osebno napaden naš sedanji radovljiški glavar in kandidat za
deţelnozborske volitve gosp. Oton pl. Detela.
Njega in celo njegovo gospo soprogo so omenjeni listi, oziroma njih dopisniki, obrali
do kosti; vse njegove čaše in lonce ter likerje in smodke, ki so bili ob času
druţabnega sestanka na razpolago, so prezentirali na tak način, da se mora
vsakemu človeku, če le nima slamnatih moţgan v glavi, do dna srca gnusiti.
Interesantno je bilo, ko je bil »Gorenjec« z dne 15. t. m. na nastopno nedeljo podeljen
»gratis« vsakemu radovljiškemu uradniku, tako da je njegov smrad obsenčil vsako
hišo z omenjeno nesramnostjo. To liberalno darilce je dobro došlo k večjem kaki
kuharici za podkurjavo!
Tu se liberalnemu kandidatu Vilfanu pripisujejo zasluge za radovljiški vodovod,
elektrarno in ţupansko uradovanje.
Pa kaj je storil ta moţ?

Komaj nekaj korakov je naredil za radovljiški vodovod. Pa to je bila vendar njegova
ţupanska dolţnost; in če bi ga pri tem ne bil podpiral gospod okrajni glavar Oton pl.
Detela, prav gotovo bi radovljiški vodovod spal še mnogo let!
Kdo ima več zaslug v tem oziru? O tem je govoril ţe sam radovljiški občinski svet.
Zakaj so vendar gospoda okrajnega glavarja imenovali za častnega občana mesta
Radovljice? Zakaj ga je mestna občina Radovljica ob tej priliki obdarila s častno
diplomo? Zakaj ga je imenovalo častnim občanom celili pet občin? Zakaj si ni še
pridobil takih in enakih odlik dr. Vilfan v triletnem ţupanovanju?
Če si ogledamo radovljiške ulice si moramo misliti, da smo zabredli v kako sibirsko
vas in bati se je, da se ne pogreznemo v Vilfanovem blatu.
Svetujemo mu torej, naj postrţe od strani blato pred svojim pragom z radovljiških ulic,
potem šele naj kandidira kot poslanec v deţelni zbor!
Volivci naj obrnejo hrbet takemu kandidatu in naj ga postavijo k večjem na plesišče
hotela »Kunstelja«!
Več poštenih Gorenjcev.
Gonja proti okrajnemu glavarju Otonu pl. Deteli. Kar gonjo zoper kandidaturo
Detelovo zadeva, je značilno to, kakor je govorica. da se je udeleţe tudi uradniki.
Volivci so prosili g. glavarja pl. Detelo, da naj kandidira in kako kričanje je nastalo, in
celo brzojavljenje na Dunaj, da ne sme kandidirati. Pač veliko bolj bi se moralo
protestirati glede tistih uradnikov, ki hočejo sedaj politiko voditi zoper glavarja pl.
Detelo.
Volivci v Trţiču, Radovljici in Kamniku. Vsi na volišče za neodvisnega kandidata, ki je
OTON PL. DETELA, c. kr. okrajni glavar v Radovljici. Ta velesposobni in vzorno
delavni moţ, o katerem je med ljudstvom le ena hvala, bo odlično zastopal naše
koristi. Oblatiti ga ne more umazani »Narod«, ki je znan po svoji laţnjivosti. Na
volišče za Otona pl. Detelo, ki nikdar ni zakrival, da je Slovenec, dočim je »Narod«
leta in leta kazal, da mu je narodnost deveta briga in da mu je vse le liberalni koruptni
sistem. Tak list nam ne bo trosil peska v oči. Moţ, ki uţiva neomajano zaupanje
slovenskih ţupanov, bo tudi nam izvrsten poslanec. Če vsak somišljenik stori svojo
dolţnost, je uspeh našega napora zagotovljen.
Vir: Slovenski narod, 25. 2. 1908

Slovenski narod, 15. 02. 1908

Plemiški grb rodbine Detela, od 1898
Vir: Blagoslovljeni in prekleti

♣♣♣

Okrajni glavar Fran Ţupnek, 1909-1916
( ٭05. 12. 1860 / Šedina pri Dramljah; † 13. 05. 1938 / Ljubljana)
Osebne vesti. 18. t. m. je dospel novi c kr. okrajni glavar g. Fr. Ţupnek, ki je tudi tako,
prevzel vodstvo glavarstva. Ker poznamo moţa kakor takega, ki je bil na sedanjih
svojih mestih vedno priljubljen, upamo, da ostane kakor tak tudi tu, da se bo zavedal
svojih dolţnosti kakor človek, ki ga je rodila slovenska mati in kakor uradnik, ki ga je
poklicala višja volja radi ljudstva sem. V tem upanju naš »dobro došel«. — Pred
nekaterimi dnevi je prevzel vodstvo finančnih uradov g. A. Huth, ki je bil imenovan
mesto v Logatec odšlega fin. komisarja V. Ţuna. Uverjeni smo, da se i ta uradnik ne
izneveri geslu svojega prednika, da bodi c. kr. uradnik v uradu uradnik, a izven urada
zvest sin svojega naroda, kateremu bodi sveto geslo: »dobrobit slovenskega
naroda«.
Vir: Gorenjec, 27. 2. 1909
Občinska seja se je vršila dne 24. t. m. ob 6. uri zvečer. Odborniki so bili
polnoštevilno zbrani. Ţupan dr. J. Vilfan se je spominjal v toplih besedah umrlih
meščanov in sicer I. Tomca, Iv. Olipa in Leopoldine Homann, ki je bila obenem
virilistinja. Seje se je udeleţil tudi c. kr. okrajni glavar Franc Ţupnek, ki je na ţupanov
pozdrav odgovoril, da se hoče zavzeti za razvoj mesta Radovljica z vsemi svojimi
močmi, kajti mesto čakajo še velike naloge, ki jih bo treba zvršiti, v prvi vrsti
razširjatev kolodvora, otvoritev meščanske šole, električna razsvetljava i. t. d. —

Gorenjec, 27. 03. 1909
Radovljiške novice. »Plesni venček« naše poţarne brambe se je obnesel dne 23.
pret. meseca v vsestransko zadovoljnost, najboljši dokaz, da društvo uţiva vseobče
zaupanje. Obisk je bil nenavadno mnogobrojen in društveni blagajnik je lahko
zadovoljen z gmotnim vspehom te prireditve.
Gospodinjski tečaj se priredi menda letošnje leto v našem mestu. Prošnjo za tak tečaj
je vloţilo »Katol. počit. društvo za rad. okraj« na deţelni zbor. Podrobneje o tečaju
poročamo prilično.
Radovljiški obrtniki so prišli na dobro idejo. Dne 2. februarja so priredili sijajen ples v
znani gostilni Hiršman v Predtrgu in sicer je bil čisti dobiček namenjen tukajšnji
obrtno-nadaljevalni šoli. Obisk je bil naravnost nepričakovano mnogobrojen. Vstopnic
se je izdalo skoro 300. Izmed odličnjakov, ki so pohiteli na to veselico, omenjamo le
deţelnega poslanca in ţupana dr. J. Vilfana s soprogo, c. kr. okraj. glavarja Ţupneka,
c. kr. okraj, komisarja E. Kordina, a tudi ostalo uradništvo je bilo kaj častno
zastopano. Zabava je bila v resnici prav prisrčna in domača. Ţelimo le, da se priredi
slična veselica vsako leto. Gmotni vspeh je prav povoljen, kajti obrtno-nadaljevalna
šola dobi lep prispevek v znesku 106 kron.
Ţrtev alkohola. Pretečeni četrtek so pokopali znanega prijateljčka ţganja Golmajerja
Franca. V pondeljek zvečer se je nauţil malo preveč »tega daru«, a v torek zjutraj so
ga dobili mrtvega.
23. pret. meseca so hoteli prirediti jeseniški diletantje Halbejevo igro »Mladost«.
Okrajno glavarstvo je pa prepovedalo vprizoritev te igre z odlokom, ki ga doslovno
prijavljamo po »Slov. Narodu« št. 1551.: »Vaše naznanilo z dne 20. januarja t. l.
došlo tu sem dne 21. januarja t. l., da nameravate vprizoriti dne 23. t. m. ob pol 8. uri
zvečer v dvorani restavracije Kunstelj v Radovljici v prid druţbi sv. Cirila in Metoda v
Ljubljani tridejansko dramo »Mladost«, se ne more vzeti na znanje, ter dotično
dovoljenje za diletantsko predstavo, za katero še prosili niste, izdalo, ker niste
predloţili dotičnega eksemplarja igre, dalje, ker niste dokazali, da imate pravico
vprizorjati gledališke predstave po Kranjski, dalje, ker ni dokaza za cenzurno
dovoljenje c. kr. deţelnega predsedstva, dalje, ker ni dokazano, da je izbrani lokal za
vprizoritev gledaliških predstav sposoben, končno, ker ni odkazano, da imate pravico
društvo sv. Cirila in Metoda v Ljubljani zastopati v Radovljici in slednjič, ker ni
dokazano, da ima navadno društvo pravico vprizoriti gledališke predstave potujočih
igralcev in diletantev ... Ţupnek.«
Znano omizje »Trta« priredi dne 6. svečana zabavni večer v hotelu Legat v Lescah.
Čisti dobiček je namenjen druţbi sv. Cirila in Metoda za protiroseggerjev sklad.
Upamo, da bo obisk temu namenu primeren.
G. kr. pletarska šola ima sedaj mnogo pletarskih izdelkov v zalogi in naprodaj.
Poţivljamo slovensko občinstvo, da seţe po teh izdelkih po geslu: Svoji k svojim!
Vir: Gorenjec, 5. 2. 1910
Volitev novega ţupana v Radovljici. Dne 3. januvarja se je vršila v Radovljici
volitev novega mestnega ţupana in svetovavcev v navzočnosti okrajnega glavarja g.
Ţupneka. Volitev je vodil najstarejši izvoljeni mestni odbornik preč. gospod kanonik
dekan Janez Novak. Za ţupana je bil izvoljen g. Aleksij Roblek, lekarnar; za
podţupana g. Vinko Resman, usnjar, Podmestom; za svetovalce pa so bili izvoljeni
gg. Florijan Janc, hotelir, Ivan Bulovec, trgovec, in Josip Pavlin, podobar in posestnik,
vsi iz Radovljice.

Vir: Gorenjec, 5. 1. 1912

Politična uprava Radovljica, 1912:
Okrajni glavar: Fran Ţupnek.
Okrajni komisar: Ernst Kordin.
Deţ. vladni koncipist: Ludovik Pinkava.
Okrajni tajnik: Aleksander Schaffer.
Deţ. vladni kanclist: Anton Šega.
Pisarniška oficijanta: Henrik Šejnost, Ivan Levičnik.
Okrajni višji zdravnik: dr. Ignac Jelouschek.
Okrajni ţivinozdravnik: Josip Rihar.
Omemba: Mohorjev koledar, 1913 (naročnik leta 1912)
Omemba: Mohorjev koledar, 1914 (naročnik leta 1913)
Omemba: Mohorjev koledar, 1915 (naročnik leta 1914)
Iz Radovljice. To nedeljo popoldne, 25. maja, se je vršil v Radovljici pogreb pokojne
gospe Ivane Hudovernik. Kako je bila blaga pokojnica splošno znana in priljubljena
ne samo v domačem mestu, ampak v vsej radovljiški okolici, o tem je pričal njen
veličastni pogreb, katerega so se udeleţili v najobilnejšem številu meščani, okoličani
in premnogi privatni in c. kr. uradniki. Med odličnimi udeleţenci pogreba smo opazili
preblagorodnega gospoda okrajnega glavarja Ţupneka, sodnega predstojnika in
svetnika Regallya, mestnega ţupana g. Aleksija Robleka in mnogo drugih. Pokojnica
je bila nadvse skrbna gospodinja, postreţljiva in posebno naklonjena reveţem in
siromakom. Zato blag ji spomin!
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1913
Temeljni kamen nove šole na Jesenicah (1913). G. okrajni glavar Ţupnek govori:
»Stoj trdno, neomajno, kot temelj, skala, šoli tej vsikdar! Brani, pospešuj prosveto in
prospeh ljudstva oţje domovine kranjske in mogočne širne Avstrije.«
Vir: Gorenjska 1860-1904 (avtor Dušan Kermauner, DZS 1876).
Fran Ţupnek se je rodil 5. decembra 1860. v Dramljah pri Celju. Gimnazijo je končal
v Celju, pravne študije 1887. v Gradcu. Bil je nato čez leto dni za koncipienta pri
odvetniku dr. Devu v Postojni, od avgusta 1889. pa pri dr. Josipu Sernecu v Celju.
Dne 23. oktobra 1889. je vstopil v konceptno sluţbo pri deţelni vladi v Ljubljani in bil
februarja 1890. premeščen k okrajnemu glavarstvu v Logatec, kjer je konec 1890.
postal provizorni, avgusta 1893. definitivni vladni koncipist, aprila 1895. pa provizorni
okrajni komisar.
…
Dne 6. februarja 1909 je bil imenovan za okrajnega glavarja v Radovljici. V Radovljici
je vneto deloval za gospodarsko povzdigo okraja. Bil je glavni iniciator blejskega
vodovoda. Sam je za to delo poiskal in našel izdatnih in zdravih studencev nad
Gorjami. S tem je poloţil glavni temelj za daljnji razvitek Bleda kot letovišča. Ko se je
stari ţelezniški most nad Otočami zamenjal z novim, je Ţupnek napravil načrt za
preloţitev okrajne ceste Podvin-Radovljica na ta način, da bi se stari ţelezniški most
porabil za premostitev grape med Predtrgom in Radovljico in bi okrajna cesta drţala

od srede Predtrga naravnost do radovljiške ţupne cerkve, odtod pa skozi mesto.
Načrt je bil takrat odbit, v naših dneh pa ga izvajajo, dasi na drug in cenejši način.
...
Med vojno je zašel v huda nasprotstva z vojaškimi oblastvi. Braneč odločno domače
prebivalstvo pred vojaškimi rekvizicijami in odklanjajoč preganjanje zavednih
Slovencev, je bil zato dne 11. februarja 1916. odstavljen od vodstva okrajnega
glavarstva in premeščen k deţelni vladi.
Vir: Pol stoletja društva pravnik (Društvo »Pravnik, 1939)
Franc Ţupnek (slov. pravnik) je bil rojen 5. decembra 1860 v Šedini, kajţarju Martinu
in Agnes roj. Kozar. V letih 1876 - 83 je obiskoval gimnazijo v Celju, pravo je
doštudiral v Gradcu. Na začetku je sluţboval kot odvetniški pripravnik pri odvetniku
Devu v Postojni in Sernecu v Celju (do oktobra 1889).
Zatem je sluţboval pri deţelni vladi v Ljubljani in bil leta 1890 premeščen k
okrajnemu glavarstvo v Logatec, kjer je leta 1895 napredoval v okrajnega komisarja.
Še isto leto je bil premeščen k deţelni komisiji za agrarne operacije na Krajnskem,
kjer je bil novembra 1895 imenovan za lokalnega komisarja za področje Notranjske.
Decembra 1900 je postal vladni tajnik. V t.i. "cerkniški aferi" je prišel v nasprotja z
agrarnimi interesenti, zato je bil leta 1905 premeščen nazaj k deţelni vladi v Ljubljani,
kjer je ostal do leta 1907 ko je bil imenovan za vodjo okrajnega glavarstva v
Črnomlju, leta 1909 pa za okrajnega glavarja v Radovljici.
Med 1. sv. vojno je ščitil prebivalstvo pred rikvizicijami, zaradi česar je prišel v
navzkriţje z vojaškimi oblastmi, zato je bil leta 1916 ponovno premeščen k deţelni
vladi v Ljubljani. Po zlomu Avstrije ga je deţelna vlada za Slovenijo imenovala za
vladnega svetnika in mu poverila vodstvo politične izpostave v Borovljah. Od avgusta
1919 do upokojitve leta 1924 je delal kot vodja vladnega oddelka za notranje zadeve.
Franc Ţupnek je bl pobudnik mnogih javnih del, katera bi prinesla velike koristi, če bi
bila izvedena. Leta 1900 je na svoje stroške izdelal načrt za Kraški vodovod, ki bi ga
napajali studenci iz Nanosa. Leta 1909 je bil za to ustanovljen konzorcij, avstrijska
vlada pa je z izvedbo odlašala vse do pričetka vojne, kasnje so ta vodovod zgradili
Italijani, veliko tudi po Ţupnekovih načrtih. Tudi v Radovljici si je prizadeval za razvoj
kraja, bil je glavni inciator blejskega vodovoda in s tem ustvaril temelje za letoviški
razvoj. Načrtoval je tudi prestavitev okrajne ceste Podvinj - Radovljica ter zajezitev
Savice (pri sv. Janezu) s čimer bi se dvignila gladina Bohinjskega jezera
in bi se vodni padec lahko izkroristil za električno centralo. Opozarjal je deţelno vlado
na pomen Pokljuke, Rudnega polja in Mrzlega studenca za turizem in klimatsko
zdravljenje ter zahteval izgradnjo avtomobilske ceste na Pokljuko. O vsem tem je
veliko pisal v takratne časopise, med drugim v Jutranje novosti in Slovenski narod.
Vir: Slovenski biografski leksikon
Franc Ţupnek, roj. v Trnovcu (1860-1938) pravnik, načrtovalec slovenskih ţeleznic.
Obiskoval je gimnazijo v Celju, pravo je študiral v Gradcu. Prvo zaposlitev je našel pri
deţelni vladi v Ljubljani, zatem je bil okrajni glavar v Črnomlju in Radovljici. Med prvo
svetovno vojno je deloval na Koroškem, kjer je ščitil prebivalce pred rikvizicijami,
zato so ga na zahtevo vojnih oblasti kmalu premestili nazaj v Ljubljano. Po zlomu
Avstrije je bil imenovan za vladnega svetnika, zaupali pa so mu še številne druge
politične funkcije.
Franc Ţupnek je z svojimi pobudami zasluţen za marsikateri javni projekt. Leta 1900
je na lastne stroške izdelal načrt za kraški vodovod, ki so ga kasneje zgradili Italijani.

V Radovljici, kjer je bil okrajni glavar, je spodbujal razvoj turizma, na njegovo pobudo
so na Bledu začeli graditi vodovod. Na deţelno vlado je naslavljal pobude, s katerimi
je opozarjal na pomen Pokljuke za razvoj turizma. Veliko časa je posvečam razvoju
ţelezniških povezav. Pripravil je načrte za odsek proge Semič-Črnomelj-Metlika.
Hkrati pa se je neutrudno zavzemal za razvoj ţeleznice z boljšimi povezavami med
kraji, o čemer je še po upokojitvi večkrat pisal v Slovenski narod in Slovenca.
Vir: spletna stran občine Dramlje
Na seji občinskega odbora Bohinjska Bistrica je bil soglasno izvoljen častnim
občanom za občino velezasluţni, nam tako naklonjeni bi, g. Frančišek Ţupnek, c. kr.
okrajni glavar v Radovljici.
Vir: Domoljub, 30. 9. 1915

Podpis okrajnega glavarja Frana Ţupneka, 1916
Vir: dLib (igra Izdajalec, Jakob Špicar)

Ţig »C. kr. okrajno glavarstvo Radovljica«, 1918
S »K. k. Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf, 1918
Vir: DAR

C. kr. okrajno glavarstvo Radovljica, 1910
Vir: DAR
Op.: Vrh dokumenta » (Davčni) Naloţilni in plačilni list«, 1910
Davčni okraj Kranjskagora / Davčna občina Jesenice

Število prebivalcev v okrajnem glavarstvu Radovljica, 1869-1910
Vir: Okrajno glavarstvo Radovljica 1869-1910 (Kronika št. 33; leto 1984)
Avtorica: Jasna Fischer

Poklicna razdelitev v okrajnem glavarstvu Radovljica, 1880-1910
Vir: Okrajno glavarstvo Radovljica 1869-1910 (Kronika št. 33; leto 1984)
Avtorica: Jasna Fischer

V Radovljici je bil do leta 1918 komisar pri okrajnem glavarstvu baron Michelangelo
Zois. Kot zbiralec zgodovinskega gradiva je objavil razpravo o zgodovini Radovljice v
»Mitteil der k. k. Zentralkomission« in prispevek v »Illustrierte Reise und Bäder
Zeitung«.
Vir: Deţela (avtor Jure Sinobad)

Ţig »Ţupanstvo Jesenice – okraj Radovljica«, 1906 - 1914
Vir: arhiv Darinka Grilc / wikipedia.org

Kako kranjska deţelna vlada plačuje svoje konfidente. Poslanec dr. Korošec in
tovariši so vloţili na notranjega ministra naslednjo interpelacijo:
C. kr. deţelna vlada na Kranjskem vzdrţuje od začetka vojske gosto omreţje
konfidentov, ki ji dajejo zaupne informacije o dogodkih v deţeli. Ti ljudje so ţe
neštevilne osebe izpostavili najrazličnejšim preganjanjem in pri tem škodovali tudi
drţavni avtoriteti, ker so se informacije redno izkazale kot popolnoma neutemeljene.
Tako je znani renegat Pavich v. Pfauenthal na Bledu pošiljal policiji vse mogoče
stvari. Denunciral je prebivalstvo kot »skrivače«, intrigiral n. pr. tako dolgo in vztrajno
tudi proti okrajnemu glavarju Ţupneku, dokler ga ni spravil iz Radovljice. Poţuril se je,
da vse, kar mu ni prijalo, sporoči pozvedovalnici na Jesenicah, sprejemal je obiske
poizvedovalnih častnikov, ki so se informirali o prebivalstvu na Bledu, skratka,
posrečilo se mu je, da je kraj pri lahkovernih oblasteh in zasebnikih očrnil kot
»rusofilski«, s čimer je bil doseţen namen, da so na Bledu med vojsko nastale
neznosne razmere in da je politično osumljenje prineslo več Blejčanom neprijetnosti,
škodo in preganjanje.
Vir: Slovenec, 13. 3. 1918

♣♣♣

Okrajni glavar dr. Friderik Mathias, 1916-1918
Mesto vencev za rajnkega preč. gosp. kanonika Janeza Novaka, dekana v
Radovljici so darovali ţenski skupini za vojno prispevanje v Radovljici: g. ok. glavar
dr. Friderik Mathias 20 K …
Vir: Slovenec, 5. 2. 1918
Spremembe pri vodstvu glavarstev. Okrajni glavar v Ljubljani deţelne vlade,
svetnik dr. Henrik pl. Cron je vpokojen; okrajni glavar v Litiji Karol Ekel, okrajni glavar
v Radovljici dr. Friderik Mathias in okrajni glavar v Postojni dr. Anton Pilshofer so
vpoklicani v sluţbovnje k Narodni vladi. — Imenovani so: Za voditelja okrajnega
glavarstva v Ljubljani, Gustav Golia; za voditolja okr. glavarstva v Litiji deţelnovladni
tajnik v Ljubljani Franc Podboj; za voditelja okr. glavarstva v Radovljici deţelnovladni

tajnik v Ljubljani Anton Mencinger in za voditelja okr. glavarstva v Postojni okrajni
komisar v Črnomlju dr. Franc Ogrin.
Vir: Dolenjske novice, 21. 11. 1918
Imenovanja: … Nadalje so nameščeni bivši okrajni glavar v Radovljici, dr. Friderik
Mathias v Radgoni.
Vir: Jutro, 12. 09. 1920

♣♣♣

KRALJEVINA SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV
1919-1929
Okrajno glavarstvo Radovljica (1918-1922)

Okrajni glavar Anton Mencinger, 1919-1920
(* 15. 6. 1879 Kranj / † 9. 10. 1936, Ljubljana)
Anton Mencinger se je rodil dne 15. junija 1879. v Kranju odvetniku in pisatelju dr.
Janezu Mencingerju, od katerega je podedoval oster, razglabljajoč razum, šegavost
in ljubezniv način občevanja. Gimnazijo je dovršil 1897. v Ljubljani, pravne študije v
Gradcu. Po končani enoletni vojaški sluţbi je vstopil dne 19. avgusta 1902. kot
konceptni pripravnik pri okrajnem glavarstvu v Krškem ter sluţboval potem v
Kamniku, Postojni in Logatcu. Junija 1906. je bil kot deţelno-vladni koncipist
premeščen v Postojno, kjer je konec 1907. napredoval za okrajnega komisarja. Od tu
je bil jeseni 1909. zopet premeščen v Logatec, od tam pa po kratkih nadomestovanjih
v Radovljici in Krškem maja 1912. v Litijo. Tu je ostal do 1. maja 1918., ko je bil
imenovan za deţelno-vladnega tajnika v Ljubljano. Po prevratu mu je Narodna vlada
dne 13. novembra 1918. poverila vodstvo okrajnega glavarstva v Radovljici, kjer je 1.
junija 1919. napredoval za okrajnega glavarja, 1. februarja 1921. pa za vladnega
svetnika. L. 1923. je bil poklican k Pokrajinski upravi v Ljubljano ter tu postal
ţupanijski svetnik pri Velikem ţupanu ljubljanske oblasti.
…
Leta 1936. se mu je ţelodčna bolezen, na kateri je ţe dolgo bolehal, nevarno
poslabšala. Umrl je za njo dne 8. oktobra 1936. v najboljših letih.
Vir: Pol stoletja društva pravnik (dr. Rudolf Sajovic, 1939)

Rojen 15. jun. 1879 v Kranju (sin Janeza M.), u. 8. okt. 1936 v Ljubljani. Gimnazijo je
od 1. do 3. razreda obiskoval v Novem mestu. Kasneje je bil član ljubljanske

Zadruge. Nazadnje je bil banski svetnik v Ljubljani. Sluţboval je pri okr. glavarstvu v
Krškem in Litiji (ter Radovljici).
Vir: Dolenjski biografski leksikon (sik.si)

Anton Mencinger – okrajni glavar, 1879-1936
Vir: Dolenjski biografski leksikon
V okrajnem glavarstvu v Kočevju se premesti okrajni glavar Anton Mencinger od
okrajnega glavarstva v Radovljici, energičen uradnik pri politični sluţbi, katerega
stališče pa je zaradi spora s skoro 2/3 občin okrajnega glavarstva radovljiškega na
sedanjem mestu nevzdrţno. Zastopniki 14 občin radovljiškega okraja (v okraju je 22
občin) namreč izjavljajo, da bi bili prisiljeni odloţiti svoja mesta, če poverjeništvo za
notranje zadeve ne bi ustreglo prošnji za premestitev okrajnega glavarja
Mencingerja.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921
Nepotrebna jeza. Liberalni listi se silno pohujšujejo, da je vlada prestavila znanega
radovljiškega glavarja Mencingerja. Liberalci naj se le potolaţijo. Naše ljudstvo ne bo
nikdar dopustilo, da bi okrajni glavar tako ravnal z njim kot je Mencinger. Kroparska
zgodba ni pozabljena. Uradniki so zato tu, da ljudstvu streţejo, ne pa narobe. To
velja tudi za liberalne uradnike, čeprav se bodo tega teţko navadili.
Vir: Domoljub, 26. 5. 1920
Imenovanja v politični sluţbi. Za vladne svetnike so imenovani: Anton Mencinger,
okr. glavar v Radovljici …
Vir: Jutro, 18. 2. 1921
Okrajni glavar Anton Mencinger. Novoimenovani vladni komisar mestne občine,
vlad. svet. Anton Mencinger je sin slovenskega pisatelja dr. Mencingerja. Po
končanih juridičnih študijah se je posvetil politično upravni sluţbi ter je najpreje
sluţboval kot konceptni uradnik pri nekdanji deţelni vladi v Ljubljani, pozneje je vodil

kot okrajni glavar več let glavarstvo v Litiji, a po prevratu nekaj let okrajno glavarstvo
v Radovljici, kjer je skušal dvigniti ta okraj v gospodarskem, kulturnem in zlasti
tujskoprometnem oziru. Iz Radovljice je bil g. Mencinger pozvan v Ljublano v
velikemu ţupanstvu.
Slovenski narod, 08. 10. 1926
Omemba: Slovenec, 14. 12. 1928
Banski svetnik Anton Mencinger †. (Ljubljana, 9. oktobra). V ljubljanski bolnišnici
je sinoči umrl v starosti 57 let banski svetnik g. Anton Mencinger. Slovenija je
pokojnika zlasti spoznala, ker je bil pred leti komisar na ljubljanskem magistratu.
Zadnja leta je bolehal in zdaj dotrpel. Izpolnjena mu bo ţelja, da bo v Krškem
poloţen k večnemu počitku. Prepeljali ga bodo v nedeljo opoldne. V širokem krogu
znancev in prijateljev mu bo ohranjen lep spomin.
Banski svetnik Anton Mencinger se je rodil leta 1879 v Kranju ter je po dovršeni
ljudski šoli študiral gimnazijo v Ljubljani, kjer je poloţil maturo leta 1897. Nato je
študiral pravno fakulteto v Gradcu, kjer je leta 1903 končal študije. Takoj nato je
odsluţil enoletno vojaško sluţbo in je bil nato imenovan za konceptnega pripravnika.
Sluţboval je pri okrajnem glavarstvu v Krškem, Kamniku, Postojni in Logatcu in bil l.
1906 kot deţelno-vladni koncipist poslan v Postojna. 1907 je napredoval za
okrajnega komisarja in je v tej funkciji sluţboval v Logatcu, Radovljici Krškem in Litiji.
1918. je bil pozvan k deţelni vladi v Ljubljano in imenovan za deţelno-vladnega
tajnika. Od tod je bil poslan za vodjo okrajnega glavarstva v Radovljici in je bil leta
1919 postavljen za okrajnega glavarja. 1921. je bil imenovan za vladnega svetnika.
1923. pa je bil pozvan k pokrajinski upravi za Slovenijo v Ljubljani kjer je večkrat
napredoval in bil 1929 preveden za ţupanijskega svetnika in še istega leta za
banskega svetnika. Bil je odličen uradnik in je zato dobil priznanje z najvišjega mesta
red Sv. Save IV. stopnje. – Leta 1918. se je poročil z g. irmo, rojeno Lebingerjevo,
hčerko trgovca in posestnika v Litiji. Zapustil je tri nedoletne hčerke.
Vir: Jutro, 10. 10. 1936

Zahvala – Anton Mencinger
Vir: Jutro, 18. 10. 1936

♣♣♣

Okrajni glavar Josip Hubad, 1920
Poverjenik za notranje predlaga torej, da se premesti okrajni glavar Mencinger iz
sluţbenih ozirov v Kočevje. Nadalje predlaga, da se namesti za vodjo okrajnega
glavarstva v Radovljici vladni tajnik dr. Josip Hubad, sedaj dodeljen predsedništvu
deţelne vlade. Predlogi poverjenika za notranje zadeve se sprejme soglasno. Radi
nujnosti premestitve vladnega tajnika dr. Ogrina se sklepi takoj izvedejo proti
naknadni pritrditvi ministrstva notranjih del.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921
… Da ni bilo vztrajnosti g. Florjančiča in da ni ljubljanska policija na hvalevreden,
energičen način vzela zadeve v svojo roko – tovarna laţnih bankovcev na Bledu bi
še danes nemoteno fabricirala svoje novčanice. Okrajnemu glavarju Hubadu je bilo
vaţneje, da je eksponiral in kompromitiral drţavno oblast v brezmiselnih preiskavah
proti blejskim antiorlovsim demonstrantom, nego da bi bil zastavil svoje sile za
drţavne interese. Napenjal je svojo bistroumnost, kako bi mogel kaznovati blejske
Sokole ter naravno ni mogel misliti na blejske falzifikatorje. Cela afera je za tega
uradnika blamaţa, kakršnih se ne doţivi mnogo, ona ga pa tudi skrajno kompromitira
kot uradnika. G. Hubad je v Radovljici in sploh v samostojnem politično-upravnem
mestu nemogoč in pričakujemo, da bo deţelna vlada izvajala konsekvence. Danes
se vsa Gorenjska smeje in je istočasno ogorčena nad blamiranim radovljiškim
glavarjem. Treba je rešiti drţavno avtoriteto pred g. Hubadom.
Vir: Jutro, 2. 10. 1920

♣♣♣
Okrajni komisar dr. Janez Vidic, 1920
Deţelna vlada imenuje nadalje: a) za okraj. komisarje (s pridrškom vrstnega reda);
provizor. okraj., komisarja dr. Janka Vidica pri okr. glavarstvu v Radovljici, provizor
okr. komisarja dr. Janka Šiško, vodjo pol. ekspoziture v Mozirju …
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921
Imenovanja … za okrajne komisarje so imenovani: dr. Janko Vidic, provizorni okrajni
komisar pri okrajnem glavarstvo v Radovljici.
Jutro, 26. 09. 1920
Imenovanja: … za okrajnega tajnika Ignacij Rus.
Jutro, 09. 10. 1920

Imenovanja: … okrajni tajnik Mirko Vizjak k okrajnem glavarstvu v Radovljici.
Jutro, 20. 11. 1920

Ţig Okrajno glavarstvo v Radovljici, 1921
Vir: arhiv druţine Olip, Lesce

♣♣♣

Sresko poglavarstvo Radovljica (1922-1929)
Okrajni glavar dr. Ivan Lininger, 1922
(roj. Ljubljana, 1877, um. ?)

Lininger Janez dr., okrajni glavar. Rojen 1877 v Ljubljani. Končal je pravo in postal
dr. pravnih ved. Sluţboval je od 1902 dalje pri deţelni vladi v Ljubljani, okrajnih
glavarstvih v Postojni, Ljubljani, Kočevju, Zadru, Črnomlju, Novem mestu ter pri
policijski direkciji v Trstu; po prevratu 1918 je bil najprej okrajni komisar, nato kot
glavar v Kamniku, nato še v Ljubljani in Radovljici. 1924 je bil upokojen kot sreski
glavar v Ljubljani. V letih 1929-1934 je bil sekretar Upravnega sodišča v Celju.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade SHR, 1918-922

Premeščeni so: okrajni glavarji Ivan Lininger v Radovljico …
Vir: Razne vesti, v Ljubljani, koncem junija 1922.

♣♣♣
Okrajni glavar dr. Peter Vavpotič, 1923-1928
(roj. 1885 na Verdu pri Vrhniki)

Vavpotič Peter dr., pravnik, srezki načelnik. Rojen 1885 na Verdu pri Vrhniki.
Gimnazija v Ljubljani 1906, pravo na Dunaju in v Gradcu 1910, kjer je promoviral.
Strokovni izpit politično-upravne stroke 1915 v Gradcu. Sluţboval je od 1912 dalje v
Gradcu, 1918 je postal okrajni glavar v Ljutomeru, po prevratu 1918 je bil okrajni
komisar v Ljutomeru, 1920 v Novem mestu in ponovno v Ljutomeru. 1920 je postal
vladni tajnik, premeščen je bil v Ljubljano, 1923 je postal okrajni glavar v Radovljici,
1929 je bil premeščen kot srezki načelnik na Ptuj. 1932 je bil upokojen. Preselil se je
v Maribor.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921
(Iz radovljiškega okr. glavarstva.) Okr. glavarstvo je zahtevalo od vseh občin, da
napravijo prepise vol. Imenikov za skupščinske volitve. Zakaj je to zahtevalo, ne
vemo, vendar mislimo, da jih je poslalo kaki pol. stranki. Kdor od ţupanov ni takoj
pustil vsega dela ter šel k prepisovanju imenikov, ga je okr. glavar Vavpotič občutno
kaznoval. Gospodu okr. glavarju je znano, da si naše občine po večini ne morejo
drţati tajnike in vse občinske posle opravljajo ţupani sami; zato je skrajno krivično
privijati ravno te ţupane s kaznimi. Če pa je resnica, kar so pisali časopisi, da je
naredba o prepisih volilnih imenikov preklicana, je bilo to prepisovanje naročeno
samo radi šikane ţupanov. Vsak ţupan, ki je bil kaznovan, naj se pritoţi na velikega
ţupana v Ljubljani, ki bo krivično kazen gotovo razveljavil.
Vir: Kmetijski list, 30. 4. 1924

Ţig in podpis srezkega poglavarja v Radovljici, 1929
Vir: arhiv druţine Sartori-Čebulj

Ţig srezkega poglavarstva v Radovljici, 1919-29
Vir: arhiv druţine Sartori-Čebulj

♣♣♣

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA
1929-1941
Srezki podnačelnik dr. Karol Tekavčič, 1929
(roj. Ljubljana, 1888)
Tekavčič Karol dr., banski svetnik. Rojen 1888 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, in
pravne študije z doktoratom. Sluţboval je od leta 1913 dalje pri Deţelnem
predsedstvu za Kranjsko, nato pri okrajnem glavarstvu v Črnomlju, 1915 je bil
premeščen v Kranj, 1916 je postal koncipist, 1919 okrajni komisar, 1920 vladni tajnik,
1925 je bil premeščen v Radovljico, kjer je 1929 postal sreski podnačelnik, 1930 je
postal sreski načelnik v Logatcu, 1932 sreski načelnik v Prevaljah, 1940 je postal
banski svetnik in premeščen k Banski upravi Dravske banovine.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921
Opoldne so bile sprejete od kraljice Marije častna dvorna dama ga. Franja
Tavčarjeva, ljubljanska ţupanja ga Olga Pucova, soproga radovljiškega sreskega
poglavarja ga. Tekavčičeva ter gdč. Šarčeva. Deputacija je ob tej priliki poročala
kraljici o raznih ţenskih socijalnih ustanovah v Ljubljani in Sloveniji ter o akciji
»Dečve«; ob enem je kraljici izročila okusno izdelano obleko »Dečve«.
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1928

Dr. Karol Tekavčič, 1932
Vir: Ilustrirani Slovenec
Op.: stareslike.cerknica.org
Dr. K. Tekavčič je bil logaški okrajni glavar, letnic mi ni uspelo najti. Pred tem je
sluţboval v Ormoţu.
Vir: stareslike.cerknica.org (Ivanka Gantar)

♣♣♣
Srezki načelnik dr. Ivan Vidic, 1928-30
Vidic Janko dr., sreski načelnik. V letih 1911-1913 je sluţboval kot advokadski
pripravnik v Ljubljani, na Dunaju in Radovljici. 1919 je postal deţelnovladni koncipist,
1920 okrajni komisar v Breţicah, zatem vladni tajnik v Radovljici, 1925 je bil
premeščen k velikem ţupanstvu ljubljanske oblasti, 1927 je postal sreski načelnik v
Ljubljani, 1928 v Radovljici, 1931 v Logatcu, 1935 na Ptuju, 1939 pa v Kranju.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921

Sresko načelstvo Radovljica (1929-1941)
Okrajno sodišče Radovljica (1868-1941)

Mesto Radovljica - Srez Radovljiški, ok. 1930
Vir: DAR

Ţig „Načelstvo sreza radovljiškega“, 1933
Vir: bolha.com

Načelstvo sreza radovljiškeg, 1932
Vir: DAR

Okrajni glavar dr. Ivan Vidmar, 1930-1933
Vidmar Ivan dr., banski svetnik. Rojen 1887 v Vidmu ob Savi. Pravo v Gradcu,
1914 je stopil v sodno sluţbo v Gradcu in je bil še isto leto premeščen k okroţnemu
sodišču v Banji Luki. Po vojni je stopil v sluţbo pri politični upravi. Postal je
deţelnovladni koncipist v Celju, 1920 okrajni komisar v Breţicah, nato vladni tajnik in
sreski podnačelnik, 1930 je postal sreski načelnik v Radovljici, 1933 v Celju, 1935 pa
banski svetnik pri banski upravi v Ljubljani.
Vir: Sejni zapisniki narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in
deţelnih vlad za Slovenijo 1918-1921

Ob 4. Popoldne se je vršil dobro obiskan sestanek na Bledu v hotelu Troha. Ta
sestanek je otvoril g. Leopold Lebar, udeleţil pa se ga je tudi sreski načelnik
radovljiškega sreza g. dr. Vidmar in načelnik radovljiškega Gremija trgovcev g.
Fürsager.
Vir: Jutro, 13. 1. 1932

Okrajni načelnik Ivan Vidmar, 1931
Vir: Radovljica danes; avtor Jakob Špicar v »Gorenjska – letoviška,
industrijska, trgovska, obrtna« (izdal Progres, Novo mesto, 1931)

Izpremembe v drţavni sluţbi: imenovan Mirko Vizjak za arhivskega uradnika v 9.
poloţajni skupini pri sreskem načelstvu v Radovljici in premeščen k sreskemu
načelstvu v Krško.
Premeščen: arhivski uradnik Pavel Lavrih iz Ljubljane k srezkemu načelstvu v
Radovljico.
Vir: Jutro, 10. 3. 1932
Iz politično upravne sluţbe (iz Celja). Gosp. Dr. J. Vidmar, sreski načelnik v
Radovljici je imenovan za sreskega načelnika v Celju.
Vir: Jutro, 2. 4. 1933
Slovo sreskega načelnika dr. Vidmarja od Radovljice (Radovljica, 7. aprila).
Sreski načelnik in starosta sokolskega društva v Radovljici dr. Ivan Vidmar je zapusti
te dni naše mesto ter šel na svoje novo sluţbeno mesto kot sreski načelnik v Celje. V
kratkih treh letih svojega sluţbovanja v Radovljici si je kot vesten uradnik, dober
predstojnik, agilen starosta Sokola, iskren in navdušen nacionalist in prijeten
druţabnik pridobil simpatije in ugled pri širokem krogu prebivalstva. Do dna preţet
sokolske ideje, je imel smisel predvsem do svojega trpečega bliţnjega, kar je pokazal
v obilni meri v onih teţkih dneh, ko je vsej Gorenjski grozila velika poplava
brezposelnih zaradi ustavitve dela pri Kranjski industrijski druţbi na Jesenicah. Velika
je njegova zasluga, da je s posredovanjem pri odločujočih činiteljih jeseniško
delavstvo kmalu prišlo do svojega kruha.
Dragemu bratu je priredil radovljiški Sokol v nedeljo zvečer odhodnico, ki je bila prava
manifestacija ljubezni in zahvale. Nad 250 oseb se je zbralo v Sokolskem domu.
Zastopano je bilo v častnem številu Sokolstvo, uredništvo, ţupani in predstavniki
JRKD in raznih društev, prav posebno častno pa so bili udeleţeni Jeseničani, med
njimi zastopniki Sokola, društva Sokolski dom, Strelske druţine, Narodne obrane za
Jesenice in Koroško Belo, kovinarjev in vsega jeseniškega delavstva, kolektivne
obrtne zadruge, obrtnega društva, zadruge krojačev in krojačic, splošne gospodarske
in konzumne zadruge za Gorenjsko, NSZ, GZSP, SK Bratstvo, udruţenje
gostilničarjev, gasilcev, Francoskega kroţka, Rdečega kriţa, Soče, JRKD in
jeseniške občine.

Dr. Ivan Vidmar

Vrsto napitnic je otvoril br. Jaklič, ki se je kot Sokol poslovil od odhajajočega staroste,
poudarjajoč veliko izgubo, ki zadene s tem naše društvo, in ţeleč njemu kakor vsej
njegovi druţini mnogo sreče in zadovoljstva na novem mestu. Sokolske vezi, ki so
nas druţile doslej, nas bodo druţile tudi še nadalje pri skupnem delu v blagor naroda
in drţave. V imenu uradništva sreskega načelstva, je govoril komisar gospod Andrej
Bizjak in za Rdeči kriţ dr. Slivnik, za vse uradništvo v srezu pa sodni starešina dr.
Josip Štular. Za starešinstvo Sokolske ţupe Kranj in ravnateljstvo KID se je prisrčno
poslovil dr. Maks Obersnel, v imenu vseh jeseniških organizacij pa ţupan g. Ţabkar,
čigar globoko čustveni govor je napravil na vse navzoče najgloblji vtis. Za vso
naklonjenost in za veliko razumevanje nasproti delavstvu se je zavalil g. Toman
Franc. Ob koncu sta govorila še dr. Štempihar z Jesenic in leški ţupan Ivan Aţman,
nakar se je ginjen zahvalil dr. Vidmar nad tolikšno pozornostjo, se poslovil predvsem
od sokolskih bratov in sester, kakor tudi od vseh ostalih, ţeleč da ga ohranijo vsi v
čistem, neskaljenem spominu. Vsi so mu priredili viharne ovacije, ki so se stopnjevale
do viška, ko je poudaril jeseniški ţupan g. Ţabkar v imenu vseh, da radovljiški sred
dr. Vidmarja ne bo nikoli pozabil.
Vir: Jutro, 9. 4. 1933

♣♣♣
Okrajni glavar dr. Ivo Vrečer, 1933-1939
Sprememba na glavarstvu (iz Maribora). Dosedanji sreski podnačelnik za Maribor
levi breg, dr. Ivan Vrečar, je bil imenovan za sreskega načelnika v Radovljivi. Dr.
Vrečar zapusti ţe v prihodnjih dneh Maribor, ki izgubi z njim odličnega upravnega
uradnika, katerega je vse prebivalstvo močno cenilo in spoštovalo. G. glavarju ţelimo
na novem mestu obilo uspeha.
Vir: Jutro, 4. 4. 1933
Del članka o sokolskem nastopu ob 25. letnici. Na praznik, glavni jubilejni dan, se
je popoldan vršil javni telovadni nastop. Ob določeni uri so prikorakali na telovadišče
vsi telovadni oddelki ter članstvo v kroju. Na balkon je stopil starosta br. Jaklić ter v
svojem lepem govoru predvsem nazdravil Nj. Vel. kralju, pokrovitelju vsega
sokolstva, ter Nj. Vis. Prestolonasledniku, starešini SKJ. Godba je intonirala drţavno
himno. V nadaljnem svojem govoru pozdravlja br. Jaklič navzoče zastopnike,
predvsem sreskega načelnika dr. Vrečerja, ţupana dr. Dobravca, zastopnika saveza
SKJ br. Dr. Semrova, zastopnika ţupe br. Dolenca in br. Cvara, dalje zastopnika
vseh bratskih društev, ki so prihiteli v našo sredo, vse nekdanje brate, ki so
ustanavljali in polagali temelj društva in končno se spominja vseh umrlih bratov,
predvsem dr. Janko Vilfana in Boštjana Olipa. S ponosom omenja v kratkih obrisih
vso zgodovino društva, vse društvene uspehe tekom 25 let ter ob zaključku poziva
vse članstvo k nadaljnjemu, uspešnemu in discipliniranemu sokolskemu delu. Sreski
načelnik dr. Vrečer je pozdravil Sokolstvo v imenu sreskega načelstva, čestital
društvu k 25 letnemu jubileju,
Vir: Triglav, 19. 8. 1933

Dr. Ivo Vrečer, srezki načelnik, 1933
Vir: DAR
Op.: Na paradi ob 50. letnici GD Radovljica, 1933

Glava dokumenta Okrajnega glavarstva Radovljica, 1939
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice
Op.: Dokument je zanimiv, ker je celoten pisan v nemškem jeziku.

♣♣♣

Srezki načelnik dr. Ivan Vidic, 1940
Za izvajanje predpisov v posameznih okrajih je šef civilne uprave imenoval okrajne
politične komisarje. Na območju jeseniškega okroţja je 1. maja 1941 od »srezkega

načelnika« dr. Ivana Vidica prevzel upravo dr. Hermann Doujak. Pred vojno je bilo v
Radovljici (v graščini) 19 uradnikov v devetih pisarnah.
Vir: Predpisi okrajnih političnih komisarjev in občinskih komisarjev (avtor Ivan
Kriţnar; Jeseniško okroţje med nacistično okupacijo in narodnoosvobodilnim
bojem, izdano 2000)

Ţig »Načelstva sreza radovljiškega«, s podpisom načelnika, 1940
Vir: kamra.si (arhiv Tone Marolt)

♣♣♣
Občinski ţigi v Srezu Radovljica

Ţig »Načelstva sreza radovljiškega«, 1940
Vir: kamra.si (arhiv Tone Marolt)

Srez Radovljiški – Občina Radovljica, 1938
Vir: DAR

Ţig Občine Lesce – srez Radovljica, 1928 in 1939
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice

Ţig Občine Lesce – srez Radovljica, 1938 in 1939
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice

Ţig občine Begunje – Srez Radovljiški, 1938
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice

Srez Radovljiški – Občina Kropa, 1936
Vir: arhiv Boţo Zupan

Srez Radovljiški – Občina Ovsiše, 1941
Vir: arhiv Rok Gašperšič

Srez Radovljiški – Občina Koroška Bela, 1938
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice

Srez Radovljiški – Občina Breznica, 1938
Vir: arhiv druţine Grilc, Studenčice

Srez Radovljiški – Občina Jesenice, 1938
Vir: DAR

Srez Radovljiški – Občina Kranjska Gora, 1940
Vir: DAR

Srez Radovljiški – Občina Bled, 1940
Vir: kamra.si

Srez Radovljiški – Občina Ribno, pred 1940
Vir: DAR

Srez radovljiški – Mestna občina Radovljica, 1940
Vir: arhiv Franci Valant

Razglas. Ugotovilo se je, da sta sneg in veter polomila in izruvala mnogo drevja.
Veliko poškodb je posebno v borovin gozdovih in tudi v drugih. Ponekod je med
zdravim drevjem mnogo bolnega, poškodovanega in ţe suhega drevja.
Na podlagi predpisov §§ 29 in 106 zakona o gozdih opozarjam vse gozdne
posestnike, da ob nastopu pomladi spravijo iz gozda vse polomljeno, izruvano in
drugače oškodovano drevje. Le na ta način se more preprečiti, da se v gozdnih
sestojih ne naselijo glive in škodljivi mrčesi. Posebno lubadarji in drugi, ki lahko
postanejo nevarni za sosedne zdrave gozdove.
Pravočasno očiščenje gozdov je dolţnost vseh posestnikov. Zaradi nemarnosti in
zanikrnosti posameznih posetnikov, ki tega dela ne opravijo imajo škodo sosedni
posestniki, ki sicer svoje gozdove drţijo v redu.
Posestniki, ki jim je veter ali sneg polomil večje količine drevja, morajo o tem obvestiti
sresko načelstvo. Posebno morajo to storiti v slučaju, ako s popravilom podrtij
nastanejo goljave.
Proti posestnikom, ki temu pozivu ne bi ugodili do 19. aprila t. l. ali ne v zadostni meri
bom uvedel kazensko postopanje po predpisih paragrafa 166 zakona o gozdih.
Sreski načelnik: dr. Vidic, I. r.
Vir: Gorenjec, 15. 3. 1941

Osmrtnica dr. Janeza Vidica, 1944
Vir: Karawanken Bote

Srez Radovljica, 1937
Vir: Leksikon Dravske banovine

Vir: Slovenčev koledar (Slovenec, Slovenski dom in Domoljub), 1941
Zaloţnik: Konzorcij »Slovenec«, »Slovenski dom« in »Domoljub«

okupacija
1941-1945

kreis radmannsdorf (1941-1945)
Gorenjsko ozemlje je v času druge svetovne vojne okupirala Nemčija, tako se je tudi
na tem območju spremenila uprava. Ustanovljena so bila tri deţelna okroţja
(Landkreis), med njimi tudi okroţje Radovljica s sedeţem okroţne oblasti v
Radovljici. Vsako od treh okroţij (še okroţja Kamnik in Kranj) je vodil politični
komisar, ki je bil vezan na navodila šefa civilne uprave. Deţelno okroţje Radovljica je
obsegalo 22 političnih občin. Nemška oblast je vse kraje na zasedenem območju tudi
ponemčila. Tako delovanje uprave je potekalo vse do konca druge svetovne vojne.
Vsako politično okroţje je vodil politični komisar (politische Komissar).
Vir: (Občina Breznica / Ţirovnica, upravni razvoj, avtor Janez Kopač).
Šef civilne uprave Franz Kutschera je 25. julija 1941 razpustil vse dotedanje občinske
odbore in pooblastil svoje politične komisarje, da po občinah imenujejo primerne
ţupane. Z namenom, da bi bila uprava na zasedenem območju Gorenjske in
slovenske Štajerske enaka kot v pokrajinah v Avstriji in zaradi pomanjkanja nemških
uradnikov je šef civilne uprave na zasedenem območju Kranjske, to je na
Gorenjskem 1. avgusta 1941 ukinil dotedanje okraje in okrajne politične komisarje ter
postavil namesto njih tri deţelna okroţja, ki so jih vodili okroţni politični komisarji.4
Tako je bila Gorenjska od 1. avgusta 1941 do konca druge svetovne vojne maja
1945 upravno razdeljena na deţelna okroţja Radovljica, Kranj in Kamnik (Der
Landkreis Radmannsdorf, Der Landkreis Krainburg, Der Landkreis Stein).
Vir: Upravni razvoj v gornjesavski dolini 1941-1945 (Janez Kopač)

Ţig »Mesto Jesenice – Okraj Radovljica«, 1943
Ţig »Stadt Asling – Kreis Radmannsdorf«, 1943
Vir: delcampe.net

Kreishaus (Okrajna stavba), 1943
Vir: DAR
Op.: Okupatorji so l. 1943 povsem prezidali (in povečali) stari Orlovski dom.
Zanimivost: če dobro povečate fotografijo – vidite nad portalom betonskega orla.

Ţig »Političnega komisarja – Der politische Kommissar««, 1941
Vir: Arhiv Zvone Razinger

Občina Bohinjska Bistrica / Bled – okraj Radovljica, 1943
Vir: DAR in ebay.com

♣♣♣
Hermann Doujak, 1941 (okupator)
Dr. Hermann Doujak, novi politični komisar radovljiškega okraja, in od 2. septembra
1941 radovljiškega okroţja, je do konca avgusta zaposlil 51 nameščencev, od katerih
jih je 26 prišlo s Koroške in Tirolske. Uradovali so v 28 pisarnah, ki so jih uredili v
prenovljeni radovljiški graščini in opremili s pohištvom, pripeljanim iz Nemčije. Do
konca leta je število uradnikov naraslo na 87, od tega je bilo 32 Nemcev. … Posebno
pomemben je bil 15. maja 1941 ustanovljeni prehranjevalni urad, bili pa so tudi
finančni urad, okroţno sodišče, urad vojnega gospodarstva in geodetski zavod.

♣♣♣
Dr. Rudolf Hinteregger, 1941 (okupator)
Politični komisar radovljiškega okroţja dr. Hermann Doujak je bil 30. novembra 1941
premeščen v kamniško okroţje, v Radovljici pa je njegove posle prevzel dr. Rudolf
Hinteregger – deţelni svetnik (okroţne politične komisarje so 1. februarja 1942
preimenovali v deţelne svetnike)..

Novo vodstvo v Radmannsdorfu. Kreisleiter Julian Kollnitz – novi Bezirksfurrer –
Član stranke – Gustav Oberwinkler organizacijski vodja zveze.
Radmannsdorf, 19. septembra. V okroţnem vodstvu Kartner Volksbunda v
Radmannsdorfu se je izvršila potom Bundesfuhrerja Schicka predaja
Radmannsdorfskega okraja novemu Bezirksfuhrerju Kollnitzu. Apelu so prisostvovali
člani obeh vodilnih edinic. Bundesfuhrer je postavil z odobrenjem pokrajinskega
vodje Kreisleiterja Kollnitza za Bezirksfuhrerja Kartner Volksbunda. Ta vrši posle
Kreisleiterja N.S.D.A.P. Dosedanji Bezirksfiihrer Oberwinkler prevzame vodstvo
organizacijskega urada pri vodstvu zveze. Član Oberwinkler je v času svojega

delovanja kot Bezirksfuhrer vzorno organiziral Kartner Volksbund v
Radmannsdorfškem okraju. V kratkem času se mu je posrečilo, kljub mnogim
teţkočam ustanoviti organizacijo, ki bo nudila uspešno delovanje. Na podlagi
njegovih organizacijskih sposobnosti in praktičnega znanja, je bil od zveznega vodje
imenovan organizacijskim voditeljem pri zvezi na Veldesu. Bundesfuhrer se mu je za
poţrtvovalno delovanje zahvalil in mu dal istočasno novih nalog, ki ga čakajo pri
zvezi, Bezirksfuhrerja pa je pozval, da vrši in nadaljuje začeto delo v Radmannsdorfu.
Oberwinkler se je dosedanjim svojim sodelavcem zahvalil za pomoč, medtem ko jih
je novi Bezirksfuhrer Kollnitz pozval naj mu bodo tudi bodoče sodelavci in tovariši.
Karawanken Bote, 20. 09. 1941

Der landrat des kreises radmannsdorf (1941-1945)

Ţig »Der Landrat des Kreises Radmannsdorf«, 1942
Vir: DAR

Ţig »Stadt Neumrarktl des Kreises Radmannsdorf«, 1943

Vir: Gorenjska 1900-2000 (avtor Janez Kopač)
Op.: Med okupacijo je pod Okraj Radovljica spadalo tudi mesto Trţič!

Ţig »Der Landrat des Kreises Radmannsdorf«, 1945
Vir: DAR

FLR JUGOSLAVIJA
1945-1963
Okraj jesenice (1945-1952)
Po avgustovskih volitvah se je po sprejetju Zakona o upravni razdelitvi federalne
Slovenije (06. 09. 1945) je Radovljica izgubila sedeţ okraja. Ta se je iz
»malomeščanske« Radovljice preselil na »proletarske« in gospodarsko
pomembnejše Jesenice. Radovljica je ostala le ena od najniţjih upravnih enot, to je
»kraj«, ki je imel v svojem sestavu še vasici Gorico in Vrbnje.
Vir: Radovljica v letih po 2. svetovni vojni (avtorica Nada Holynski; v
Radovljiški zbornik 1992).

Zakon o upravni razdelitvi Federalne republike Slovenije je dne 6. septembra 1945
Slovenijo razdelil na pet okroţij. Celotno gorenjsko območje je spadalo pod
Ljubljansko okroţje (Granda v: Meterc, 2000, str. 1-32.)
Ljubljansko okroţje je bilo razdeljeno na sedem okrajev, Radovljica pa je spadala
pod okraj Jesenice.
Vir: Zakon o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine, 4. člen; Kopač; V. ŠtekarVidic, 1995, str. 82.).

Ţig »Okraj ljudski odbor Jesenice«, 1949
Vir: arhiv Franci Valant, p. d. Benč

Ţig »Okraj Jesenice – MLO Radovljica«, 1949
Vir: DAR

♣♣♣
Okraj radovljica (1952-1955)
Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije (sprejet 12. aprila 1952) je namesto
okraja Jesenice postavil okraj Radovljica, ki ga je vodil okrajni ljudski odbor s
sedeţem v Radovljici. Okraj Radovljica sta sestavljali dve mestni občini (Bled in
Radovljica) in še osem občin.
Vir: Zakon o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine, 1. in 7. člen; Kopač, 2006, str.
85-91).

Milan Kristan, predsednik OLO Radovljica
Vir: Glas Gorenjske, 1. 1. 1953

Okrajni ljudski odbor v Radovljici je zasedal. V soboto, 2. februarja je zasedal
OLO Radovljica. O lanskoletnem delu Izvršilnega odbora OLO je poročal predsednik
tov. Drago Kuralt. V svojem obširnem poročilu je obravnaval najprej zbore volivcev, ki
so jih odborniki slabo pripravili, v nekaterih primerih pa se jih niso niti udeleţili. Zbore
volivcev je moral v večini primerov sklicevati Izvršilni odbor OLO in poslati nanje
člane IO, da je volivcem tolmačil razna gospodarska in kulturna vprašanja.
Na terenu se je zadnje mesece veliko razpravljalo o zdruţitvi posameznih KLO v
občinske ljudske odbore. Pri zdruţitvi posameznih KLO v občine so stremeli za tem,
da bi novi občinski ljudski odbori zdruţevali gospodarsko zaokroţene celote, ki bi
zmogle tudi finančno voditi gospodarstvo na svojem področju. V bodoče bo okraj
Radovljica razdeljen na 16 občin: Begunje, Bled, Boh. Bistrica, Črnivec, DovjeMojstrana, Gorje (sedeţ v Zg. Gorjah), Jesenice, Koprivnik-Gorjuše, Kranjska gora,
Kropa (sedeţ v Lipnici), Lesce, Podnart, Radovljica, Rateče, Srednja vas in
Ţirovnica.
Tov. Drago Kuralt je govoril tudi o spremembah, ki jih predvideva novi osnutek
zakona o ljudskih odborih in delu OLO in KLO ter o novem načinu volitev v ljudske
odbore. Ker bodo izvršilni odbori ukinjeni, se bo delo celotnega odbora preneslo na
njegov plenum. Prav tako bodo ukinjena tudi vsa poverjeništva, ki jih bodo na pr. Pri
OLO zamenjali sveti. Pri OLO bo v bodoče 6 svetov in sicer svet za notranje zadeve,
svet za finance, svet za gospodarstvo, svet za komunalne zadeve, svet za kulturo in
prosveto ter svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. Na čelu vsakega sveta bo
odbornik OLO, ki pa bo svojo funkcijo opravljal kot častno nalogo. Tajnik LO ne bo
več odbornik, ampak najvišji usluţbenec LO. Strokovno delo posameznih svetov
bodo vodili tajniki svetov, ki bodo prav tako usluţbenci.
Krajevni ljudski odbori se bodo preimenovali v občinske, njihovi teritoriji pa v občine.
V bodoče bomo imeli na področju okraja tri vrste upravno teritorialnih enot: okraje,
občine in mesta. Značaj mesta bodo imela le večja industrijska in mestna središča.
Zato bomo v bodoče imeli tudi tri posebne zakone: o okrajnih, o občinskih in o
mestnih ljudskih odborih.

V zvezi s tem se bo spremenil tudi način volilnega sistema. Tako se bo v bodoče
volilo z listki in bo moţno tudi širše predlaganje kandidatov.
Ko je tov. Predsednik poročal o proračunu in davčni politiki, je dejal, da je bil
proračun za leto 1951 ustvarjen 94.2%. V prosvetne svrhe je OLO določil lani
12,569.900 din, porabljenih pa je bilo 9,798.792 din. Za socialno skrbstvo je bilo
določeno 16,015.100 din, porabljeno pa 12,996.314 din. OLO Radovljica je imel lani
(brez MLO Bled) odobrenih 6,355.000 din investicij za kapitalna graditev in 3.355.000
din investicij za druţbeni standard. Od teh je bil znesek 700.000 din določen za
graditev lokalne hidrocentrale v Nomenju. Za ureditev ekonomije okrajnih gostinskih
podjetij je bilo odobreno 650.000 din, porabljeno pa 369.000 din. 50.000 din je
prispeval OLO za ureditev poslopja za osebje na novi gozdni drevesnici v Srednji
vasi nad Begunjami. Enako vsoto je prispeval tudi za dograditev postajališča v
Globokem. Ker je radovljiški okraj turističnega značaja, je OLO dal gostinstvu in
turizmu na razpolago največ sredstev. Pri investiranju turističnih objektov mu je
pomagala tudi Glavna uprava za turizem in gostinstvo LRS. Skupno je bilo v te
namene porabljeno 16,885.000 din. V ta znesek pa niso všteta sredstva, investirana
na Bledu.
Tudi poročilo o kmetijstvu in kmetijskem zadruţništvu je bilo zelo obširno. Predsednik
tov. Kuralt in poverjenik za kmetijstvo tov. Zdeno Dolar sta poudarjala, da bi morali
kmetje misliti na čim višji dvig proizvodnje svojega gospodarstva zlasti na vzrejo
ţivine, ki je najbolj donosna. Splošne kmet. Zadruge jim bodo morale pri tem
pomagati. Zato bodo morali kmetje z zadrugami vse bolj sodelovati kot doslej.
Zelo lepo so lani napredovale kmetijske delovne zadruge. Najboljša je zadruga na
Prezrenjah, ki je izplačala zadruţnikom 300 din za delovni dan, svoje sklade pa
zvišala za 500 odstotkov v primerjavi z lanskoletnimi. Prav tako se je gospodarsko
okrepila Borisova zadruga v Zg. Gorjah. KDZ v Stari Fuţini je izplačala delovni dan
po 140 din, svoje sklade pa zvišala za 200 odstotkov. Gospodarsko najbolj šibka je
zadruga v Bohinjski Srednji vasi zaradi obnove pogorelih hiš in gospodarskih
objektov.
IO OLO Radovljica je posvečal veliko paţnje tudi pogozdovanju. 10 ha gozdnih
goličav so pogozdili s 40.000 sadikami raznih vrst. Vaţno delo, ki so ga gozdni
posestniki opravili, je bilo čiščenje gozdov. Tudi plan sečnje in oddaje lesa je bil kljub
neugodnim vremenskim prilikam zadovoljiv.
Zasedanje je obravnavalo tudi vprašanja trgovine, turizma, lokalnega gospodarstva,
obrtništva, prosvete, zdravstva in socialnega skrbstva. Tako ogromnega blagovnega
prometa v trgovinah radovljiškega okraja po osvoboditvi še ni bilo kot lani. Plan
blagovnega prometa je bil realiziran 132%.
O turizmu in gostinstvu je obširno razpravljalo ţe predzadnje zasedanje. Zato
omenimo le, da je prešlo z decentralizacijo Okrajnega gostinskega podjetja 9 okrajnih
gostinskih podjetij v kompetenco posameznih KLO. V sklop gostinskih podjetih je lani
prešlo tudi 14 počitniških domov, s čimer se je povečala turistična zmogljivost za 106
sob in 260 prenočišč. Kljub temu pa je to za potrebe naraščajočega mednarod.
Tujskega prometa še vse premalo, zlasti v zgornji savski dolini in v bohinjskem kotu,
pa tudi na Bledu. Zaradi tujskega prometa bi bilo nujno izboljšati tudi komunikacije, ki
so ponekod v zelo slabem stanju.
Gorenjski glas, 9. 2. 1952

S prvega zasedanja novoizvoljenega ljudskega odbora v Radovljici. V nedeljo
dopoldne so se v okrašeni okrajni zbornici zbrali na prvo zasedanje novoizvoljeni
odborniki okrajnega ljudskega odbora Radovljica. Po formalnostih in zaprisegi
odbornikov je o delu starega in o nalogah novega okrajnega odbora poročal
predsednik tov. Milan Kristan.
V svojem govoru je tov. Milan Kristan razčlenil volilne rezultate v okr. In občinske
ljudske odbore ter rezultate volitev v zbore proizvajalcev. Pri tem je omenil, da volilni
rezultati kaţejo visoko stopnjo politične zavesti naših delovnih ljudi, a istočasno tudi
potrjujejo pravilnost dosedanje politike drţavnega vodstva. Ko je govoril o razvoju
naše ljudske oblasti nasploh in v radovljiškem okraju posebej, je ugotovil, da obsega
sedanji okrajni odbor 13 občin: Begunje, Bled, Bohinjska Bistrica, Črnivec, Dovje Moj
strana, Gorje, Jesenice, Kranjska gora, Kropa, Podnart, Radovljica, Srednja vas in
Ţirovnica, število okrajnih usluţbencev se je letos zniţalo za 16. V radovljiškem
okraju je 61 podjetij z manj kot 6 ter 78 podjetij z več kot 6 delavcu in usluţbenci,
skupaj torej 139 podjetij. Vsa ta podjetja so letošnjo pomlad izvolila svoje delavske
svete in upravne odbore. Tako je pritegnjenih v upravljanje gospodarstva 1525
članov delavskih svetov in 517 članov upravnih odborov podjetij. Da so delovni ko
lektivi izbrali svoje najboljše tovariše v vodstvo podjetij, dokazuje dejstvo, da je 208
članov upravnih odborov in 681 članov delavskih svetov zaposlenih neposredno v
proizvodnji. Med njimi je 216 udarnikov, 20 racionalizatorjev in novatorjev ter 85
odlikovancev z redom ali medaljo dela.
Borba proti birokraciji in korupciji. Z uvedbo demokratičnega samoupravljanja
gospodarstva je bilo potrebno decentralizirati in demokratizirati tudi drţavno upravo.
Pri okrajnem in občinskih ljudskih odborih so bili formirani sveti, komisije in odbori.
Kmalu po uveljavitvi demokratičnih načel v ljudskih odborih pa je bilo opaziti pri
nekaterih bivših vodilnih odbornikih na okraju močne birokratske tendence, ki so
sčasoma dobile protiljudski in celo kriminalni značaj. Posebna komisija, ki je bila za
razčiščenje takih pojavov ustanovljena, je ugotovila, da so nekateri člani bivšega
izvršnega odbora izkoriščali sluţbene dolţnosti ter zašli v korupcijo in kriminal. Tako
so bili Drago Kuralt, Lado Torkar in Franc Meze zaradi kaznivih dejanj izročeni
javnemu toţilstvu. Komisija je med drugim ugotovila, da so se posamezni računi za
eno in isto delo izstavljali dvakrat in tudi izplačevali, da so se reţijske ure
zaračunavale po dvakrat ali celo trikrat in podobno. Na slučaj, da so vsa ta in druga
kazniva dejanja prišla na dan kmalu potem, ko so neposredni proizvajalci začeli sami
upravljati svoja podjetja. Iz navedenih primerov torej lahko zaključimo, da je med
drugim dolţnost novega okrajnega ljudskega odbora, da še nadalje razvija in sprošča
ustvarjalne sile in jih priteguje k upravljanju.
Radovljiški okraj je zaokroţena gospodarska enota. Ozemlje okraja Radovljica, ki
leţi v alpskem severnem predelu Slovenije, meri 1014 km2 površine in šteje trenutno
45.001 prebivalca. Od celokupne površine je okrog 224 km2 ravnine, največ v
območju Radovljice. Obdelovalnih površin je 8.819 ha, pašnikov 15.845 ha, gozdov
50.216 ha in nerodovitne zemlje 20.387 ha. Radovljiški okraj se deli v glavnem na
dva posebna rajona in sicer na poljedelsko – ţivinorejski in ţivinorejsko – planšarski.
Poljedelsko-ţivinorejski rajon obsega predvsem občine Begunje, Bled, Črnivec,
Kropo, Podnart, Radovljico, bivši KLO Zasip-Podhom in Ţirovnico; ţivinorejskoplanšarski rajon pa občine Bohinjsko Bistrico, Srednjo vas, Dovje-Mojstrano, Gorje
(brez Zasipa in Podhoma), področje bivšega KLO Boh. Bela, Jesenice in Kranjsko
goro. Socialni sestav prebivalstva je naslednji: vseh delavcev (brez kmečkih) je
11.215, kmečkih delavcev 268, kmetov 3.614, obrtnikov 772, usluţbencev 3.645,

svobodnih poklicev 7 in 889 učencev v gospodarstvu. Upokojencev, invalidov in
drugih, ki jih oskrbuje druţba, je v okraju 2.374.
Od 20.631 zaposlenih je ustvarilo v letu 1952 za 8 milijard in 602 milijona dinarjev
druţbenega proizvoda, a narodnega dohodka 6 milijard 791 milijonov 368 tisoč
dinarjev. Kljub navidezno visokim številkam pa moramo ob primerjavi s proizvodi
naprednejših drţav priznati našo nizko proizvodnost in zaostalost v industriji,
posebno pa še v kmetijstvu. Zaradi tega bodo morala naša podjetja še in še iskati
novih poti za povečanje in izboljšanje proizvodnje. Prav tako se bo moralo tudi
kmetijstvo preusmeriti v pridelovanje tistih rastlin in rejo tiste ţivine, kar je v
posameznih krajih najbolj donosno. Mnogo večjo pozornost in skrb bomo v bodoče
morali posvetiti tudi gozdarstvu, domači obrti ter turizmu in gostinstvu kot močni
gospodarski panogi v radovljiškem okraju. O vsem tem pa bomo spregovorili kdaj
prihodnjič.
»Priseţem, da bom zvesto sluţil ljudstvu . . .« S temi besedami so v teh dneh
začeli svečano prisego novoizvoljeni občinski in okrajni ljudski odborniki. Na prvem
zasedanju novoizvoljenega okrajnega ljudskega odbora Radovljica, ki je bilo v
nedeljo dne 14. decembra 1. 1. je prisego poloţilo 45 članov okrajnega zbora in 28
članov zbora proizvajalcev, skupaj torej 73 članov. V okrajni zbor so bili 7. decembra
izvoljeni naslednji odborniki:
Begunje: Ciril Resman in Joţe Legat; Bled: Stanko Knafllč, Joţe Dornik in Alojz
Potočnik; Bohinjska Bela: Janez Frčej; Selo pri Bledu: Miha Mihelič; Bohinjska
Bistrica: Anton Krţišnik in Janez Logar; Koprivnik: Anton Beznik; Spodnji Otok: Anton
Golmajer; Mojstrana: Franc Hrastar; Dovje: Janez Potočnik; Zasip: Franc Pavlič;
Poljšica pri Gorjah: Joţe Kunstelj; Zgornje Gorje: Janez Kocjančič; Hrušica: Drago
Markizeti, Sv. Kriţ nad Jesenicami: Anton Kolar; Jesenice: dr. Bartol Kerţan, Mirko
Zupan, Milan Kristan, Mirko Dresa, Mirko Ramuš, Vinko Arko, Konrad Lazar, Mrko
Abram, Edi Cenček, Alojz Tisov, Janez Bizjak in Tomaţ Noč; Blejska Dobrava:
Avgust Koţar; Podkoren: Jakob Gregori in Franc Gregori; Kropa: Ludovik Šmitek;
Misače: Filip Sitar; Ljubno: Ivan Langus; Ovsiše: Janko Jerala, Zgornja Lipnica: Joţe
Mulej; Radovljica: Albin Jenstrle in Vinko Berce; Lesce: Ivan Palovšnik; Stara Fuţina:
Anton Gašperlin; Podjele: Joţef Stare; Moste-Ţirovnica: Franc Urbas; Doslovče: Ivan
Gašperin.
V zbor proizvajalcev OLO Radovljica pa so tili izvoljeni:
Ţelezarna Jesenice: Dante Jasnič, Mirko Knific, Stane Bratanič, Alojz Komic, Joţe
Kunstelj, Peter Tomaţ, Franc Globočnik, Franc Paplar, Alojz Markovič, Peter
Ţbontar, Henrik Torkar in Marica Rabič; LIP Bled: Franc Vojvoda in Franc Lakota;
drţavne ţeleznice: Ivan Peternelj in Viktor Nahtigal; Gradis Jesenice: Ignac Kenda;
Veriga Lesce: Matevţ Novak; »Primorje« Jesenice: Anton Šalika; Projekt Javornik:
Joţe Sukič; Plamen Kropa: Anton šolar; Avtoservis Bled: Milan Studen; Gradis
Moste: Vladimir Čelik; Tvornica pletenin Lesce: Štefka Mandeljc; Pristava Bled:
Rafael Martinčič; kmetijstvo: Peter Kunstelj; trgovina: Bela Reznec; obrtništvo: Janez
Kocijančič.
Na svoji prvi seji se je okrajni ljudski odbor konstituiral takole: Predsednik: Milan
Kristan; podpredsednik OLO In predsednik sveta za gospodarstvo: Dante Jasnič;
predsednik sveta za gradnje in komunalne zadeve: Joţe Dornik; predsednik sveta za
prosveto in kulturao: Ludvik Šmitek; predsednik sveta za zdravstvo in socialno
politiko: dr. Bartol Kerţan; predsednik sveta za notranje zadeve: Ivan Langus
Vir: Glas Gorenjske, 20. 12. 1952

Občine v Okraju Radovljica, 1952
Vir: DAR (Zemljevid upravne razdelitve LRS)

Vir: Uradni list LRS za leto 1952
Posredoval Miran Lola Boţič

Okraj Radovljica, 1954
Vir: Krajevni Leksikon LRS

Okraj Kranj (1955-1965)

Ţig »Okraj Kranj – OLO Radovljica«, 1956
Vir: DAR

SFR JUGOSLAVIJA
1964-1991

Okraji in občine SR Slovenije, 1964
Vir: DAR (desno podpis Josip Posavec)

Ţig »Okraj Kranj – OLO Radovljica«, 1964
Vir: DAR

Dne 31. marca 1965 so po določilih Ustavnega zakona o odpravi okrajev v
Socialistični republiki Sloveniji prenehali delovati vsi okraji. Večino pristojnosti
odpravljenih okrajev so dobile občine. (Ustavni zakon o odpravi okrajev v Socialistični
republiki Sloveniji, 1. člen).
Vir: Upravna zgodovina občine Radovljica od leta 1849 do danes
Avtorica: Vedrana Popović (Fakulteta za upravo)

REPUBLIKA SLOVENIJA
OD 1992
Upravna enota radovljica (1995-danes)
Z odpravo občin komun (velikih občin 31. marca 1965) in ustanovitvijo občin kot
lokalnih samoupravnih skupnosti je drţava izgubila lokalne drţavne organe. Zato je
bilo treba za izvajanje lokalnih drţavnih nalog ustanoviti nove organe, ki so jih
poimenovali upravne enote. Formalno so upravne enote začele delovati 1. januarja
1995.
Vir: Upravna zgodovina občine Radovljica od leta 1849 do danes
Avtorica: Vedrana Popović (Fakulteta za upravo)

Tabla »Upravna enota Radovljica«, 2011
Vir: kraji.eu

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

Zgodovinski okvir Pokrajine Zgornje Gorenjske.
Pokrajina Zgornja Gorenjska ima zgodovinsko tradicijo v takšni ali drugačni obliki in z
različnimi imeni. Deţela z okolico je postala okraj 1840. leta in Radovljica je postala
njen sedeţ. Leta 1868 je Radovljica postala tudi sedeţ okrajnega sodišča in s tem
upravno središče zgornjega dela Gorenjske. Leta 1882 je okrajni glavar v Radovljici
zdruţeval 18 Zgornje gorenjskih občin. Celo med okupacijo 1941-1945 je bila
Radovljica sedeţ političnega komisarja in od leta 1942 deţelnega svetnika in
nekaterih uradov šefa civilne uprave pokrajine Oberkrein. Po drugi svetovni vojni do
leta 1953 je bila Radovljica sedeţ okraja Radovljica – Jesenice. Z ustanovitvijo
okrajnih ljudskih odborov je bil teritorij Zgornje Gorenjske razdeljen na okraj
Radovljica, okraj Jesenice in okraj Trţic vse do leta 1960, ko so bile ustanovljene
velike občine. Le-te pa so se preoblikovale s 1.1.1995. Po letu 1960 je Gorenjska
dobila politični, vojaški, statistični, davčni itd. okraj s sedeţem v Kranju. Po letu 1995
so se občine v Sloveniji razdelile na 199 manjših občin (lokalne skupnosti) in 11
mestnih občin. Med drţavo in občinami ni bilo vec formalne organizacijske oblike
lokalne uprave.
Vir: urad ţupana Kranjska Gora, 2007

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Popolni naslovi virov:
Blagoslovljeni in prekleti – 2. del – Po sledeh mlajših plemiških rodbin na
Slovenskem (avtorja: Mariano Rugale in Miha Preinfalk / Viharnik, 2012).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Okrajne gosposke na Kranjskem
Ljubljanska kresija: Okrajna gosposka Bela Peč: Bela Peč, Dovje, Jesenice, Kranjska
Gora, Koroška Bela, Rateče/ Okrajna gosposka Bled: Bistrica, Bled, Bohinjska Bela,
Češnjica, Dobrava, Spodnje Gorje, Zgornje Gorje, Gorjuše, Nemški Rovt, Nomenj,
Podhom, Poljšica, Rečica, Ribno, Savica, Selo, Srednja vas, Stara Fuţina, Zasip,
Ţeleče/ Okrajna gosposka Brdo: Bela, Goriče, Kokrica, Kranj-mesto, Naklo, Olševek,
Pivka, Potoče, Predoslje, Preddvor, Primskovo, Trstenik, Zadraga, Ţiganja vas/
Okrajna gosposka Goričane: Gameljne, Glince, Gosteče, Senica, Staneţiče, Svetje,
Št. Vid, Šmartno, Zgornja Šiška/ Okrajna gosposka Habach (Jablje): Dragomelj,
Nadgorica, Podgorica, Studa, Sv. Agata, Trzin/ Okrajna gosposka Kriţ: Bistričica,
Češnjica, Črna, Gozd, Godič, Hruševka, Jarše, Kamnik, Lašna, Liplje, Loke, Mekinje,
Mengeš, Motnik, Nevlje, Poreber, Preserje, Rašica, Sela, Stranje, Sv. Anton, Sv.
Nikolaj, Šmartno v Tuhinju, Trebelno pri Palovičah, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč,
Zgornji Tuhinj/ Okrajna gosposka Loka: Besnica, Bitnje, Breg, Češnjica, Dobračeva,
Draţgoše, Jama, Koprivnik, Ledine, Nova vas, Podreča, Sv. Jošt, Vrh (Sv. Trije
kralji), Zavratec, Zgornji Vrsnik, Ţabnica, Ţiri, Ţirovski Vrh/ Okrajna gosposka
Ljubljana – Comenda: Spodnja Zadobrova, Stoţice, Zgornji Kašelj, Šmartno ob Savi,

Slape/ Škofijski palatinat: Brezovica, Vič, Log/ Okrajna gosposka Radovljica: Leše,
Podbrezje/ Okrajna gosposka Smlednik: Bukovica, Kaplja vas, Moste, Pšata, Pirniče,
Skaručna, Smlednik, Šinkov Turn, Trboje, Vodice, Zapoge/ Okrajna gosposka
Studenec: Dobravica, Jezero, Studenec-Ig, Škrilje, Vrbljenje, Zapotok, Ţelimlje/
Okrajna gosposka Velesovo: Brnik, Dvorje, Hrastje, Luţe, Okroglo, Šenčur, Šmartno
pri Cerkljah, Štefanja Gora, Visoko, Voglje, Zgornje Tenetiše/ Okrajna gosposka
Trţič: Golnik, Goriče, Gozd, Kovor, Kriţe, Sv. Ana, Sv. Katarina, Trţič/ Novomeška kresija: Okrajna gosposka Boštanj: Goveji Dol, Budna vas/ Okrajna
gosposka Črnomelj: Pristava, Metlika, Otočec/ Okrajna gosposka Čušperk: Kompolje,
Podgora, Podtabor, Potiskavec, Videm, Cesta/ Okrajna gosposka Kočevje: Blatnik
(Russbach), Črmošnjice, Črni Potok in občina Bukova Gora, Dolenja Topla reber
(Unterwarmberg), Ferdreng, Gornji Mozelj, Hrib (Bächel), Kleče, Klinja vas, Koče
(Kotschen), Kočevje-mesto, Kočevska Reka (Rieg), Koprivnik (Nesselthal), Kumrova
vas, Laze, Log (Unterlaag), Morava, Novi Lazi (Hinterberg), Onek (Hoheneck),
Osilnica, Planina, Polom, Podstenice (Steinwand), Reichenau, Rogati Hrib
(Hornbüchel), Slovenska vas (Windischdorf), Srobotnik, Stari Log, Stara Ţaga
(Altsaag), Staro Brezje, Šalka vas (Schalkendorf), Štale (Staldorf), Trava
(Obergrass), Vozalj (Wosail), Spodnje Loţine, Zdihovo (Skril), Ţurgi (Sürgern)/
Okrajna gosposka Kostanjevica: Bušeča vas, Črneča vas, Kostanjevica-mesto,
Ošterc, Planina, Sv. Kriţ, Šutna/ Okrajna gosposka Mokrice: Cerina, Čateţ, Koritno,
Nova vas, Sobenja vas/ Okrajna gosposka Novo mesto: Golobinjek/ Okrajna
gosposka Pleterje: Čadreţ, Dobe, Dolenja Stara vas, Drama, Gornja Orehovica,
Ostrog, Stara vas, Št. Jernej, Vrhpolje/ Okrajna gosposka Podturen (Tivoli):
Dobrunje, Bizovik, Javor, Lipoglav, Orle, Podmolnik, Štepanja vas/ Okrajna gosposka
Poljana: Kneţja Lipa/ Okrajna gosposka Radeče: Hotemeţ, Kompolje, Njivice,
Radeče- trg/ Okrajna gosposka Ribnica: Dane, Dolenja vas, Gora pri Taboru,
Gorenja vas, Grčarice, Ravne, Retje, Sodraţica, Sušje/ Okrajna gosposka Slatina:
Liberga, Šmartno pri Litiji, Sv. Anton, Štanga/ Okrajna gosposka Soteska: Zalog/
Okrajna gosposka Stična: Ambrus, Bukovica, Češnjice, Dob, Fuţine, Gorenja vas,
Krška vas, Male Dole, Metnaj, Muljava, Podboršt, Podbukovje, Radohova vas,
Stehanja vas, Stična, Subrače, Sušica, Št. Vid, Temenica, Velika Loka, Valična vas,
Velike Pece, Veliki Gaber, Veliko Globoko, Vrhe, Zagorica/ Okrajna gosposka
Svibno: Sv. Ana, Sv. Kriţ/ Okrajna gosposka Trebnje: Dolga Njiva/ Okrajna gosposka
Turjak: Dvorska vas, Krvava Peč, Podpoljane, Selo, Sv. Gregor,Turjak, Ulaka, Velike
Lašče, Velike Poljane, Veliki Osolnik, Veliki Vrh, Zdenska vas/ Okrajna gosposka
Višnja Gora: Dedni Dol, Hudo, Kriška vas, Leskovec, Luče, Mali Vrh, Malo Mlačevo,
Polica, Ponova vas, Slivnica, Šmarje, Stranska vas, Velika Loka, Velika Račna,
Višnja Gora-mesto, Zgornja Dobrova, Zgornja Draga, Dvor, Gornji Kriţ, Hinje,
Nemška vas, Ratje, Reber, Šmihel, Veliko Lipje, Ţuţemberk-trg, Ţvirče/ Postojnska kresija: Okrajna gosposka Bistra: Borovnica, Kamnik, Preserje, Rakitna,
Sabočevo, Verd/ Okrajna gosposka Logatec: Blatna Brezovica, Godovič, Hotedršica,
Medvedje Brdo, Nova Vrhnika, Podlipa, Spodnji Logatec, Stara Vrhnika, Velika
Ligojna, Zaplana, Zgornji Logatec, Zaţar/ Okrajna gosposka Idrija: Jelični Vrh,
Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Vojsko, Zgornja Idrija, Zgornja Kanomlja/ Okrajna
gosposka Haasberg (Planina): Babno Polje, Bločice, Bezuljak, Cerknica, Dane,
Dolenja vas, Grahovo, Hudi Vrh, Jakovica, Kozaršče, Lipsenj, Loţ, Planina-trg, Nova
vas, Stari trg, Štrukljeva vas, Vrhnika/ Okrajna gosposka Predjama: Predjama,
Studeno/ Okrajna gosposka Prem: Bistrica, Dolenji Zemon, Kneţak, Harije, Šembije,
Prem, Trpčane, Velika Bukovica, Vrbovo, Zarečje/ Okrajna gosposka Polhov Gradec:

Briše, Butajnova, Črni Vrh, Polhov Gradec, Setnica, Št. Jošt, Vrzdenec, Zaklanec/
Okrajna gosposka Postojna: Narinj, Zagorje/
Vir: Joţefinski kataster za Kranjsko 1784-1790 (ARS)
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