Ţupani Radovljice
Zgodovina ţupanov
Druţabno ţivljenje starih Slovencev je bilo osnovano na zadrugi. Zadruga je bila
druţba sorodnikov, ki so skupaj bivali v eni hiši in skupno obdelovali nedeljivo
posestvo. Ako je namreč zakonski par imel odrasle otroke, si ti niso ustvarili svojega
lastnega gospodarstva, ampak so tudi po ţenitvi ali moţitvi s svojimi stariši skupaj
ţiveli in gospodarili. V zadrugi so bile torej zdruţene poleg dedov tudi druţine bratov,
sester, vnukov in pravnukov. Nihče izmed njih ni imel osebne lastnine, ampak vsa
zemljišča in poslopja, ţivina in vse hišno in gospodarsko orodje je bila skupna last
vseh zadruţnikov. Kar je posameznik pridobil, je prišlo v korist celi zadrugi, enako pa
je morala tudi vso škodo trpeti. Kadar je bila hiša pretesna, so postavili poleg nje
drugo, tretjo in mnogokrat se je zadruga tako namnoţila, da je nastala cela vas, kjer
je sto do tristo sorodovincev bivalo skupaj. Vsaka zadruga je imela svojega
poglavarja, ki so ga nazivali starešina, gospodar, ali pri Hrvatih domačin. V začetku je
bil najstarejši moţ (ded) za starešino, pozneje so ga polnoletni člani zadruge volili
izmed sebe, in sicer tistega, ki se jim je zdel najmodrejši in najizkušenejši. Po nekod,
na pr. pri beneških Slovencih, pa je navadno starešina sam pred svojo smrtjo
priporočil tistega, ki ga je smatral vrednim, da mu je naslednik. Starešina je vodil vse
hišne in gospodarske zadeve zadruge. Razdeljeval je delo, sprejemal dohodke,
skrbel za vse potrebe posameznih članov in razsojeval prepire med njimi. Dokler so
bili Slovenci še pogani, je bil starešina tudi duhovnik zadruge, ki je imel skrbeti za
običajne daritve. Vsi zadrugarji so morali biti starešinam pokorni in jih spoštovati.
Umrlim so vedno ohranili blag spomin, jih celo oboţevali in častili kakor hišne varihe.
Po prvem poglavarju so se imenovali tudi vsi člani zadruge. Ako mu je bilo ime
Marko, so se zvali njegovi zadruţniki Markoviči, če je bil Rado, so se zvali Radovljani,
če Pribina, Pribinci.
Zadruţno ţivljenje je donašalo mnogotere koristi. Vplivalo je ne le na druţinsko
ţivljenje, temveč tudi na narodno gospodarstvo in ves druţabni red. Zadruge so
preprečile razkosavanje posestev in pospeševale umno obdelovanje zemlje.
Rodbinska vez, ki je druţila bliţnje in daljne sorodnike, je bila močna opora proti
uboštvu. Vsaka zadruga je morala sama skrbeti za svoje onemogle in bolne člane.
Dedščine niso poznali, ker je vse premoţenje za vse čase ostalo nedeljivo, in smrt
posameznika v razmerah zadruge ni nič izpremenila.
Sledovi nekdanjih zadrug so se še marsikje ohranili do današnjega dne. Pri beneških
Slovencih ţive včasih tri do štiri druţine v eni hiši. Tisti sin, ki ga je umirajoči oče
blagoslovil, pa vodi celo gospodarstvo. Drugi morajo delati in gospodarja ubogati. V
Beli Krajini imena mnogih vasij izpričujejo, da so bile nekdaj tam zadruge, na pr.
Adlešiči, Pribinci, Semtertja se nahaja tudi še skupno premoţenje, katero opravlja
eden v imenu vseh bratov.
Iz zadrug so nastale vse druge politične skupine naših pradedov. Zvezo več zadrug v
okroţju so nazivali ţupo. Njej je načeloval ţupan, ki je imel zdaj večje, zdaj manjše
okroţje pod seboj. Središče ţupe je bil grad (gradišče), s plotom, rovi in okopi utrjen
prostor na strmih brdih, sredi vode ali močvirja, kamor so shranjevali dragocenosti in
se o vojnem času zatekali ţene in otroci, ki se niso mogli sami braniti proti
sovraţnikom.

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Zgodovina_slovenskega_naroda
Ţupa in ţupan. Gospodarstvo poganskih Slovanov je temeljilo na poljedelstvu. Kot
tako je v skladu s tedanjimi verovanju potrebovalo povezovalni člen med ljudmi in
bogovi. Z njim so si ţeleli zagotoviti blagostanje. S posebnim obredom so za to
nalogo izbrali povsem določenega človeka. Njegova simbolična poroka z boginjo
Oblastjo (Vlasto, Mokoš) je pomenila srečo, blagostanje in rodovitnost za vse tiste
osebe, ki jih je izbranec zastopal. Moral je biti duševno in telesno brez napak ter biti
sposoben opravljati sodniško sluţbo. Zdruţeval je krivo in pravo, vsa nasprotja.
Njegova naloga v svetu ljudi je bila enaka nalogi njegove boţanske neveste, ki je
vzdrţevala ravnovesje v svetu bogov. Ta enotnost religije in prava izvira še iz
pradavnine, ko so imele besede pravo, desno in sončni vzhod še skupni pomen.
Taka povezanost ljudi s svetom bogov je bila mogoča samo v razmeroma majhnih
druţbah. Pri Slovanih so se take enote imenovale župe, pri Germanih morda gau, pri
starih Grkih polis itd. Povezovalni člen ţupe z bogovi se je imenoval župan. Ţivljenje
zunaj take skupnosti je pomenilo za posameznika, da je bil kot izobčenec
izpostavljen vsem mogočim nevarnostim. Lahko si zamislimo, da je »etnična«
identiteta nekoč pomenila samo pripadnost k taki skupnosti. V tem smislu je mogoče
razpravljati o nekdanji enovitosti tega, kar danes imenujemo z besedami: religija,
pravo, drţava (ţupa kot zaključena pravna enota) in narod. Ta enovitost je dajala
skupno identiteto. Če je človek zamenjal pripadnost eni skupnosti s pripadnostjo
drugi, se mu je samodejno zamenjala tudi identiteta.
Pri kopičenju ţup na kakem ozemlju je osrednja verjetno sčasoma dobila poseben
pomen. Zato je moţno, da izvirajo prvi staroslovanski politični centri iz nekdanjih
duhovnih centrov. Osrednji ţupan - veliki ţupan je tako dobil poseben pomen. Če je
mogoče to osebo poimenovati z besedo knez, je prišlo pri Slovanih do tega prenosa
političnega zdruţevanja v 3. In 4. stoletju, ko so to besedo prevzeli od Gotov.
Oblastno ozemlje kneza je bila kneževina, ohlapna zveza več ţup.
Z razvojem socialnega razlikovanja v zgodnjem srednjem veku so se ţupani
spremenili v gornjo plast mogočneţev. V nobenem primeru ne smemo teh ţupanov
zamenjavati z vaškimi ţupani, ki jih omenjajo poznosrednjeveški viri. Slednji so bili
samo nekakšni uradniki zemljiškega gospostva, ki so mu pripadali.
Vir: Idejni sistem blejske ţupe (avtor Andrej Pleterski / Bled 1000 let - Blejski
zbornik 2004
Prvič se je določena upravna oblika pojavila v 9. stoletju. Takrat so se ustanovile
ţupe (po navadi so zavzemale po več naselij), ki so jih vodili ţupani.
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Srednjeveška mesta. Ko je rimsko cesarstvo propadlo, so mesta pri nas izginila. Tu
so se naselili Slovani, a so imeli svoja naselja. V 12. in zlasti 13. stoletju so mesta
nastajala ob prehodih čez reke, ob cerkvah, ob kriţiščih poti. Naselja so nastala na
dva načina:
-

mesta v notranjosti so na novo, ker so antična propadla; nastala so zaradi
trgovine na dolge razdalje in interesov fevdalcev (predvsem deţelnega kneza)
in zaradi obrambe pred Turki

-

mesta ob morju so nastajala na antičnih temeljih (ob morju antična mesta niso
propadla), prebivalci pa so se ukvarjali s poljedelstvom in ne s trgovino

Mesto je moralo imeti obzidje. V času turške nevarnosti so dobili mestne pravice tudi
nekateri trgi, ki sicer ne bi postali mesta: Višnja Gora, Črnomelj, Kočevje, Loţ.
Mesta so morala imeti obzidje, bila so majhna (do 2000 prebivalcev). Največji je bil
Trst s 5000 do 6000 prebivalci), Ljubljana pa je imela ob koncu srednjega veka 4000
prebivalcev (v 17. stoletju 7000).
Najstarejše je mesto Breţe - Freisach (salzburški nadškof ga je ustanovil leta 1100).
Mesta so ustanavljali tisti zemljiški gospodje (fevdalci), ki so bili lastniki določene
posesti. Ta fevdalec je bil mestni gospod, ki je od mesta pobiral davek. Pravico je
imel zahtevati dohodek od mitnine. Na čelu mestne samouprave je bil mestni sodnik,
ki je bil voljen. Mestni svet je urejal finance, nadzoroval obrt in trgovino ter upravljal
šole in sirotišnice. Mestno prebivalstvo je bilo osebno svobodno ("mestni zrak
osvobaja"). Tu so ţiveli obrtniki in trgovci, mestna duhovščina, plemstvo. Plemstvo in
duhovščina niso sodili v mestno samoupravo. Kasneje mestnega sodnika zamenja
ţupan.
Posebna skupina prebivalstva so bili Ţidje (od 13. st. dalje); ukvarjali so se z
denarnimi posli (posojanje denarja), mestnemu gospodu plačujejo davek, ţivijo v
getu - določenem delu mesta s sinagogo. Ob koncu 15. in v začetku 16. stoletja pride
do preganjanja Ţidov, izgnali so jih iz Kranjske, Koroške, Štajerske. Zatekli so se na
Ogrsko, v Turčijo, v nemške deţele, na Primorskem (v Trstu in Gorici) pa so ostali..
-

Koroška: Celovec, Beljak, Velikovec, Pliberg, Breţe, Šentvid ob Glini

-

Štajerska: Ptuj, Maribor, Radgona, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec,
Breţice, Ormoţ, Celje, trgi: Šoštanj, Velenje, Ţalec, Podsreda, Sevnica

-

Kranjska (Gorenjska, Dolenjska, Notranjska): Kamnik, Ljubljana, Kranj, Škofja
Loka, Radovljica, Novo mesto, Metlika

-

Goriška: Gorica

Vir: Zgodovina Slovenije (na spletu).
Dolţnost srednjeveških vaških ţupanov je bila tudi v tem, da so pobirali davke po
vasi in skrbeli, da so vaščani redno opravljali tlako. Tlako so oznanjali s trobcem, pa
so jih po trobi (trubi) nazivali trobâr (trubár)-rja m. In trobeţ-a m.. Pri lastninarjih v
Lipnici, ki so dajali oprode in straţe na Pusti grad (Wallenberg) pri Radovljici, je
napovedoval turnus lastninar, ki so ga nazivali ţupan-am. V mnogih vaseh niso imeli
biriča, temveč je oklicevanje opravljal kar sam ţupan.
Vir: Bašev zbornik, 1949

Trg Radovljica, ok. 1333 do 1473
Na fevdalizmu temelječi socialni red severa, kateremu ves čas pripada tudi Kranjska,
ima tudi v ţivljenju mest svoj odmev. Mestni gospod je v kranjskih mestih deţelni
knez, zemljiški in cerkveni gospod. V Novem mestu so to Habsburţani, v Ljubljani,

Kostanjevici Spanheimi, v Kamniku Andechsi, v Škofji Loki freisinški škof, v Radovljici
in Kočevju Ortenburţani.
Vir: Kranjska mesta in trgi (avtor Joţe Gregorič / Kronika št. 4, izdano 1940)
L. 1394 Friderik III. Ortenburški prejme patronatsko pravico (od papeţa Bonifacije
IX.) za fare: Radovljica, Naklo in Loţ. Patronatsko pravico patriarch podeli zato, ker je
sam ni mogel več uporabljati (propad patriarhove drţave) in ker so bili Ortenburţani
lastniki trga, trţne okolice, ţupnije, nje sodni gospodje in tudi ţupniki so bili večkrat
ortenburškega rodu.
Vir: Tipkopis Goran Lavrenčak (rokopis Ţupnijske kronike)
Sodnik in občina občanov, do 1473. Pred letom 1473 sta v trgu kot upravni
instituciji nastopala samo sodnik in občina občanov (npr. 1414 mit dem Richter zu
Radmanstorff vnd den purgern daselbs geschaffen hat...‖ ali 1455 ―Richter vnd
purger zu Radmansdorff.) Od tega leta naprej pa se redno pojavljajo vse tri v mestih
običajne samoupravne institucije: sodnik, svet in občina meščanov (npr. 1470
Richter, Rathe vnd vnsern burgern gemainlich zu Radmansdorf).
Vir: Nastanek trga in mesta Radovljica (avtor Ferdo Gestrin; RZ 1992).
V 15. stoletju gre za postavitev prvih centralnih deţelno-kneţjih oblasti za
habsburške dedne deţele, ki jih je uvedel cesar Maksimilijan I.
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Mestni svetniki - nosilci imena mesta. Grb Radmannsdorfa predstavlja moţa, ki
nosi do kolen segajočo suknjo, drţi z desno roko kolo, levo pa odprto proţi pred
sebe. Valvazor označuje mesto kot »mesto in grad Radmansdorf«. Ako se uvaţuje,
da so v srednjem veku pod označbo »Rat« (svet) predvsem mislili na mestne
kolegije, kojih člane so imenovali »Ratmannen« (svetovalci) in da je bilo sodstvo
odnosno postavitev sodnih zborov v rokah plemiške gosposke, se lahko ime
Radmannsdorf pravilnejše izvaja od navedenih »Ratmannen«, ker ţe Valvazor mesto
tako označuje; to tem bolj, ko je grb - kolo - svoječasno bil znak sodstva. Slovensko
ime »Radolca« je najbrţ nemškega porekla, pri čemer je, kakor se to večkrat dogaja,
Iz trdega »t« nastal mehki »d«.
F. Dernitz / Dernič (Karawanken Bote, 14. 1. 1942)

Na spletni strani občine Maribor so našteti ţupani vse od leta 1243 (do 1798 v funkciji
mestnega sodnika). Leta 1798 navajajo prvega ţupana tudi z nazivom ţupan.
Pred letom 1504 je funkcijo ţupana v Ljubljani opravljal mestni sodnik, ki je poleg
sodne funkcije imel tudi različne upravne naloge … Tako Ljubljančani v knjigi
»Ljubljanski ţupani skozi čas 1504-2004«. Prvi ljubljanski (v listinah dokazani) mestni
sodnik je iz leta 1269.

Mesto Radovljica, ok. 1473

Sodnik, občina občanov in mestni svet, po 1473. V času Habsburţanov je
Radovljica postala mesto. To se je zgodilo ţe pred koncem srednjega veka, okoli l.
1473, ko je od cesarja Friderika III. dobila pravico obvezne poti. Obdala se je z
obzidjem, priseljevali so se lahko ljudje s podeţelja, poleg sodnika in skupnosti
meščanov je dobila še mestni svet. Mestni gospod je bil lastnik ali zakupnik
radovljiškega zemljiškega gospostva. Imel je najvišji poloţaj v mestu. Bil je
predstavnik naselbine, vodil je sodne razprave in mestni svet. Volila ga je občina,
skupnost meščanov na svojem zboru 11. novembra. Na takem zboru so običajno
plačevali tudi mestni davek. Po izvolitvi ga je potrdil mestni gospod. Mestni svet v
Radovljici je štel okoli 12 izvoljenih članov. Sestajal se je na sejah in predlagal 2
kandidata za sodnika. Radovljica je kot mesto imela tudi mestno pisarno, kje, se ne
ve, pisarja in sodnega slugo - hlapca in biriča obenem. Mestni sodnik je v mejah
pomirja sodil o vsem, neodvisno od gospoda, pobiral je davke in mitnino.
Vir: Stara Radovljica pripoveduje ali kako v domačem muzeju sestavljamo
ulični muzej (avtorica Verena Štekar-Vidic; zbornik Etnologija in slovenske
pokrajine - Gorenjska, 2012)
Radovljiški zemljiški urad in sodišče sta po habsburškem prevzemu romala iz zakupa
v zakup. Več kot pol stoletja ni bilo stalnejšega najemnika, ki bi kaj več postoril za
sam kraj. Edino novokomponirana ljubljanska škofija je poţivljala pokrajinsko
ţivljenje. Tudi zato, ker so bili prošti navadno le naslovni ţupniki, pastirsko
poslanstvo pa so opravljali od njih najeti, v mnogih primerih domači vikarji.
Vir: S Celjani v novi vek (avtor Stane Adam / Stara Radovljica, 2012)
☻☻☻

Andrej Kreyg, 1457-1465
Andrej Kreig je bil prvi najemnik radovljiškega gospostva po izumrtju celjskih in še
prej ortenburških grofov.
… V prid poznejši dataciji pa govori grb v obliki diagonalno predeljenega, danes črnordeče pobarvanega ščita, vpleten med listovje kapitela (odstranjenega) sluţnika v
severozahodnem vogalu prezbiterija - verjetno gre za (v originalu belo-rdeč) grb
Andreja pl. Kreiga, ki je bil med leti 1459 in 1469 lastnik gradu Kamen in hkrati
habsburški zakupnik v Radovljici oz. Wallenbergu.
Vir: Skica za umetnostno-zgodovinski portret ţupnijske cerkve svetega Petra v
Radovljici (avtor Blaţ Resman / Radovljiški zbornik 1995)

Grb Kreygov, ok. 1600
Vir: commons.wikimedia.org
☻☻☻

Gašper Hawenpeckh, 1465-1476
Gašper Hawenspeckh je bil zakupnik radovljiškega gospostva od leta 1465 do leta
1476. Torej je bil prvi mestni gospod, ki je najvišji mestni poloţaj prevzel od prej
postavljenih mestnih sodnikov.
☻☻☻

Jurij Kazianer (Kacijanar), 1476-1484
☻☻☻

Paul Engelhard, 1484-1485
Radovljiško zemljiško gospostvo je z izumrtjem Ortenburţanov na podlagi 1377. leta
sklenjene dedne pogodbe z drugo ortenburško posestjo prešlo 1418 na Celjske
grofe, ki so za Radovljico pokazali precejšnjo skrb. Na enak način so po letu 1456
prišli do zemljiškega gospostva in trga tudi Habsburţani. Radovljica je postalo
deţelnokneţje gospostvo. Prvi so zemljiško gospostvo upravljali neposredno po
svojih oskrbnikih, Habsburţani pa so ga v obravnavanem obdobju večinoma oddajali
zlasti iz finančnih motivov v zakup in zastavo. Ţe cesar Friderik III. je dal leta 1484 v
zakup Pavlu Engelhartu zgornji in spodnji radovljiški urad skupaj z deţelskim in
»mestnim« sodiščem.

Vir: Radovljica – vas, trg in mesto do 17. stoletja (avtor: Ferdo Gestrin, ZČ 1991)

☻☻☻

Baltasar Egkensperger, 1485-1496
… Leto pozneje je dobil isto v zakup graški meščan Bolteţar Egkenperger.
Vir: Radovljica – vas, trg in mesto do 17. stoletja (avtor: Ferdo Gestrin, ZČ 1991)

☻☻☻

Sekavski škof Matija, po 1496
… a leta 1496 celo sekavski škof Martin.
Vir: Radovljica – vas, trg in mesto do 17. stoletja (avtor: Ferdo Gestrin, ZČ 1991)

☻☻☻

Mesto Radovljica, 16. stoletje
Radovljica je, če ne prej, pa vsaj od časa, ko je postala mesto, imela tudi mestno
pisarno. Ţe leta 1504 govori vir o pisarju, v zadnji četrtini tega stoletja pa je opravljal
te posle Bartolomej Zajec (Vartime Haas). Kolikošno je bilo njegovo plačilo ni znano.
Vir: Nastanek trga in mesta Radovljica (avtor Ferdo Gestrin; Radovljiški zbornik
1992 / Pečati – Boţo Otorepec)

Pečat mesta Radovljica, 1514
Vir: Radovljiški zbornik 1995 (NŠAL - foto Petra Černe)
☻☻☻

Volfgang (Volk) pl. Dietrichstein, 1515-1549
(umrl 1564)

Grb rodbine Dietrichstein, 1565
Vir: osebni arhiv Cene Avguštin (detajl DAR)
4. februarja 1515 je dal cesar Maksimilijan Wolfgangu pl. Dietrichsteinu Lipniški grad,
mesto in urad Radovljico, s sodstvom, sejmi, carinami, mitninami in nakladami za 12
let kot vračilo dolga 19.000 zlatih forintov, ki jih je posodil Wolfgang cesarju v beneški
vojni.
Vir: Lipniški grad (avtor Janez Šmitek, RZ 1992).
Dne 4. Februarja 1515 je Vuk pl. Ditrichstein, ces. miznik, s soporgo Magdaleno
prevzel za dobrih 19.000 gld. v zastavo Lipniški grad, mesto in urad Radoliški,
sodnijo, trg, mitnico, dac in Bohinjsko muto. Vuk je bil gospod Radoliški še 1549.
Vir: Doneski k zgodovini Kranjskih mest - Radolica (spisal Janez Parapat)
☻☻☻

Nikolaj Zrinski, 1526
Grof Nikolaj Zrinjski. Še pred iztekom dvanajstletne pogodbe (6. avgusta 1526) je
prejel Radovljico kot zastavščino grof Nikolaj Zrinjski … A le za nekaj časa.
Vir: Lipniški grad (avtor Janez Šmitek, RZ 1992).
☻☻☻

Moritz (Moric, Mavricij) grof Dietrichstein, 1549-1575
(٭ok. 1522; † 1575)

… V slovenski zgodovinski literaturi najdemo podatek, da je bil Moritz II. Dietrichstein
(ok. 1522-1575) sin Wolfganga Dietrichsteina, ki mu je cesar Maksimilijan leta 1515
za dvanajst let zastavil grad Waldenberg ter mesto in urad Radovljico s sodstvom,
sejmi, carinami, mitninami in nakladami kot povračilo posojila 19.000 zlatih florintov
za potrebe habsburško-beneške vojne. Dietrichsteini so ostali imetniki zakupniške
pravice na radovljiškem in lipniškem zemljiškem gospostvu dva rodova. Wolfgangov
edini moški potomec Moritz se je prvič poročil leta 1556 z Ursulo Khevenhuller iz
Spittala, ki je kmalu umrla, v drugo z baronico Barbaro von Harrach. Druţinska veja
se je končala z njuno hčerko Marijo Jakobino, ki se je poročila z bratrancem
Erazmom von Dietrichsteinom iz Ebenaua. Od koroških prednikov je Moritz
podedoval sluţbo dvornega točaja, sam pa naj bi postal zakupnik gospostev
Radovljica in Waldenberg okrog leta 1550. Kasneje si je prisluţil še naziv kranjskega
dednega lovnega mojstra. Iz vsebine Gorzanisovega posvetila lahko razberemo, da
je pod cesarjem Ferdinandom I. v vrstah konjenikov branil habsburško drţavo pred
turškimi vpadi v Vojni krajini. Moritz je bil goreč zagovornik in podpornik
protestantizma ter je po presoji nadvojvode Karla večkrat posegal v verske zadeve,
zaradi česar mu je grozil celo z odvzemom graščine. Prek porok svojih devetih sester
je bil sorodstveno povezan z mnogimi kranjskimi plemiči, v krogu protestantov pa je
gotovo prijateljeval tudi z Khisli, nič manj gorečimi podporniki novega verskega
nauka. (stran 18)
… Slikovite besedne zveze in metaforika prvih dveh posvetil nadaljne navajajo k
ugotovitvi, da sta Khisl in Dietrichstein tudi sama igrala lutnjo in bi jima v zbirki
zapisani plesi s številnimi variacijami na priljubljene vzorce tistega časa ter
improvizacijski ricercarji lahko sluţili kot predloga za igranje ali celo kot priročnik za
umetnost diminuiranja in okraševanja . … (stran 19).
Vir: Posvetila Giacoma Gorzanisa v knjigah glasbe za lutnjo / Benetke, 1561,
1563, 1564 (avtorica Alenka Bagarič / v knjigi »Muzikološke razprave: in
memoriam Danilo Pokorn, zaloţba ZRC).
Giacomo Gorzanis je tudi svojo drugo knjigo lutenjskih tabulatur, Il secondo libro de
intabolatura di liuto, namenil humanistično in glasbeno izobraţenemu kranjskemu
protestantu Moricu Dietrichsteinu (»Mavritio de Metrihstain« {sic}; ok. 1522- med
1575 in 1579), sinu Volfganga Dietrichsteina, zakupniku Lipniškega gradu
(Waldenberg) in radovljiške graščine. Skladateljevo posvetilo v l. 1563 v Benetkah
tiskani knjigi posredno potrjuje dejstvo, da je pod cesarjem Ferdinandom I. v Vojni
krajini med konjeniki habsburško drţavo branil pred turškimi vpadi.
Vir: Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca
18. Stoletja (avtorica Metoda Kokole / Kronika 60 / 2012).
Klemen Bobek, kot fuţinski sodnik je nastopil med leti 1568 in 1573, ţe kmalu po
uredbi Ferdinandovega rudarskega reda za Kropo, Kamno Gorico in Kolnico (1550).
Leta 1569 je prišel v spor z Moricem Dietrichsteinom, zakupnikom radovljiškega
gospostva, ki je poslal svoje biriče na svobodno ozemlje kroparske fuţine. Bobek je
dal zvoniti plat zvona in Moric ga je zaprl za štiri tedne v radovljiško grajsko ječo,
spustil ga je šele po posredovanju vicedoma Jurija Höferja (Mülner, str. 284-285).
Vir: Kroparske druţine do 15. do začetka 20. Stoletja (urednik Joţe Deţman;
Gorenjski biografski leksikon - Poskusni zvezek 1.)

V marcu leta Gospodovega 1569 je sedel v eni prostornih soban radovljiške graščine
cesarski graščak vitez Moritz Dietrichstein, najemniški gospod graščine v Radovljici
in sosednjega gradu nad Lancovem, Walleburga. Njegov stol je bil pomaknjen tesno
h kaminu, v katerem je plapolal velik ogenj. Čemeren obraz in pritajene kletve, ki so
se visokemu gospodu utrinjale izpod visečih brk, so dale misliti, da ga muči revma.
Na njegovi zunanjosti ni bilo ničesar, kar bi kazalo na plemenite prednike: nizko čelo,
potlačen nos, štrleče ličnice, vse to je kazalo na prostaka. Tudi njegove misli niso bile
ravno globoke. Vzdramilo ga je trkanje; in skozi vrata se je zmuznila suha grbasta
postava, glavni graščinski pisar Draussel. Še bolj je stisnil k tlom svojo grbo in
vzdignil proti pisarju pisanje, ki ga je drţal v roki: »Pisanje za rudarskega sodnika v
Kropi, vaša milost. Ali naj ga odpošljem?« // Odlomek črtice Pero proti kladivu
(Joţa Bertoncelj / Mohorjev koledar za leto 1969).

Grb rodbin Dietrichstein (levo Khevenhuller / desno Harrach), 1565
Vir: osebni arhiv Cene Avguštin (detajl DAR)
Grofje Dietrichsteini, ki so bili najemniki v 16. stoletju so bili vneti luteranci. V
njihovem času je bila Radovljica pomembno ţarišče luteranizma. Po smrti Mavricija
grofa Dietrichsteina (1575) se je ţarišče luteranstva preneslo v Begunje (grad grofice
Kacijanar), kjer je v letih 1574-1585 nekajkrat pričal tudi Jurij Dalmatin.
Vir: Radovljica (avtor Jure Sinobad; Mohorjev koledar 1995).
Po ukazu Ferdinanda II. z dne 1. avgusta 1628, s katerim je od plemičev zahteval, da
se spreobrnejo nazaj v katoliško vero ali pa odidejo iz dednih deţel, so iz Radovljice
odšli tudi Dietrichsteini.
Vir: Reformacija v Radovljici (avtor Marjeta Čampa; Radovljiški zbornik 1992)
☻☻☻

Jurij Höffer, 1575
Dediči Höffer, vdova Margareta, do 1584
Leta 1575 je Moritz Dietrichstein umrl in je njegovo zakupništvo v Radovljici
prenehalo. Novi zakupnik Jurij Höffer je prehitro umrl. Še leta 1584 so bili zakupniki
Höfferjevi dediči oz. vdova Margareta.
Vir: Dva radovljiška spomenika iz časa protestantizma (avtor Stane Adam /
Radolčan, 10. 10. 2011)

Planina pri Rakeku (Haasberg). Grad je bil dedina pl. Haasbergov. Valvasor
omenja leta 1432 Dipolda. Ţe leta 1435 naj bi bil grad last Celjskih, po smrti zadnjega
Celjana leta 1456 pa je pridapel Habsburţanom in je ostal deţelnokneţja komorna
posest do leta 1587. Leta 1531 je bil oskrbnik gradu neki Sigmund. Valvasor omenja
leta 1545 Nikolaja Ravbarja kot zastavnega gospoda kar utegne veljati, ker se leta
1556 omenja v virih kot imetnik Planine njegov sin Volf Ditrih Ravbar. Sedem let
pozneje, 1563, je cesar Ferdinand gospostvo podelil v fevd Sebastijanu pl.
Windischgrätzu. Nadvojvoda Karel je 8. julija 1577 zastavil kranjskemu deţelnemu
vicedomu Juriju Höfferju s Hasberga gospostvo Radovljico za 45.036 goldinarjev.
Planino pa je nadvojvoda leta 1587 prodal Juriju Ainkhürnu, ki je z nadvojvodovim
dovoljenjem leta 1595 prodal gospostvo prejkone Hällerjem, kajti kot Hällerjev varuh
je Ainkhürn Planino zastavil leta 1597 Henriku pl. Wernegkhu za 1.500 goldinarjev;
pogodba pa naj bi veljala dve leti.
Vir: Graščine na nekdanjem Kranjskem (avtorica Majda Smole, DZS 1982)

Grb rodbine Höffer
Vir: Slava Vojvodine Kranjske (avtor Valvasor)

Hans Khisl, svetovalec nadvojvode Karla, vojaški blagajnik Vojne krajine in zastopnik
kranjskega deţelnega glavarstva, in Jurij Hofer, svetovalec nadvojvode Karla in
kranjski deţelni vicedom, naznanjata, da se je Mathes Pissanik, vikar v Šmartnem pri
Kranju, pritoţil pri deţelnemu glavarstvu 14. 4. 1561 zoper kranjski mestni svet, češ
da mu prepovedujejo proti staremu običaju pasti ţivino na Gaštejski loki pred
ţupniščem in da mu plenijo ţivino. Vikar je pravdo izgubil.
Vir: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/SI-GMK/GMK/SI_GMK_L54/charter

Pritoţba zoper kranjski mestni svet, 1561
Vir: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/SI-GMK/GMK/SI_GMK_L54/charter
☻☻☻

Volfgang (Volbenk) Thurn, 1585
Potem je postal zakupnik v Radovljici Wolf Thurn in za njim še nekaj članov
sorodstva. Na koncu se je v Radovljici ustalil njegov brat Janez Ambroţ ThurnValsassina.
Vir: Dva radovljiška spomenika iz časa protestantizma (avtor Stane Adam /
Radolčan, 10. 10. 2011)
VOLFGANG (Wolfgang, tudi Volvinus)
(11. december 1534 – 27. september 1594 (pokopan v špitalski cerkvi v Ljubljani))
Od 13. junija 1572 grof Thurn. Verwalter der Landeshauptmanschaft in Krain.
Sin Antona in njegove prve žene Uršule, rojene Edling.
Poročen s Rozino (Regino?) pl. Indersee, hčerko Volfa in Uršule, rojene pl. Hohenfelder.
(Hildebrandt, Kärntner Adel, rodovnik; LGZ, šk. 19)

☻☻☻

Mesto Radovljica, 17. Stoletje

Pečat mesta Radovljica - na pečatu iz l. 1583
Vir: Stara Radovljica
Op.: Ta pečat naj bi se uporabljal vsaj do leta 1737!
☻☻☻

Janez Ambroţ grof Thurn, 1586-1621
(*04. 12. 1537 / † 14. 09. 1621)
JANEZ AMBROŢ (Hans Ambros)
(Škofja Loka, 4. december 1537 – Pliberk, 14. september 1621)
Ustanovitelj radovljiškega in pliberškega fidejkomisa.
Sin Antona in njegove prve ţene Uršule, rojene Edling.
Poročen s Salomo grofico Schlick († 18. julij 1617).
Vir: (Hildebrandt, Kärntner Adel, rodovnik; Wlodyga, Grofje Thurni, str. 14; AS
308, II/T, št. 10); posredoval Miha Preinfalk

Janez Ambroţ, grof Thurn
Vir: wikimedia
Leta 1601 je Janez Ambroţ grof Thurn od nadvojvode Ferdinanda odkupil gospostvo
Radovljica (skupaj z gospostvom Wallenburg), ki je v njegove roke dokončno prešlo
leta 1616. Pred tem je bil Janez Ambroţ od leta 1586 radovljiški zastavni gospod
(Smole; Graščine str. 407).
Janez Ambroţ ni imel lastnih potomcev (oba njegova otroka sta umrla pred njim),
zato je premoţenje ob smrti leta 1621 zapustil svojim nečakom, potomcem brata
.Ahaca. Obe gospostvi, Pliberk in Radovljico, je v oporoki spremenil v fidejkomisa, ter
Pliberk volil nečaku Janezu Ludviku, Radovljico pa svojemu istoimenskemu
pranečaku, sinu nečaka Jošta Joţefa. // Svetina (Prispevki str. 241) sicer navaja, da
je Janez Ambroţ Radovljico zapustil nečaku Joštu Joţefu … Vendar Janez Ambroţ v
svoji oporoki kot dediča radovljiškega gospostva izrecno omenja Janeza Ambroţa
ml., sina takrat ţe pokojnega Jošta Joţefa. Ţal nista znana niti datum smrti Jošta
Joţefa, niti datum rojstva njegovega sina Janeza Ambroţa. // Nadalje je v svoji
poslednji volji določil, naj v primeru pomanjkanja moških dedičev Radovljico dedujejo
njegove nečakinje (Ahačeve hčerke oz. potomke nečaka Janeza Ludvika), Pliberk pa
njegovi sorodniki, grofje Thurni s Češke. Zlasti je poudaril, naj obe fidejkomisni
gospostvi ostaneta nezadolţeni oz. neobremenjeni, da bi se izognili teţavam z upniki
(gänzlichen fort und fort unoneriert verblaiben mögen …).
Vir: Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem (avtor Miha Preinfalk; Kronika 2008).
Prvo leto zakupništva je bil oskrbnik gospostva Janez Kracenbacher, naslednje leto
(1587) pa ţe Mihelj Semen. / Pripis: DAR.

Johan Ambros Thurn, sin Antona in Uršule pl. Edling, je pravzaprav leta 1601
pridobil gospostvo Pliberk. Nadarjen je bil za jezike, tako se je na dunajskem dvoru
učil poleg nemščine in slovenščine še latinščine, italijanščine in češčine. Bil je visok
funkcionar na dunajskem dvoru in tudi najvišji dedni dvorni mojster za Kranjsko in
Slovensko marko, ter najvišji maršal goriške grofije. Ni se sramoval svoje, tudi
slovenske, pripadnosti. Starost je preţivljal na gradu Pliberk, kjer je v visoki starosti
14. 9. 1621 umrl in je tam pokopan v grajski kapeli. Umrl je brez moških potomcev,
zato je svoje premoţenje zapustil nečakoma Ivanu Ludviku in Joštu Joţefu Thurnu.
Oba sta bila zagrizena protestanta in sta morala leta 1928 zapustiti domovino. / Vir:
Grofje Thurn-Valsassina na Ravnah (google).
Janez Ambroţ grof Thurn-Valsasina je leta 1616 kupil gospostvo Radovljica in uvedel
druţinski fidejkomis (nasledniki so lahko druţinsko premoţenje uţivali, niso pa ga
mogli odsvajati).
Vir: Grb grofov Thurnov pripoveduje (avtor Jure Sinobad, Linhartovi listi, št. 28,
2008).

Grb Janeza Ambroţa grofa Thurna
Vir: Grbi v kapeli sv. Jurija na ljubljanskem gradu (avtor Ferdinand Tancik).

Janez Ambroţ Thurn, 1616
Vir: Grofje Thurn na Koroškem (Preinfalk)

1609

Andrej Jernejc, ţupanov namestnik - Radovljica
☻☻☻

Janez Ambroţ mlajši grof Thurn, 1621-1654
(٭1616-18 / † 05. 06. 1654)
JANEZ AMBROŢ (Johann Ambros)
(med 1616 in 1618 – Ljubljana, 5. junij 1654)
Sin grofa Jošta Joţefa in Suzane, rojene pl. Stubenberg.
I oo (7. VIII. 1644) Rozina Doroteja baronica Herberstein.
II oo ((pp) Devin, 1650) Beatrika Regina grofica Thurn-Valsassina (gl).
Vir: (Schiviz, Krain, str. 176; Christoph Herberstein; AS 309, šk. 112, T/7);
posredoval Miha Preinfalk.
Novi radovljiški gospod je tako leta 1621 postal mladi Janez Ambroţ. V času
njegovega ţivljenja so h gospostvu med drugim sodili dve hiši v Radovljici, ena na
trgu med hišo Antona Wäsela in Mihaela Laßbergerja, druga, imenovana
Kahzianerza, pa poleg samega dvorca; nadalje obzidan mlin na Savi, imenovan Na
Wrino (tudi Brino ali Brinje), poleg pa še ribnik in vrt z vrtno hišico. Poleg tega je imel
Janez Ambroţ tudi hišo v Ljubljani, med rotovţem in hišo Tobija Distla (Mestni trg 2),
ter hišo na Dunaju, ki pa jo je prodal ţe pred svojo smrtjo. Janez Ambroţ je tako sodil
med premoţnejše kranjske plemiče, ki bi lahko odločilneje posegel v dogajanje v
deţeli, če mu ne bi bilo usojeno le kratko ţivljenje. Umrl je ţe leta 1654, star nekaj
čez trideset let. Podobno kot njegov istoimenski stric tudi Janez Ambroţ ni zapustil
moških potomcev (samo dve hčerki).
Vir: Radovljica in grofje Thurn-Valsassina (avto Miha Preinfalk)

Mladi Janez Ambroţ je leta 1621 postal novi radovljiški gospod. Rojen je bil
prepozno, da bi se mogel od svojih sorodnikov navzeti »krivoverskih« naukov. Po
premoţenju je sodil med premoţnejše kranjske plemiče in bi lahko odločilneje
posegal v dogajanje v deţeli, če mu ne bi bilo usojeno le kratko ţivljenje. Umrl je ţe
leta 1654, star nekaj čez trideset let. // Ob smrti naj bi bil star 30 let (Schiviz, Krain,
str. 176), po drugih podatkih pa naj bi bil rojen 1618 (ARS, AS 1075, št. 262) oz.
1616 (ustni vir: Christoph Herberstein). Vsekakor je moral biti rojen pred februarjem
1618, saj je kot dedič Radovljice ţe omenjen v oporoki starega strica Janeza
Ambroţa (ARS, AS 308, II./T, št. 10). // Gotovo je moral slutiti prihajajočo smrt, saj je
le slab teden prej napisal oporoko, v kateremu je svojemu bratrancu s Pliberka
naročil, naj poskrbi za njegovo ţeno Beatriko.
Vir: Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem (avtor Miha Preinfalk; Kronika 2008).
Najznačilnejši kos shrambnega pohištva 17. stoletja so kabinetne omarice - za
pisanje in shranjevanje dragocenosti. Janez Ambroţ Thurn-Valsassina je imel v
sredini 17. stoletja v Radovljici lepo pisalno mizico iz črno luţene hruškovine, z
notranjimi predalčki z ţelvovino in s pozlačenim okovjem.
Vir: Grad kot plemiško bivališče (avtorica Maja Lozar Štamcar / Kronika 2012).

Grb grofov Thurn-Valsassina, 1602
Vir: Wikimedia
Rodbinski grb druţine Thurn-Valsassina, 1602
Vir: Siebmachers Wappenbuch (wikimedia)

☻☻☻

Oto Henrik grof Thurn-Valsassina, 1654-1670
(٭1641 / † 1670)
OTO HENRIK (Otto Heinrich)
(1641 – 1670)
Sin grofa Henrika Ludvika in Kristine, rojene baronice Schrattenbach.
Poročen (Ljubljana, 23. november 1663) z Marijo Ano (Maria Anna Agnes) grofico
Attems, cesarsko dvorno damo, hčerko grofa Janeza Friderika z Vipavskega Kriţa in
njegove tretje ţene Marije Frančiške, rojene mejne grofice Strozzi (ok. 1643 – Dunaj,
20. januar 1711).
Vir: (Witting, Attems, stolp. 106; Schiviz, Krain, str. 149; AS 309, 7/T, 13/T;
www.sardimpex.com); posredoval Miha Preinfalk
(Po smrti Janeza Ambroţa ml.) so Oto Henrik (1641-1670), Janez Karel (1645-1683)
in Jurij Gotfrid postali lastniki radovljiškega fidejkomisa. Poudariti je potrebno, da je
bila omenjena delitev premoţenja opravljena zgolj de facto, medtem ko so bili de iure
še vedno lastniki vseh gospostev vsi bratje skupaj. To je veljalo tudi za njihove
potomce, saj je njihova titulacija vsebovala vsa tri gospostva (Herr auf
Radmannsdorf, Bleiburg und Plankenstein).
Vir: Grofje Thurn-Valsassina na Koroškem (avtor Miha Preinfalk; Kronika 2008).
Oto Henrik grof Thurn-Valsassina se je leta 1763 poročil z Marijo Neţo (Agnes) g.
Attemsovo.
Vir: Rodovno drevo grofov Thurn-Valsassina (izdelal dr. Miha Preinfalk / Naše
mesto in ljudje V., 2013)
Op.: Rojstnih podatkov o Juriju Gotfridu ni, gre pa sklepati, da je imel prvo besedo pri
dvo/trivladju najstarejši, Oto Henrik. / Pripis: DAR
Ţivljenje davnih dni - Mošenjski ţupnik Andrej Novak obdolţen čarovništva /
Kan. Jos. Volc: … Zanimivo je, da je bil po Slaparični justifikaciji ţupnik Novak dne
31. januarja 1669 odveden v radovljiško ječo, in sicer ga je odvedel sam ondotni
graščinski gospod grof Oton Henrik Thurn. Ţupnik Novak se je iz ječe bridko pritoţil
nad to nasilnostjo, ker je njegova duhovska hiša privilegirana in on v prvi instanci
podloţen le duhovski sodniji. Graščinska oblast pa je trdila svoje: če se je moral
očistiti zločina pred sodnijo v Kranju, se mora tudi pred sodnijo, kateri je zemljiško
podloţen. Vmes je pa posegel škof Rabatta in deţelna oblast (Landesstelle) je
poslala 1. februarja 1669 grofu Thurnu strog ukaz, naj ţupnika Novaka takoj izpusti
(alsobaldt auff freyen Fuas stolln), drugače se bo to izvršilo na grofove troške (als
widrigen Falls zu dem ende ein geschwonrer Dber- reiter auff dess herrn aigenen
Unkosten abgeordnet werden solle).
Vir: Koledar Slovenca, Slovenskega doma, Slovenčeve knjiţnice, Domoljuba,
Bogoljuba, Obiska in Sveta, 1944

Rodbinski grb Thurn-Valsassina-Como-Vercelli
Vir: Janez Vajkard Valvasor
☻☻☻

Janez Karel grof Thurn-Valsassina, 1670-1683
(٭1645 / † 22. 04. 1683)

JANEZ KAREL (Johann Karl)
(ok. 1645 - 22. april 1683)
Sin grofa Henrika Ludvika in Kristine, rojene baronice Schrattenbach.
Poročen (Ljubljana, 26. junij 1672) z Ano Maksimilo (Anna Maximilla) grofico
Auersperg, hčerko grofa Janeza Andreja s Turjaka in Ane Elizabete, rojene baronice
Lamberg z Boštanja ((k) Ljubljana, 9. oktober 1656 – dvorec Črni potok pri Šmartnem
pri Litiji, 19. september 1699; drugič poročena ((pp) 7. januar 1685) z Leopoldom
Viljemom baronom Mosconom, sinom barona Franca Bernarda z Laškega in njegove
druge ţene Suzane Elizabete, rojene pl. Prankh (Laško, 17. marec 1654 – Ljubljana,
7. december 1700))
Vir: (Witting, Auersperg, stolp. 139; Schiviz, Krain, str. 12, 180, 334; Smole,
Graščine, str. 124, 346, 407; LGZ, šk. 3 in fasc. 19; Adler, 1938, str. 437; AS 309,
LXIX/M, št. 51; AS 1075, št. 262); posredoval Miha Preinfalk.
Po smrti grofa Ota Henrika Thurna-Valsassine leta 1670 je radovljiško gospostvo
ponovno imelo zgolj enega gospodarja, njegovega brata grofa Janeza Karla. Janez
Karl velja za utemeljitelja radovljiške veje Thurn, ki se je po moški liniji ohranila vse
do konca 19. stoletja. Poročil se je z Ano Maksimilijano, rojeno grofico Auersperg (o
čemer priča zdruţeni grb grofov Thurn-Valsassina in Auersperg nad vhodnimi vrati v
radovljiško graščino), s katero sta si bila v daljnem sorodstvu.

Ena teţjih nalog, s katero se je moral spoprijeti kakor gospodar gospostva, so bile
terjetve vdove po Otu Henriku, grofice Marije Neţe, rojene Attems. Za njihovo
poplačilo je vzel hipoteko na radovljiško gospostvo, kar je bilo v nasprotju z določili
oporoke Janeza Ambroţa I., ki je ţelel, da posestvo ostane neobremenjeno z
dolgovi. Na ta način mu je uspelo poplačati velik del dolga, zadnjo terjatev (1556
goldinarjev) je Marija Neţa nato prepustila Adamu Dinzlu pl. Angerburgu (16611748), spor okoli nje pa se je vlekel še daleč v 18. stoletje.
Nakljub teţavam z izplačilom bratove vdove je uspel Janez Karl med svojim
samostojnim upravljanjem gospostva še nekoliko povečati druţinsko posest. Poleg
radovljiškega gospostva in hiše v Ljubljani, je leta 1679 kupil še dvorec Pipanovo v
Radovljici in nekaj v bliţini leţečih parcel. Mlin »Brino« (Brinje) na Savi je kot volilo
zapustil radovljiški Bratovščini svetega Rešnjega telesa, fuţino ob Lipnici pa kapeli
sv. Joţefa v Pipanovem. Od gospodov Wagnov je odkupil tudi ţitno desetino pri
Podvinu (Sinobad, Deţela 1999).
Vir: Zapuščinski inventar Janeza Karla Thurna-Valsassine 1645-1683 (avtor
Bogdan Šteh / Naše mesto in ljudje V., 2013).
Valvasor omenja staro slovensko ime dvorca Pipanše (Pipanesche), ki se je pozneje
sprevrglo v Pipanov grad, medtem ko naj bi njegovo nemško ime opozarjalo na
nekdaj bliţnji, kristalno svetli studenec. Leta 1640 ga je od Adama pl. Lamberga kupil
Adam Pipan, njegovi dediči pa so ga leta 1679 prodali Janezu Karlu grofu ThurnValsassina, ki je staro stavbo povsem prezidal.
Renesančni dvorec je bil dvonadstropna, na pravokotnem tlorisu pozidana 2 x 5 osna
stavba z dvema prizidkoma, dvema biforama v osi portala, mansardnim podstrešjem
in obzidanim sadovlnjakom.
Vir: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - Gorenjska I. - III. (avtor Ivan Stopar,
Viharnik Ljubljana, 1996)
Po letu 1679 je novi lastnik, Janez Karl grof Thurn-Valsassina. Nova stavba je bila
tudi dvonadstropna, a dosti večja in reprezentativnejša, a brez mansardnega
podstrešja. Sodeč po na novo izdelani veduti v Valvasorjevi Slavi, je bila pozidana na
ključastem tlorisu. Na devetosni prednji fasadi se je oblikovala z rustičnim portalom,
zastrešenim balkonom v osi in biforo v drugema nadstropju. Stransko severno, kar
desetosno krilo je razgibaval širok pomol, segajoč malone do tal in opremljen v
razgledno loţo v drugem nadstropju. Nekdanji sadovnjak je zamenjal ograjen vrt.
Vir: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - Gorenjska I. - III. (avtor Ivan Stopar,
Viharnik Ljubljana, 1996)

Brunfeld - Pipanovo, 1689 (Slava vojvodine Kranjske - bakrorez J. V. Valvasor)
Op: Na prvem bakrorezu je dvorec Pipanovo pri nakupu, na drugem pa prezidano v graščino.
/ DAR

Grb grofov Thurn-Valsassina (levo) in Auerspergov (Turjaških)
Vir: Preris Jure Sinobad.
☻☻☻

Franc Anton Sigfrid grof Thurn-Valsassina, 1683-1741
(٭1675 / † 1741)
FRANC SIGFRID (Franz Siegfried Anton Johann Adam)
(17. junij 1675 - Turn pri Črnomlju, 4. oktober 1741 (pokopan v cerkvi sv. Petra v
Radovljici))
Cesarsko kraljevi pravi tajni svetnik. Kranjski deţelni vicedom (1722–1739).
Sin grofa Janeza Karla z Radovljice in Ane Maksimile, rojene grofice Auersperg.
Prvič poročen z Ano Katarino (Anna Katharina) grofico Schrattenbach, hčerko
grofa Sigmunda Rudolfa in Marije Eleonore, rojene grofice Steinbeiß († 1706).
Drugič poročen (19. avgust 1708) z Viktorijo Joţefo (Viktoria Josefa) grofico
Czernin, hčerko grofa Janeza Venclja in njegove prve ţene Marije Terezije, rojene
pl. Morzin (ok. 1685 – Ljubljana, 15. januar 1736).
Tretjič poročen (Ljubljana, 24. april 1738) s svojo nečakinjo Julijano (Juliana
Appolonia Regina) baronico Mordax-Portendorf, hčerko barona Ferdinanda
Ernesta in Marije Frančiške, rojene grofice Thurn-Valsássina (Sevnica, 9. februar
1706 – Ljubljana, 21. julij 1800; prvič poročena z Janezom Jurijem baronom Schram
pl. Ottenfeld iz Kronstadta na Sedmograškem († Braşov (Kronstadt), 9. april 1735);
tretjič poročena (Ljubljana, 5. avgust 1753) z Joţefom Viljemom (Josef Wilhelm
Sigismund), grofom Barbo-Waxenstein, sinom grofa Jošta Bernardina in Johane,
rojene Strupp (gradič Golo pri Šentjerneju, 7. april 1709 – 25. februar 1786)).
Vir: (Schiviz, Krain, str. 67, 159, 161, 189, 191, 209, 292, 373, 382; Witting,
Barbo, stolp. 192; LGZ, šk. 19; http://genealogy.euweb.cz); posredoval Miha
Preinfalk

Franc Anton Sigfrid grof Thurn-Valsassina je gospostvo prevzel kot osemleten deček.
/ Pripis: DAR
Prvič se je poročil z Ano Katarino rojeno Schrattenbach (letnica poroke ni znana, Ana
Katarina je umrla leta 1706). Leta 1708 se je drugič poročil z Viktorijo Joţefo grofico
Czernin (1685-1736), tretjič pa leta 1738 z Julijano rojeno Mordax-Portendorf (17061800).
Vir: Rodovno drevo grofov Thurn-Valsassina (izdelal dr. Miha Preinfalk / Naše
mesto in ljudje V., 2013)
Notranjeavstrijska dvorna komora je 5. novembra 1722 seznanila deţelnega
vicedoma na Kranjskem Franca Seifrida pl. Thurna in Valsassina z določili novega
poštnega reda in dodala nekatera pojasnila …
Vir: Razvoj poštnega prometa na Slovenskem od 1722 do 1918 (Pošta na
slovenskih tleh / Pošta Slovenije 1977)
Leta 2006 so med obnovitvenimi deli v radovljiški graščini nad vrati na severni steni
velike baročne dvorane odkrili fresko z grbom grofov Thurn-Valsassina. Glede na
dosedanje ugotovitve lahko grb in tudi izgradnjo velike baročne dvorane pripišemo
grofu Francu Antonu Sigfridu Thurn-Valsassina.
Vir: Stara Radovljica - Sprehod po stari Radovljici; 25. Graščina (avtor Jure
Sinobad, 2012).

Grb grofov Thurn-Valsassina, ok. 1700
Vir: Risba poskusa delne rekonstrukcije freske (odkrito 2006; risba Jure Sinobad)

Leta 1690 je Radovljico prizadel velik potres. Sklepamo lahko, da je dal Franc Anton
Sigfrid graščino temeljito prezidati. / Pripis: DAR
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Naj zavlada mir v kreposti in izobilje v trdnjavah. Ps 121,7
Miroljubni.
Franc Sigfrid grof Thurn-Valsassina
Ljubljana, 6. Julija 1747
List 73
Gospod na Wallenburgu, prisednik deţelne in dvorne pravde.

Osebni grb Franca Sigfrida Thurn-Valsassina, 1707
Vir: Spominska knjiga ljubljanske plemiške druţine sv. Dizme.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Vita
Franca Sigfrida Thurn-Valsassina grofa Svetega rimskega cesarstva
Pl. Thurn
Tisti iz visokega rodu na vseh krajih in ob vsakem času najpoprej kaţejo odlične
sadove svojih prirojenih kvalitet in zgledne lastnosti junaštva, pa zaradi tega zasluţijo
nesmrtno ime. Vse to naša plemiška druţba jasno čuti pri Francu Seifridu, grofu
Thurnu.
Ljubitelj gradenj in vrtnarstva je prekrasno obnovil grad v Radovljici, uredil je lep vrt,
in to najlepšega v deţeli, ga okrasil z vsemi izbornimi redkostmi, med katerimi ne
manjka nobena, ki vrtu sluţi v okras: z nasadom oranţ, s širokimi potmi, z votlinami,
s paviljoni, s špalirjem, s kipi, s piramidami in z vodometi.

Vir: Spominska knjiga ljubljanske plemiške druţine sv. Dizme.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Glasbena kapela. Na gradovih se je slišala tako solistična glasba in zasebno
muziciranje glasbeno nadarjenih grajskih prebivalcev kot tudi skupinsko komorno
muziciranje, ki je bilo del druţabnega ţivljenja v preteklih stoletjih. Zasebno glasbeno
kapelo z več italijanskimi glasbeniki je imel vsaj leta 1732 na primer radovljiški
graščak in ljubljanski vicedom grof Franc Anton Sigfrid Thurn in vse kaţe, da sta v
dvorcu Dornava med leti 1754 in 1772 grof Joţef Bernard Attems in njegova soproga
prav tako imela zasebne glasbenike, inštrumentaliste, med katerimi bi bil lahko celo
skladatelj Johann Michael Steinbacher, avtor zgodnjih primerov koncertov za glasbila
s tipkami, ki so se prvotno nahajali v tem dvorcu.
Vir: Glasba na slovenskih gradovin od srednjega veka do 18. Stoletja (avtorica:
Metoda Kokole, Muzikološki inštitut ZRS SAZU).
Thurnova glasbena kapela. Nekateri najbolj zavzeti in premoţni plemiči so
zaposlovali ali najemali tudi poklicne glasbenike, o čemer pričajo pisni viri. Tako iz
posvetila opernega libreta, tiskanega leta 1732 v Benetkah za predstavo opere »Il
Tamerlano« v Ljubljani, izvemo, da je pokrovitelj, tedanji kranjski vicedom grof Franc
Anton Sigrfid Thurn-Valsassina, tudi radovljiški graščak, vzdrţeval svojo glasbeno
kapelo. Libreto namreč imenuje kapelnika, Giuseppeja Clementija de Bonomija, ki je
naveden tudi kot skladatelj opere, poleg njega pa še dva pevca iz grofove kapele,
Italijana Giuseppeja Cabbiatija in domačinko Roso Posch. Preostali trije pevci so bili
dovolj slavni falzetist ali celo kastrat Paolo Vida, Marina ali Maria Cittadini in Carlo
Amaini. Slednja sta v Ljubljano prišla iz Benetk. Grof Thurn je bil kot očiten ljubitelj
glasbene umetnosti s svojo lastno glasbeno kapelo zelo verjetno podpornik takrat še
dejavne Academie philharmonicorum. Bil je tudi član Akademije zdruţenih ali
Dizmove bratovščine, v katero se je kot »Miroljubni« včlanil leta 1707. Zelo verjetno
je bil prav on tisti Thurn iz Radovljice, ki je leta 1703 skupaj z dvema Dolničarjema in
Janezom Bertoldom Höfferjem v Benetkah februarja 1703 nakupoval nove muzikalije.
Vir: Glasbena kapela grofa Franca Antona Sigfrida Thurn-Valsassina v
tridesetih letih 18. Stoletja (avtorica Metoda Kokole / Iz zgodovine slovenskih
gradov / Kronika 60, izdano 2012)

Mesto Radovljica, 18. stoletje
V času cesarice Marije Terezije in cesarja Joţefa II. so v deţelah monarhije izvedli
številne, med njimi tudi upravne reforme, od ustanovitev depustacij, to so bili
deţelno-kneţji uradi, do ustanovitev najniţjih upravnih oblasti, ki so se imenovale
okrajne gosposke. V času Marije Terezije in njenega sina cesarja Joţefa II., to je bilo
v 18. stoletju, se je prvič uvedla birokracija oziroma od drţave plačano uradništvo. To
pa zgolj zato, da so imeli nadzor nad pobiranjem davkov in da so plačani davki
dejansko prihajali v drţavni blagajno (Granda v: Meterc, 2000, str. 1-32).
Zaradi naborniškega načina pridobivanja vojakov je cesarstvo potrebovalo evidenco
nad prebivalstvom monarhije. Zato je cesarica Marija Terezija leta 1753 ukazala
štetje prebivalstva. Ker tedaj ni bilo primernih lokalnih drţavnih geografsko
zaokroţenih upravnih enot, je bilo štetje mogoče izpeljati le v okviru ţupnij. Za ljudsko
štetje, ki je potekalo leta 1770, ko je bil tudi formalno uveden naborniški sistem
pridobivanja vojakov, je bilo določno, da ga bodo izvedli konskripcijski (popisni)
oficirji, ki so pred tem morali oštevilčiti hiše. Ker so bile ţupnije, ki so bile geografska
osnova za štetje prebivalstva, prevelike za oštevilčenje hiš, so jih razdelili na števne
oddelke. Števne oddelke v okviru ţupnije so kot zaključene naselbine predstavljale
vasi, sicer pa so vanje zdruţevali skupine hiš in se pri tem strogo drţali ţupnijskih
meja.
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).
Konskripcijske občine. Skoraj celotno slovensko ozemlje je dobilo svojo prvo hišno
numeracijo leta 1770. Določena je bila po reformi avstrijske vojske v prejšnjem letu s
cesarskim patentom z dne 10. marca 1770, ki je odrejal splošen »popis duš«'.
Omogočila naj bi točnejšo statistiko prebivalstva in ţivine, ki je bila drţavi potrebna
predvsem za vojaške namene.
Numeracijo leta 1770 so izvedli oficirji s sodelovanjem civilnih popisovalnih
komisarjev.
Na drugi strani so se za »kraj« — števni oddelek uporabljale v virih in v literaturi tudi
razne druge oznake: »konskripcijska občina« (Conscriptions-Gemeinde), pogostoma
»konskripcijski kraj« (Konskriptionsortschaft), »bivališče« (Wohnort), po letu 1918
tudi »naselje« in podobno.
Vir: Naselja kot upravno - statistične enote (avtor: Vasilij Melik)

Marija Terezija je izvedla razdelitev avstrijskih deţel na okroţja (kresije). Javnopravni
posli, ki so jih na zemljiških gospostvih še naprej opravljali fevdalci, so bili podrejeni
strogemu nadzorstvu okroţnih uradnikov. Funkcije deţelnih uradov so prešle na
drţavne urade, kajti deţele so tedaj prenehale biti upravne enote.
Uradniške posle so dobili izobraţeni ljudje, s tem se je povečalo število niţjega
plemstva in meščanstva v uradniškem aparatu. Vpliv deţelnih stanov je ţe Marija
Terezija ozko omejila, njen sin cesar Joţef, pa je vse pravice deţelnih stanov v
upravi sploh odpravil in ni več skliceval njihovih sestavnkov.
Terezijanske in joţefinske reforme so pomenile torej začetek pravega uradniškega
aparata, ki je zelo omejil vpliv plemstva na javne zadeve.
Vir: Začetek uradniške uprave na Slovenskem (avtor Valentin Inzko / Zgodovina
Slovencev do leta 1918).
☻☻☻

Anton Warl ml. (1731)
(09. 01. 1667 / 14. 03. 1731)
25. septembra 1690 se je poročil z Marijo Sparber. Umrl je 14. Marca 1731 pri 64
letih kot član mestnega sveta. Po poklicu je bil cerkovnik.
Vir: Radovljiške druţine v 18. Stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja
Gartner Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2007).

☻☻☻

Pavel Sigmund grof Thurn-Valsassina (1741-1753)
(* 23. 01. 1701- † 08. 08. 1752)

SIGMUND PAVEL (Franz Sigismund Paul)
((k) Ljubljana, 23. januar 1701 - Mengeš, 8. avgust 1752 (pokopan v cerkvi sv. Petra
v Radovljici))
Sin grofa Franca Sigfrida in njegove prve ţene Ane Katarine, rojene grofice
Schrattenbach.
Prvič poročen ((pp) Maribor, 20. avgust 1731) s Polikseno Elizabeto (Polyxena
Elisabeth) grofico Rabatta, hčerko grofa Janeza in Joţefe Elizabete, rojene grofice
Kazianer pl. Katzenstein († Ljubljana 26. maj 1749).
Drugič poročen z Marijo Ano (Herula Anna Maria) baronico Aschau, damo reda
zvezdnega kriţa, hčerko barona Vincenca Teodorja in Ane Elizabete, rojene baronice
Webersberg (prvič poročena (Gradec, 10. junij 1741) s Francem Andrejem grofom
Gaisruckom zu Silberneck, sinom grofa Janeza Krištofa in Ane Marije, rojene
baronice Waidmannsdorf († 1749); tretjič poročena z N. baronom Contijem iz
Gorice).
Vir: (Schiviz, Krain, str. 41, 194, 417; LGZ, šk. 19; Schiviz, Graz, str. 227; AS
309, 41/T; AS 1075, št. 262; AS 730, fasc. 120); posredoval Miha Preinfalk.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Trden stolp pred obrazom sovražnika. Ps 60,4
Mars pa strmi, potihem mrmra in začudeno gleda
Davidov stolp. Zakaj? – tisoč je ščitov na njem.
Oboroţeni
Sigmund Pavel drţavni grof Thurn-Valsassina, baron na Kriţu pri Mekinjah,
Gospod v Pliberku in Radovljici, na Borlu in Zbelovem, višji dedni deţelni dvorni
upravitelj na Kranjskem in v Slovenski marki, kakor tudi višji dedni maršal
Pokneţene grofija Goriške, pravi komornik rimskocesarskega veličanstva itd.,
8. junija 1747
Naslikal Simon Volfgang Grahovar.
List 158.
Vir: Spominska knjiga ljubljanske plemiške druţine sv. Dizme
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Sigmund Pavel grof Thurn-Valsassina, 1787
Vir: Spominska knjiga ljubljanske plemiške druţine sv. Dizma
Op.: Desno je napis »Oboroţeni«
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

1748 Janez Sherauz, commissarius. (V cerkveni kroniki poroča): L. 1753 so pokopali
v cerkveni rakvi Pavla Ţigo grofa Thurna s spremstvom 26 duhovnikov.
Vir: Zgodovina ţupnij in zvonovi v Dekaniji Radovljica (avtor Lavtiţar, 1897)
☻☻☻

Franc Anton baron Moscon (1753-1757)
(* 1693/94 / † 23. 03. 1763)
Za zgodaj umrlim Pavlom Sigmundom je rodbinsko posest nasledil njegov mladoletni
sin Vincenc, a je bilo le-to do njegove polnoletnosti dodeljeno Francu Antonu baronu
Mosconu (ţena: Frančiška Terezija Roden von Hirzenau).
Vir: Grb grofov Thurn pripoveduje (avtor Jure Sinobad / Linhartovi listi, št. 28,
2008).

Grb Franca Antona barona Moškona, prva pol. 18. st.
Vir: Slovenski grb in zastava (avtor Zmago Jelinčič)
Avtor risbe Kazimir Petrič
Sluţbo upravnika gospostva Radovljica je v tem času (1754-1776) opravljal Janez
Andrej Auersperger.
☻☻☻

Graščina na votivni podobi poţara v Predtrgu (neznani avtor), 1761
Vir: foto Cene Avguštin (v cerkvi na Studenčicah)

Matija Varl (1757-1773)
(٭13. 02. 1698 / Radovljica - † 21. 09. 1773 / Radovljica)
V prvi polovici 18. Stoletja je bil lastnik hiše radovljiški slikar Matija Varl, ki si kruha ni
sluţil le s slikanjem. Po očetu je nasledil cerkovniško sluţbo, opravljal pa je tudi
ugledne politične funkcije v mestu. Od leta 1749 je bil član notranjega sveta, od leta
1757 pa o svoje smrti leta 1773 je bil ţupan mesta. Prva ţena Helena, hči fuţinarja
Filipa Jakoba Gašperlina iz Kamne Gorice, mu je rodila štiri sinove in dve hčeri.
Umrla je leta 1742, stara komaj 33 let. Ovdoveli slikar se je še enkrat poročil in z
drugo ţeno Katarino imel še pet hčera in štiri sinove. Šest otrok je umrlo. Slikar
Matija Varl je zadnja leta ţivljenja preţivel v hiši v Mestu št. 7, kjer je umrl leta 1773,
star 76 let.
Vir: Radovljiške druţine v 18. Stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja
Gartner Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2007). Op.: Opis pri hiši Mesto št. 29.
Slikar Matija Warl je večino del narisal za radovljiško faro. Videti je, da si z
umetnostjo ni sluţil kruha; po očetu je nasledil cerkovniško sluţbo, opravljal pa je tudi
ugledne politične funkcije v mestu - od 1747 se omenja kot član notranjega mestnega
sveta, od 1757 pa do smrti pa kot »syndicus civitatis«.
Rodil se je 13. februarja 1698. Za botra mu je bil Janez Jurij Remb. 10. februarja
1727 se je poročil s Heleno. Po smrti prve ţene se je poročil drugič z Katarino.
Gospod Matija Warl je umrl 21. septembra 1773.
Vir: O nekaterih starejših radovljiških likovnih umetnikih (avtor Blaţ Resman;
Radovljiški zbornik, 1995).
☻☻☻

Frančišek Leopold Mogainer (1780-1787 in 1795-1807)
(٭1754 / Ljubljana; † 1831 / Podvin)
Rojen je bil leta 1754 v Ljubljani. Leta 1777 se je v Radovljici poročil z meščanko
Marijo Joţeo Stibenek, hčerko nekdanjega upravnika proštijske nadarbine v
Radovljici. Z druţino je ţivel v Mestu št. 47 (danes Linhartov trg 9). V letih 1782-1807
je opravljal sluţbo upravnika gospostva Radovljica, v letih 1780-1799 pa je bil tudi
ţupan Radovljice. Leta 1799 je kupil posestvo Podvin in se z druţino preselil tja. Po
smrti ţene Marije Joţefe se je leta 1810 v Radovljici poročil s petdesetletno Marijo
Ano, hčerko nekdanjega upravnika gospostva Radovljica, Janeza Andreja
Auerpergerja. Zakonca sta ţivela v Mestu št. 39 (danes Linhartov trg št. 15).
Frančišek Leopold Mogainer je umrl leta 1831 v starosti 77 let.
Vir: Radovljiške druţine v 18. stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja
Gartner Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2007). Op.: Opis pri hiši Mesto št. 10.
Hišo je nasledila Marija Joţefa (hči Frančiška Luka Stibenga in Marije Uršule), rojena
v Radovljici leta 1756. Pri enaindvajsetih letih se je v Radovljici poročila z ljubljanskim
meščanom Frančiškom Leopoldom Mogainerjem. Njuni poročni priči sta bila ugledna
meščana: Ignac Novak, upravnik gospostva Thurn, in Andrej Auersperger, nekdanji
upravnik gospostva Thurn. Ţenin je bil času poroke vodja pisarne cesarsko
kraljevega glavarstva za območje Zgornje Gorenjske. Leta 1872 je postal upravnik
gospostva Radovljica, in to delo opravljal do leta 1807. V letih 1780-1807 je bil ţupan
mesta Radovljice. Zakoncema Mogainer se je v hiši Mesto št. 47 rodilo šest sinov in
štiri hčere. Pet otrok je umralo v rani mladosti. Leta 1799 je Mogainer od Krala
barona Gallenfelsa kupil posestvo Podvin in se z druţino preselil tja.
Vir: Radovljiške druţine v 18. stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja
Gartner Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2007). Op.: Opis pri hiši Mesto št. 47.

☻☻☻

Vincenc grof Thurn-Valsassina (1773-1780 in 1788-1795)
( ٭27. 11. 1750; † 13. 06. 1795)
VINCENC (Vincenz Ferrerius Sigismund Josef Kajetan Adam Franz Xaver Karl
Johann Nep. Jodok Leonhard Virgil Andreas Nikolaus)
(Radovljica, 27. november 1750 – Radovljica, 13. junij 1795)
Sin grofa Sigmunda Pavla in njegove druge ţene Marije Ane, rojene baronice
Aschau.
Poročen (Ljubljana, 30. marec 1775) s svojo sestrično Antonijo Frančiško (Maria
Antonia Franziska) baronico Wolkensperg, damo reda zvezdnega kriţa, hčerko
barona Franca Rudolfa in Viktorije, rojene grofice Thurn-Valsássina (Ljubljana, 11.
junij 1757 - Ljubljana, 26. februar 1815).
Vir: (Schiviz, Krain, str. 100, 163, 210, 358; AS 1075, št. 262; AS 1084, šk. 7);
posredoval Miha Preinfalk.
L. 1788 je moral grof Vincenc (1750–95) Thurn-Valsassina prevzeti tudi mesto
Radovljico z vsem premoţenjem in bremeni (gospodarstvo hudo zavoţeno), a ţe

1795 je njegov sin Vincenc ml. (1790–859) dovolil meščanom spet voliti ţupana.
Radovljiški Thurni so bili tudi lastniki v Kropi in Kamni Gorici, zlasti slednji so imeli s
prebivalci hude spore zaradi rudarjenja in oglarjenja na Jelovici.
Vir: Slovenska biografija
Leta 1787 je prišel dvorni ukaz naj se občinska samouprava izpremeni ter izroči
tamošnji graščini. To se je naslednje leto tudi izvršilo. Mesto z vsemi pravicami,
svoboščinami in dohodki se je izročilo tedanjemu lastniku graščine, grofu Vincenciju
Thurnu. Ta pa se je zavezal, vzdrţevati sodnika, ter prevzel vsa bremena in dolgove.
Obljubil je, da pusti meščanom vse pravice glede posesti, nepremičnin in
rokodelstva. Leta 1795 pa je celo dovolil Radovljičanom, da si smejo izvoliti ţupana;
seveda s pridrškom, da bo imel pravice, ki mu jih bo on določil.
Vir: Gorenjska - letoviška, industrijska, trgovska, obrtna (Urednik Karol
Mohorčič; izdal Progres, Novo mesto, 1931)
Vincenc grof Thurn-Valsassina se je leta 1775 poročil z Antonijo b. Wolkensperg
(1757-1815).
Vir: Rodovno drevo grofov Thurn-Valsassina (izdelal dr. Miha Preinfalk / Naše
mesto in ljudje V., 2013)

Podpis grofa Vincenca Thurna, 1775
Vir: Dobrave na wikiknjigah (arhiv Anton Hrovat)
☻☻☻

Frančišek Leopold Mogainer (1795-1807)
( ٭1754 / Ljubljana; † 1831 / Radovljica)
Leta 1795 je pred smrtjo Vincenc grof Thurn-Valsassina vrnil mestne privilegije
meščanom. Ţupan je zopet postal Frančišek Leopold Mogainer. Vincenc. ml. ThurnValsassina je bil rojen leta 1790 in je bil mladoleten, tako da je ţupanske posle
prevzel upravnik gospostva Thurn.
Napisal: Goran Lavrenčak (DAR)
Hišo je nasledila Marija Joţefa (hči Frančiška Luka Stibenga in Marije Uršule), rojena
v Radovljici leta 1756. Pri enaindvajsetih letih se je v Radovljici poročila z ljubljanskim
meščanom Frančiškom Leopoldom Mogainerjem. Njuni poročni priči sta bila ugledna
meščana: Ignac Novak, upravnik gospostva Thurn, in Andrej Auersperger, nekdanji
upravnik gospostva Thurn. Ţenin je bil času poroke vodja pisarne cesarsko
kraljevega glavarstva za območje Zgornje Gorenjske. Leta 1772 je postal upravnik

gospostva Radovljica, in to delo opravljal do leta 1807. V letih 1780-1807 je bil ţupan
mesta Radovljice. Zakoncema Mogainer se je v hiši Mesto št. 47 rodilo šest sinov in
štiri hčere. Pet otrok je umralo v rani mladosti. Leta 1799 je Mogainer od Krala
barona Gallenfelsa kupil posestvo Podvin in se z druţino preselil tja.
Vir: Radovljiške druţine v 18. stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja
Gartner Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2007). Op.: Opis pri hiši Mesto št. 47.

Podpis in pečat ţupana Mogainerja, 1797
Vir: arhiv Zvone Razinger

Pečat grofov Thurnov, 1797
Vir: arhiv Zvone Razinger (detajl)
☻☻☻

Mesto Radovljica / Ilirske province, 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).
Upravno organiziranost Ilirskih provinc je dokončal Napoleonov dekret dne 15. aprila
1811. Na nivoju niţjih upravnih enot so bili ustanovljeni distrikti, ki so imeli za osnovo
nekdanja avstrijska okroţja. Gorenjska je vse do januarja 1813, ko je bil ustanovljen
distrikt Kranj, spadala v distrikt Ljubljana. Distrikti so bili razdeljeni na manjše enote,
ki so jih imenovali kantoni. Najmanjša upravna enota pa se je imenovala komuna ali
merija. Vsaka komuna je obsegala po nekaj nekdanjih upravnih (to je davčnih ali
katastrskih) občin in so po pravilu štele 2000 do 2500 prebivalcev.
Kanton Radovljica je obsegal 7 komun. Komune so vodili ţupani ali meri skupaj z
občinskimi sveti. Nekdanji rihtarji (ţupani) pa so postali pomoţni organi merov. Z
imenovanjem merov je prenehala dotedanja funkcija okrajnih komisarjev, ki pa so bili
v veliki večini imenovani za nove rihtarje (ţupane). S postavitvijo francoske oblike
uprave so zemljiška gospostva izgubila vse dotedanje upravne in sodne funkcije,
izpeljano pa je bilo tudi pomembno načelo delitve upravne in sodne oblasti.
Vir: Gorazd Stariha (splet RS)
Za prvega mera (ţupana) novoustanovljene komune Kranj je postavila francoska
vlada Natalisa Pagliaruzzija, za prvega pristava Andreja Orehovnika in za občinske
svetnike dvanajst najpremoţnejših občanov. Vso upravno oblast je imel ţupan,
pristav ga je v odsotnosti le zastopal in vršil one posle, ki mu jih je predsednik občine
poveril, svetniki pa so na sejah razpravljali o občinskih potrebah. Z ustanovitvijo
komune je mesto izgubilo svoje pravice in svoboščine ter je nova občina prevzela
premoţenje ukinjenega mestnega gospostva razen pašnikov in gozdov, ki so jih
dodelili upravi drţavnih posestev.
Francozi so ukinili tudi deţelno sodišče in odpravili sodno oblast zemljiških gospodov,
plemstva in duhovščine ter postavili za drţavnega mirovnega sodnika kranjskega
kantona bivšega pravnega zastopnika Ignacija Skarjo. Njegova oblast pa je bila zelo
omejena, saj je bil v kazenskih stvareh pristojen samo za manjše prestopke, v civilnih
sporih pa je smel soditi le v primerih, kjer vrednost sporne zadeve ni presegala sto
frankov. Vse ostale kazenske in civilne prestopke je obravnaval tribunal prve stopnje
v Ljubljani.
Guverner Bertrand je takoj po svojem nastopu začel uvajati v ilirskih deţelah tudi
cerkvenopolitične reforme. 29. decembra 1811 so razglasili v Kranju revolucijski
koledar, s katerim so odpravili razne praznike in procesije. Od 1. januarja 1812 so bili
drţavljani obvezani sklepati civilno poroko pred prvim pristavom kranjske občine, leto
kasneje pa so odvzeli ţupniku tudi vodstvo matičnih knjig. Odslej so morali zaradi
popisa rojstnih podatkov prijaviti novorojence iz vse občine na sedeţu komune v

gradu Kieselstein. Tudi cerkvenega premoţenja niso upravljali več duhovniki ampak
tako imenovani fabriški svet, katerega člani so bili kranjski meščani in tovarnarji Joţef
Fock, Simon Tadej Josek in Blaţ Terpinc.
Pod francosko oblastjo so se zaradi celinske zapore ob jadranski obali bistveno
spremenile tudi gospodarske razmere. Ţelezarska industrija in trgovina na
Gorenjskem je zašla v obupen poloţaj, ker je bil prevoz po Jadranskem morju v
Levanto po Angleţih zaprt. Nič bolje se ni godilo ostali obrti, ker so bili prekinjeni
stoletni gospodarski odnošaji z avstrijsko Koroško in Štajersko. Poleg tega so
Francozi odpravili vse cehovske svoboščine in je lahko vsakdo izvrševal poljubno
obrt, samo da je plačal predpisani obrtni davek. Dočim so nekateri kranjski meščani
kot vojaški dobavitelji in zaupniki bogateli, pa je večina obrtnikov zašla v vojnih letih v
denarne teţave in revščino. Zaradi revščine je zašel na stran pota celo slikar Leopold
Layer, ki so ga leta 1809 zasačili pri ponarejanju bankovcev in zaprli.
Vir: Glas Gorenjske, 11. 10. 1957 (Zgodovinski in drugi paberki z Gorenjske)

Mesto Radovljica, 1814-1849
Po pariškem miru leta 1814 pa je avstrijska oblast znova zasedla Ilirske province.
Spet se je spremenila oblika upravne oblasti. Avstrijska oblast se je odločila delno
obnoviti oblike nekdanje lokalne upravne ureditve. Območij nekdanjih francoskih
merij oziroma komun niso spreminjali, ker bi sicer morali popolnoma na novo določiti
davke, ki so jih za območja merij/občin določili Francozi. Nekdanje naborne okraje
so spremenili v okrajne gosposke (Gospostvo Radovljica je postalo Okrajna g
osposka št. 15), francoske merije so preimenovali v glavne občine, katastrske
oziroma davčne občine v okviru glavnih občin pa so spremenili v podobčine, ki so
kot katastrske občine postale temeljna osnova nekoliko poznejšega franciscejskega
katastra (kataster, ki je bil poimenovan po cesarju Francu I.). Nova upravna
razdelitev Kranjske je bila uzakonjena leta 1817. Nekdanja francoska komuna
Radovljica je postala glavna občina Radovljica, ki je obsegala naslednje podobčine:
Hraše, Ţirovnica, Zabreznica, Doslovče, Lancovo, Radovljica, Predtrg in Nova vas
(naselji Hlebce in Nova vas). Nekdanja francoska komuna Begunje je postala glavna
občina Begunje, ki je obsegala naslednje podobčine: Nova vas (naselje Zapuţe),
Begunje, Otok, Mošnje, Brezje, Ljubno, Leše in Srednja vas. Nekdanja francoska
komuna Kropa je postala glavna občina Kropa, ki je obsegala naslednje podobčine:
Kropa, Kamna Gorica, Češnjica, Dobrava in Zaloše. Na tej ravni sta se znova delno
zdruţili upravno-izvršilna in sodna oblast (Polec, 1925, str. 315; Kopač v: Štekar Vidic, 1995, str. 72–88).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Na lokalni ravni je avstrijska oblast ponovno obnovila upravne občine, sedaj na
dvostopenjskem nivoju. Geografsko večje francoske komune so poimenovali glavne
občine, ki so jih vodili višji rihtarji ali nadţupani. Njim so bile podrejene geografsko
manjše občine, včasih imenovane tudi podobčine, ki so jih vodili rihtarji oziroma
ţupani ali podţupani.
Občinske uprave so bile postavljene na osnovi uredb jeseni 1814. Določeno je bilo,
da je vse rihtarje (ţupane) v okraju postavljal okrajni komisar. V vsaki občini so morali
izvoliti še po dva odbornika, ki sta skupaj z ţupanom reševala občinske zadeve.
Sluţbe ţupanov in občinskih odbornikov so bile brezplačne. V večjih občinah so

smeli izvoliti blagajnika in gradbenega vodjo občine, ki je skrbel za občinske gradnje
(občinske zgradbe, vodnjake, ceste itd.).
Vir: Gorazd Stariha (splet RS)
Po politični razdelitvi od 1817. Leta je kranjska deţela imela le 125 glavnih občin: in
sicer na Gorenjskem (v ljubljanskem okroţji ali kresiji) 48, na Dolenskem (v
novomeškem) 57, in na Notranjskem (v postojnskem) 20. Podobčin ali sosesk pa je
bilo v ljubljanskem okroţji 347, v novomeškem 379, in v postojnskem 106 – v vsem
skupaj 886. Ta sestava občin je veljala do leta 1848
Glavne občine v Ljubljanskem okroţju (1817-1848): 42. Radoljica s 3078 dušami;
podobčine: Hraše, Ţerovnica, Zabreznica, Doslovče, Lancovo, Radoljica, Predtrg,
Nova vas; 43. Begnje s 3208 dušami; podobčine: Zapuţe, Begnje, Otok, Mošnje,
Brezje, Ljubno, Leše, Srednja vas; 44. Kropa s 2879 dušami; podobčine: Kropa,
Kamna Gorica, Češnica, Dobrava, Zaloše.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 25. 4. 1866
☻☻☻

Vincenc ml. grof Thurn-Valsassina (1807 - ok. 1850)
( ٭14. 03. 1790; † 06. 03. 1859)
VINCENC (Vinzenz Alois Josef Nepomuk)
(Ljubljana, 14. marec 1790 – Radovljica, 6. marec 1859 (pokopan v druţinski grobnici
zu Hl. Kreuz bei R.))
Okroţni glavar v Karlovcu; cesarsko-kraljevi komornik. Lastnik gospostev Radovljica
in Wallenburg.
Sin grofa Vincenca in Antonije, rojene baronice Wolkensperg.
Prvič poročen (Ljubljana, 30. april 1817) z Avguštino (Augusta Franziska) baronico
Wolkensperg, damo reda zvezdnega kriţa, hčerko barona Vincenca z gospostva
Ponoviče in Marije Ane, rojene baronice Szörény pl. Kis-Szörény (27. avgust 1794 Radovljica, 2. januar 1824).
Drugič poročen (Radovljica, 15. junij 1829) z Joţefo Zurchaleg, hčerko Joţefa in
Marije, rojene Sterger (ok. 1797 – Radovljica, 11. marec 1859 (pokopana v druţinski
grobnici zu Hl. Kreuz bei R.)).
Vir: (Schiviz, Krain, str. 123, 166, 359; LGZ, šk. 19); posredoval Miha Preinfalk.
Vincenc ml. grof Thurn-Valsassina se je prvič poročil l. 1817 z Avguštino b.
Wolkensperg (1794-1824), pet let po njeni smrti pa z Joţefo Zurchaleg (1797-1859).
Vir: Rodovno drevo grofov Thurn-Valsassina (izdelal dr. Miha Preinfalk / Naše
mesto in ljudje V., 2013)

Vincenc ml. grof Thurn Valsassina
Vir: foto Klaus Ducar (potomec Ljudmile Thurn)

Padec fevdalizma v Avstriji / Splošna reorganizacija drţavne uprave. Sredi 19.
stoletja, ko je v revolucionarnem letu 1848 padel fevdalizem v Avstriji, je bila izvršena
splošna reorganizacija drţavne uprave, pa tudi ljudskih štetij in s temi povezanega
vodstva in nadzorstva nad hišno numeracijo. Dočim so dotlej vsebovali določbe o
numeriranju hiš konskripcijski patenti, preidejo te zdaj v zakone o popisu
prebivalstva. Prvi je bil izdan 23. 3. 1857, naslednji pa 29. 3. 1869 in je veljal vse do
razpada Avstro-Ogrske, seveda le za avstrijsko polovico drţave …
Vir: Naselja kot upravno - statistične enote (avtor: Vasilij Melik)

Ţig kantona »Gospostvo Radovljica«, 1833

Vir: arhiv Nejc Vobovnik
☻☻☻

Mesto Radovljica, 1849-1918
Občina Radovljica je bila ustanovljena na podlagi začasnega občinskega zakona z
dne 17. 3. 1849. Upravno je spadala v Okrajno glavarstvo Radovljica in sodni okraj
Radovljica. Teritorialno je obsegala katastrsko občino Radovlijca, z Uredbo o spojitvi
občin v Dravski banovini iz leta 1933 pa so ji priključili še upravno in k. o. Predtrg.
Ukinjena je bila leta 1945.
Vir: Gorazd Stariha (splet RS)
Leto 1849 je bilo prelomno leto za občine, kajti ta krat je na začetku tega leta izšel
ustavni osnutek, ki je občinam zagotavljal samoupravo v vseh tistih zadevah, ki se
tičejo občin - torej zadev lokalnega pomena. V tem času so torej ţe dejansko govorili
o občinah, predhodnicah današnjih občin, ker takrat še ni obstajala oblika
demokracije, kot jo poznamo danes in na kateri temeljijo današnje občine.
4. 3. 1849 je izšla oktroirana (vsiljena) ustava, ki jo je objavil cesar Franc Joţef I. Ta
ustava je bila za občine zelo pomembna, kajti občinam je zagotavljala opravljanje
občinskih zadev na lokalni ravni. Ena od temeljnih pravic, ki je prinašala korist
občanom, pa je bila volilna pravica. Ta pravica ima pomembnovlogo tudi v današnji
demokratični drţavi.
Cesar Franc Joţef I. je izdal tudi začasni zakon o občinah. Podpisal ga je 17. marca
1849. Ţe takrat jih je označil kot temelj sodobne drţave. Občine so se takrat
ustanavljale podobno kot danes, po geografskem načelu, prav tako pa so jih vodili
ţupani.
V tem času je bilo ustanavljanje občin zelo pomembno in resno. Okroţni glavarji so
morali vsak teden drţavnim oblastem poročati o nastajanju novih občin. Tako je bilo v
okroţju Ljubljana, pod katero je spadala tudi občina Radovljica, ustanovljenih 92
krajevnih občin. Za območje Radovljica je bilo ustanovljeno tudi okrajno sodišče.
Okrajno sodišče Radovljica se je proti koncu leta 1849 razdelilo nadva sodna okraja:
sodni okraj Radovljica in sodni okraj Kranjska Gora. V tem časuse je spet uresničilo
načelo delitev oblasti; torej ločitev sodne veje oblasti od upravno-izvršilne veje
oblasti. Konec oktobra 1850 je bilo na Kranjskem ustanovljenih ţe 497 občin, kar je
veliko število in bile so zelo majhne.
Za okrajnega glavarja v občini Radovljica je bil po stavljen Janez Pajk. Ta je opazil
velik problem takratnih ustanovljenih občin. Trdil je, da je občin občutno preveč in da
so premajhne. Ugotovil pa je tudi, da naj bi veliko število ţupanov imelo problem pri
izvrševanju svojih nalog, kajti večina izmed njih je bila takrat nepismenih (Granda v:
Sinobad, 1995, str. 141-174).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Naloge in pristojnosti občin. Delovanje občin in določanje njihovih pristojnosti se je
zgledovalo po začasnem občinskem zakonu iz marca 1849. Občine so imele lastne

in od drţave prenesene naloge. Lastne naloge so obsegale in zadevale vse interese
občin, ki so jih občine uresničevale v okviru svoje pristojnosti in v okviru svojih financ.
Te naloge pa je podrobneje opredeljeval občinski zakon iz leta 1862. Med glavne
naloge so spadale svobodna uprava občinskega premoţenja, skrb za varnost
občanov in premoţenja, skrb za vzdrţevanje občinskih cest; imele so nadzor nad
zdravstveno, poljsko in ţivilsko policijo; skrbele so za izvajanje 6 gradbenih del in
izdajanje gradbenih dovoljenj. Takrat sta občino vodila občinski zastop oziroma odbor
in občinsko predstavništvo. Občinsko predstavništvo, ki ga je vodil ţupan, je bilo
odgovorno občinskemu zastopstvu, zlasti priopravljanju nalog iz lastne pristojnosti.
Za naloge, prenesene iz drţavne pristojnosti, je morala občina odgovarjati drţavnim
organom, ki so jih zanje tudi plačevale. Razprave občinskih zastopov so postale
javne leta 1861 (Kopač v: Štekar - Vidic, 1995, str. 72-88).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Potek volitev. Volitve v občinska zastopstva so bile v tistem času zelo zapletene.
Odvisne so bile od odmerjenega in plačanega davka ter od izobrazbe in poloţaja
volivcev. V tistem času je bilo veliko število nepismenih občanov, torej je volilo
majhno število izobraţenih občanov. Leta 1850 so volitve potekale po vseh občinah
Radovljiškega glavarstva. Prve volitve so opravili v občini Leše.
Občine so imele velike probleme, s katerimi so se morale soočati in spopadati.
Radovljiški glavar je ugotavljal, da so v majhnih občinah upravni stroški občinskega
poslovanja veliko manjši kakor v večjih, ugotavljal je tudi, da so morali v večjih
občinah tudi večkrat odločati, ker so imeli različna mnenja in nasprotujoče interese.
Šele deset let po ustanovitvi občin so bile izvedene naslednje volitve. Od takrat pa do
razpada habsburške monarhije so občinske volitve potekale normalno v vseh
občinah na Kranjskem.
Leta 1854 je bil izdelan abecedni seznam občin. V tem abecednem seznamu so bile
navedene zaporedne številke krajevnih občin; sledil je najprej nemški naziv občine in
šele nato slovenski naziv za krajevno občino. Radovljiško območje je spadalo v sodni
in davčni okraj Radovljica in v okrajno glavarstvo Radovljica. V sodni oziroma davčni
okraj Radovljicaje bilo vključenih 18 krajevnih občin (Kopač v: Štekar - Vidic, 1995,
str. 72-88)
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013)
V Radovljici je bil ob sestavi občin glavar Janez Pajk, ki ga je ljudstvo po vsem
Gorenjskem zaradi njegove strogosti in svojskega mišljenja, ki ga je pokazal na čelu
komisariata v Kranju, glavarstva v Radovljici in Ljubljani, ohranilo v spominu dlje,
kakor katerega koli drugega pred- ali pomarčnega uradnika. Tudi njegovo mestoma
ironično in sarkastično poročilo (16. julija 1851) se precej razlikuje od drugih. V
njegovem okraju so majhne in velike občine: Predtrg z 276, Leše s 405, Radovljica s
664 prebivalci; na drugi strani Bled z 2439 in Bohinjska Srednja vas z 2470. V vseh
teh občinah, majhnih in velikih, se pojavljajo teţave v izvrševanju naravnega in
prenesenega delokroga. Ţupan v Predtrgu je nepismen, ţupan v sosedni Radovljici,
kakor večina tamkajšnjih meščanov, pismen, pa zato nima manj teţav v izvrševanju
svojih poslov. Prvi si da čitati zakone po drugih, prihaja po pouk k uradom, ima s
sosedno občino skupnega pisarja, pregleda svojo občino lahko osebno in posega
neposredno v vse posle, ne da bi mu bilo treba zanemarjati svoje zadeve. Občinski
odbor se posvetuje o svojem lastnem stanju in ne prihaja v nasprotje s tujimi interesi,

kakor se to dogaja v velikih občinah. Tudi upravni stroški so tukaj zelo majhni.
Drugače je v veliki občini. Občinski odbor mora tukaj večkrat odločevati o
nasprotujočih si interesih, n. pr. o pravicah na, ta ali oni občinski imovinski del, na
paše, gozdove, planine, o njihovih mejah in uţivanju, pri čemer se zapleta v velike
spore. V občini Jesenice so nastali n. pr. v odboru veliki prepiri zaradi velike planine,
katero trije v občini zdruţeni kraji vsak zase zahtevajo. Podobni in še večji spori so
tudi v drugih velikih občinah. V takih občinah so tudi posli posebno, prenesenega
delokroga tolikšni, da more ţupan ali te ali pa svoje zasebne posle zanemarjati in
postati pravi občinski uradnik. Res je sicer: čim več zdruţenih občin, tem več
občinske zaloge, tem več davkoplačevalcev, tem manjša davčna kvota posameznika.
Kaj pa, ko bi bilo tudi resnično: Čim večja občina, tem teţja njena uprava, tem več
moči je za to potrebno, tem teţji pregled, tem večji upravni izdatki, čim manjša
občina, čim manjši stroški?
Vir: Razvoj druţabnih razmer v radovljiškem kotu do krize petnajstega stoletja
(Ljudmil Hauptman; Zgodovinski časopis – Kosov zbornik; 1952-53)

☻☻☻

Matija Kunstelj, 1848
(roj. ok. 1810)
Matija Kunstel, 38 let, samski, posestnik in ţupan v Radovljici: Nič ni vedel o
zadevah, ki so zanimale sodnika Pintarja. Spominjal seje le, da seje leta 1848 vse
balo razburjenih kmetov ter kovačev iz Krope in Kamne Gorice, meščani in uradniki
so si skupaj prizadevali za obrambo Radovljice.
Vir: Odločno zavračam, da sem bil demokrat (avtor Stane Granda / Zgodovina
za vse, izdano 1995)

☻☻☻

Alojz Rabič - Lectar (ok. 1850 - 1859)
(roj. 1819 v Kropi / † 1860 v Radovljici)
Osebe v Radovljiški revoluciji:
Lectar: svečar in medičar, ţupan.
Vir: Radovljiška revolucija (spisal Jakob Špicar, 1850 / na novo izdal Jure
Sinobad, 2010).
Med letoma 1848 in 1860 je lectarijo in gostilno vodil Alojz Rabič, nečak Marije Krivic,
roj. Rabič. Rojen je bil leta 1819 v Kropi št. 6 fuţinarju Ignacu Rabiču in Tereziji, roj.
Hauptman. Pri 28 letih se je v Radovljici poročil z deset let mlajšo Heleno Zima,
rojeno na Zgornjem otoku št. 3, hčerko kajţarja Jakoba in Marjete roj. Rabič.
Zakoncema so se v desetih letih zakona rodili dva sinova in štiri hčere. Ţena Helena
je umrla leta 1858, stara komaj 28 let. Gospodar Alojz je umrl le dve leti za njo, star
40 let.

Vir: Radovljiške druţine v 19. Stoletju – Radovljica mesto (avtorica Nadja
Gartner-Lenac, MRO 2013).
Iz "Krstne knjige za župnijo Radovljica" si poglejmo še ostale gostilničarje, ki so bili v
Radovljici med leti 1820 in 1870: Anton in Klemen Klinar - Mesto 11, France
Gollmayer - Mesto 34, Franc Ostenek - Mesto 35, Matej Mulej - Predmesto 23, Janez
Pezdič - Predmesto 26, Joţef Meţek - Predmesto 38 in Lovrenc Globočnik - Predtrg
38.. V Radovljici sta bila tudi dva pivovarja: Joţef Stragineg - Mesto 46 in Jakob
Mayerhofer - Predmesto 49. Zanimivo je, da je tu Alojz Rabič (Mesto 9) omenjen še
kot medičar.
Vir: Krstna knjiga za ţupnijo Radovljica, 1820-1870.
☻☻☻
… Vendar pa ga je razveselilo dejstvo, da imajo Radovljičani izvrstnega ţupana, »ki
je od verha do tal časti vreden moţ, ki se, kar je mogoče, iskreno za našo narodnost
in autonomijo soseske poteguje. Postaven in miren v svojem značaju me je spominjal
na ţupana praškega mesta, nam Slovanom dobro znanega gospoda Pštrosa, ki mi je
rekel; počasi se gre naprej v boj z nemškutarijo; al ko enkrat nogo za en korak naprej
zastavim, me nobena peklenska moč več ne odmakne! Res treba bi nam bilo, pri nas
na Slovenskem povsod takih moţ, ker pri nas so ljudje po 12 letnih skušnjah
Bachovega regimenta ţe skoraj povsod tako v mlako potopljeni, da se komaj več kot
pubči upajo v srednjiskih zadevah krekati« / Vir: V Radovljici in Kropi sredi 19.
stoletja (avtor Damir Globočnik / Deţelne novice; »Pisma slovenskega turista«;
podlistek v Novicah, 1861.)

Ţig »Gospostvo Radovljica«, 1843
Vir: ahiv druţina Sartori (preris Aţbe Toman)

☻☻☻

Miroslav Homan, 1860-1866
Miroslav Homan, ţupan mesta Radoljškega – plač. 20 goldinarjev – doneski za
Akademijo jugoslovansko.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 21. 8. 1861
… Imajo pa spet Radoljčani izverstnega ţupana, ki je od verha do tal časti vreden
moţ, ki se, kar je mogoče, iskreno za našo narodnost in autonomijo soseske
poteguje. Postaven in miren v svojem značaju me je spominal na ţupana praţkega
mesta, nam Slovanom dobro znanega gospod Pštrosa, ki mi je rekel: počasi se gre
naprej v boji z namškutarijo; al ko enkrat nogo za en korak naprej zastavim, me
nobena peklenska moč več ne odmakne! Res treba bi nam bilo, pri nas na
Slovenskem povsod takih moţ, ker pri nas so ljudje po 12-letnih skušnjah Bachovega
regimenta ţe skoraj povsod tako v mlako potopljeni, da se komaj kaj več kot pubči
upajo v srenjskih zadevah krekati. / Velt. Zarnik; Pisma slovenskega turista (II.).
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 20. 10. 1861
Kmetovalec (30. 9. 1880) omenja, da je dobil pri premovanju konj v Radovljici,
Miroslav Homan nagrado v višini 20 goldinarjev.
(Iz Radovljice ) se nam piše: Umrl je te dni tukajšnji trgovec in posestnik gospod
Miroslav Homan, nekdanji naš ţupan, predstojnik radovljiške poddruţnice kmetijske
druţbe, kateri posel je opravljal skoz 9 let vestno in zvesto, ud mnogih trnih
kmetijskih društev. Radovljiški meščanje se bodo pač še dolgo hvaleţno spominjali
njegovega marljivega ţupanovanja, kmetje sadjerejci bodo gotovo teško pogrešali
njegovih svetov, njegove pomoči. Sploh je bil ranjki zbog svojih blagih lastnostij
občespoštovan in priljubljen moţ da malo tacih. Domači, okoličanje in tujci, mej
poslednjimi še celo nekateri Ljubljančanje in Kranjci, izkazali so mu tuli s tem svojo
vdanost, da so se udeleţili v mnogobrojnim številu pogreba, za Radovljico, reči se
mora sijajnega. Zasluge In blaga prizadevanja ranjkega ohranila mu bodo gotovo še
dolgo prijeten spomin. Bodi mu zemljica lehka.
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1878

Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1878
☻☻☻
Načrt novih ţupanij na Kranjskem. Po deţelni postavi od 2. januarja leta 1869. se
imajo iz sedanjih občin narediti take ţupanije, da vsaka ima najmanj po 3000 duš;
manjše se smejo le izjemno glede na posebne razmere krajev dovoliti.
…
Po načrtu deţelnega odbora se imajo tedaj sledeče ţupanije osnovati, ki bodo štele
vsaki ţupaniji pripisano število duš. Pri vsaki ţupaniji so imenovane tudi vse
katastralne ali davkarske občine, ktere spadajo v dotično ţupanijo.
Ţupanije:
107. Radolica, 3830 duš: (Doslovče, Zabreznica, Ţerovnica, Lancevo, Hraše, Nova
vas, Radolica, Predtrg).
108. Mošnje, 3545 duš: (Mošnje, Brezje, Otok, Ljubno, Lesce, Begne, Srednja vas).
109. Ovsiše, 3319 duš: (Dobrava, Češnjica, Zaloţe, Kropa, Kamna gorica).
Vir: Načrt novih ţupanij na Kranjskem (Priloga Novic št. 9 - 1869).
Op.: V novem seznamu je 113 ţupanij.

☻☻☻

Hiacint grof Thurn-Valsassina (1866- 1867)
( ٭22. 4. 1818 / Ljubljana; † 12. 12. 1877 / Dunaj; pokopan v druţinski grobnici Sv.
Kriţa na pokopališču v Radovljici).
Cesarsko-kraljevski komornik in tajnik namestništva, poslanec v drţavnem zboru,
imetnik fidejkomisnega gospostva Radovljica, Wallenberg, Legen in radovljiškega
dela gospostva Zbelovo.
Sin grofa Vincenca in njegove prve ţene Avguštine, rojene baronice Wolkensperg.
Poročen (Grimšče, 15. julij 1862) s Frideriko baronico Grimschitz, hčerko barona
Janeza in Kristine, rojene pl. Cannal (Benetke, 13. januar 1843 – Mödling, 8. II. 1919

((p) Mödling); drugič poročena (Dunaj) z Vincencom Adamom, finančnim direktorjem
Juţne ţeleznice).
Vir: (Schiviz, Krain, str. 132; Smole, Graščine, str. 407; LGZ, šk. 19; LGZ, fasc.
29); posredoval Miha Preinfalk

Grb grofov Thurn-Valsassina
Vir: Velika knjiga grbov (avtor J. V. Valvasor, 1687-88)
Iz Kranjskega. (Volitve novih ţupanov na dalje.) C. k. deţelna vlada naznanja, da so
volitve novih občinskih (srenjskih) odborov na Kranjskem dovršene tudi v naslednjih
okrajih, in sicer: v okraji radoliškem: V Radolici Hijacint grof Thurn - Valsassina, v
Lescah Matevţ Brence, v Begnjah Matija Kralj, v Breznici Joţef Pogačar iz Vrbe, v
Gradu (Bledu) Matija Piber, v Gorjah Juri Zupan, v Sredni vasi Joţe Stare iz
Češnjice, v Bistrici Gaspar Mencinger, v Lancovu Jern. Volk iz Brd, v Kamni gorici
Albert Kapus vitez Pihelsteinski, v Kropi Janez Zupan, v Ovsišci France Stritih iz
Dolenje Dobrave, v Mošnjah Jan. Avsenik iz Otoka, v Predtrgu France Lotrič.
Vir: Novice, 17. 10. 1866
Akcija deţelnega zbora za pomilostite v Bohinjcev (november 1872). …
Zanimivo je, da se je v imenu nemške veleposesti priključil akciji in glasoval za
pomilostitev tudi radovljiški grof Hiacint Turn-Valsassina, ki je izjavil, da ima v
splošnem načelne pomisleke proti pomilostitvenim predlogom, vendar meni, da se je
treba to pot izjemoma zavzeti za obdolţence, ki so, če ne v opravičljivi, pa vsaj v
razumljivi zmoti ravnali, prestopke uvideli in je bila njihova renitentnost kratkotrajna in
neškodljiva. Turn je glasoval za nujnost predloga. Poslanec Ivan Murnik, ki je
zastopal v deţelnem zboru Radovljico, Trţič in Kamnik, pa se med vso razpravo ni
oglasil k besedi.
Vir: Jeseniški zbornik »Jeklo in ljudje«, 1969
☻☻☻

Občinske table. 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"?
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 1. 3. 1871

Občinska tabla na graščini, pred 1870
Vir: Kopirnica Sodja
Op.: Dva poskusa izrisa, kako je izgledala občinska tabla.

Občinska tabla na hiši občinskega tajnika, po 1870
Vir: Kopirnica Sodja
Op.: Dva poskusa izrisa, kako je izgledala občinska tabla.
☻☻☻

Gustav grof Thurn-Valsassina (1868-1873)
( ٭13. 07. 1836 / Radovljica; † 23. 07. 1888 / Radovljica)
GUSTAV (Gustav Adolf Josef)
(Radovljica, 13. julij 1836 – Radovljica, 23. julij 1888)
Grof Thurn-Vlasassina z Radovljice. Zadnji moški član radovljiške veje. Vitez reda
ţelezne krone II. razreda; Predsednik cr. kr. kmetijske druţbe za Kranjsko in
predsednik komisije za pogozdovanje Krasa; častni član občin Bled in Gereuth.
Kranjski deţelni glavar.
Sin grofa Vincenca z Radovljice in njegove druge ţene Joţefe, rojene Zurchaleg.
Vir: (Schiviz, Krain, str. 358; AS 1084, šk. 1); posredoval Miha Preinfalk.

Gustav grof Thurn-Valsassina-Como-Vercelli, 1888
Vir: Kmetovalec, 15. 08. 1888
Deţelni glavar kranjski. Thurn-Valsassina Gustav grof, deţelni glavar kranjski, v
Radovljici r. 13. jul. 1836 grofu Vincenciju in Jozefini r. Zurchaleg ter tu u. 23. jul.
1888. Poučevali so ga najprej domači učitelji (ţupnik Anton Klemen, L. Pintar, J.
Potočnik, J. Šolar - SBL II, 343-4; III, 665), po končani gimn. pa je šel v Gradec, tu 2
leti štud. pravo. L. 1859 (začetek vojne v It.) je postal v vojski pri ulancih konjeniški
kapetan, a je izstopil iz sluţbe, se vrnil v Radovljico in ţivel na posestvu. - Bil je
častni član (občan) mnogih občin na Kranjskem (npr. Bled, Rovte) ter mnogih
društev; odlikovan z redom ţelezne krone II.
L. 1877 (14. jul.) je bil izvoljen v deţel. zbor (veleposestvo), nekaj tednov kasneje v
drţ. zbor; 1883–8 na slov. listi trgovin. in obrtne zbornice; 16. sept. 1881 je bil
imenovan za deţel. glavarja Kranjske, do smrti. Med 1886-7 je predsedoval KD, bil
1886 preds. komisije za pogozdovanje Krasa, načelnik odbora za gradnjo dolenj.
ţeleznic, podpiral nar. društva, govoril slov., bral in naročal slov. časnike. Kot zvest
pristaš narodne stranke ni dopuščal, da bi nem. poslanci imeli svoje klubske seje
(kakor za F. Kalteneggerja), bil osovraţen od Nemcev, tudi od K. Deţmana (SBL I,
131–5); leta 1883 ni uspel na volitvah v Trţiču, kandidiral tudi na veleposestvu, a so
mu Nemci onemogočili izvolitev. T. je bil lastnik graščin: Radovljica in Stari grad
(Wallenburg), Lehen in Plankenstein (Zbelovo) na Štajerskem. - Prim.: Pfeifer 61;
Schiviz, Krain 358, 359; LZg 1888, št. 168–9, 171; S 1888, št. 168; SN 1888, št. 168.
Vir: Gorenjski biografski leksikon
Po njegovi smrti se je v politiko vključil tudi njegov mlajši polbrat Gustav. Tudi ta je
kandidiral na nemški strani, čeprav je bila njegova nacionalna opredelitev manj trdna
kot Hiacintova in se je močno nagibal k slovenski stranki. Josef Schwegel, ki je bil

njegov gimnazijski sošolec, se v svojih spominih spominja, da je Gustav »politično
neodločno nihal med Nemci in Slovenci«. Ţe pred volitvami leta 1870 ga brat Hiacint
v pismu Deţmanu omenja v zvezi s slovensko stranko, a dodaja, da njihove
kandidature gotovo ne bo sprejel. Leta 1877 je bil izvoljen v deţelni zbor
(veleposestvo) in pol leta kasneje še v drţavni zbor. Junija 1883 je kot kandidat
nemške stranke izgubil na deţelnih volitvah za mestno kurijo, zato pa zmagal na
slovenski listi trgovsko-obrtne zbornice. Tudi sicer se zdi, da so bile njegove simpatije
bolj na slovenski strani, zato ga nemška stran ni marala. Leta 1881 je postal kranjski
deţelni glavar, bil pa je tudi predsednik Kmetijske druţbe, predsednik komisije za
pogozdovanje Krasa ter načelnik odbora za gradnjo dolenjske ţeleznice. Proti koncu
ţivljenja je bil verjetno bolehen, saj v pismih Ivanu Murniku vedno omenja tudi svoje
zdravstveno stanje. Junija 1885 tako piše, da se je njegovo zdravje poslabšalo ter da
brez glasu leţi v postelji. Maja 1888, dva meseca pred smrtjo, pa toţi nad
napihnjenostjo trebuha, kar so zdravniki po njegovem mnenju napačno
diagnosticirali. Ob njegovi smrti 23. julija 1888 je kranjski deţelni odbor objavil
osmrtnico v slovenskem jeziku.
Vir: Radovljica in grofje Thurn-Valsassina (avto Miha Preinfalk)

Sin grofa Vincencija Thurna-Valsassina, Gustav Thurn-Valsassina je bil
deţelnozborski in drţavnozborski poslanec ter deţelni glavar Kranjske (1881-88). Kot
zvest pristaš narodne stranke je podpiral slovenska narodna društva, govoril
slovensko, bral in naročal je slovenske časopise. Zaradi njegove proslovenske
politične usmeritve so Nemci leta 1883 onemogočili, da bi bil ponovno izvoljen v
Kranjski deţelni zbor.
Vir: Branje, bralna društva, čitalnice in knjiţnice od sredine 19. stoletja do 2.
svetovne vojne (avtor: Jure Sinobad - Med Jelovico in Karavankami /
Radovljiški zbornik 2000)

Ţupan Gustav Thurn. ... Kar dalje govori dopisun o Pintarjevih volilcih, je vendar
preveč smešno, da bi mu odgovarjal, ker vemo, da ko bi bili ti volilci volili kacega
vladnega mameluka ali celo kacega biriča, bi jim bil ravno tako slavo pel, kakor jo
poje dvema volilcema, ki sta volila Gustava Thurna, dasiravno toliko razumeta pomen
volitev, kakor zajec na boben. Dalje trdi dopisun, da se je grof Thurn posluţeval
najbolj poštenih sredstev; moram reči, do smo hvaleţni dopisunu za ta zjav - vsaj
zdaj vemo, kake nazoro imajo o poštenih agitacijah radoljški nemčurji. Le toliko
povemo, da se je opravljalo, grdilo in podkupovalo in vse to se nam čisto nič ne zdi
novo, kajti dobro se še spominjamo, koliko je plačal leta 1867. grof Thurn volilcem, ki
so po njegovem povelji volili - dobro se še spominjamo, kako je ta „pošteni" grof
fabriciral javno mnenje radoljškiga mesta v slaboslavnem protestu od 7. novemra
1868, in kar je letos zopet počenjal, je ţe povedal ravno dopisnik v št. 77. letošnjega
Naroda. Radi verjamemo, da nobenemu volilcu, ki je Gavstra volil - ni ţal, da je šel v
Trţič - saj vemo, da so pili in jedli zastonj in povrh še dobili dobro plačilo, kar pa
zadeva upanje, da bo on nas v deţelnem zboru zastopal, pa prepuščamo stvar
prihodnosti, mi vsaj ne pričakujemo nič od njega.
Vir: Slovenski narod, 30. 7. 1870
Mestni ţupan Turn. ... Kar podpise protesta same zadeva le toliko opomnim da je v

Radoljci srenjski berič jih nabiral in tu si ne moremo kaj, da vprašamo grofa Turna, ki
je mestni ţupan, ali srenja za to plačuje beriča, da potem po mestu za nemčurje
agitira? ...
Vir: Slovenski narod, 8. 9. 1870
Kot ţupan odstopil v začetku leta 1874. / Vir: Slovenski narod, 04. 03. 1874

☻☻☻

Ţig mestnega urada Radovljica, 1881
Vir: DAR
☻☻☻

Franc Serafin Hudovernik (1873, 1881)
( ٭1825; † 1888)
Franc Serafin Hudovernik je bi leta 1848 eden izmed dveh poročnikov Narodne
straţe, ki je štela 67 članov. Vodja te straţe je bil Vincenc grof Thurn.
V Radovljici sta ostala sinova Jernej, roj. 1816, umrl 1893 (njegov sin Vinko, roj. l.
1866., je bil ravnatelj Radovljiške hranilnice, hčerka Joţefa, roj. 1863, pa je delovala
kot m. Eleonor v uršulinskem samostanu v Ljubljani) in Franc Serafin (1825-1888), ki
je podedoval očetovo premoţenje (oče Primoţ st. je umrl l. 1845).
Vir: Zgodovina Hudovernikove hiše v Ljubljani (avtor Rudolf Andrejka)

Hišo in vse ostalo očetovo premoţenje (oče Primoţ Hudovernik; 1772-1845) je
nasledil sin Franc Serafin, rojen leta 1825 v Mestu št. 45. Okoli leta 1857 se je
neznano kje poročil z Marijo Lušnik. Ţena Marija mu je rodila dva sinova in hčer.
Trgovec in posestnik Franc Serafin Hudovernik je umrl leta 1888 v Zauchnu pri
Beljaku, na obisku pri sinu Francu Janezu. Po smrti je bil prepeljan v Radovljico in
pokopan na radovljiškem pokopališču. Vdova Marija ga je preţivela za 17 let, umrla
je leta 1905 v Mestu št. 45, stara 74 let.
Vir: Radovljiške druţine v 19. Stoletju (avtorica Nadja Gartner Lenac / MROMMR 2013).
Prva čitalnica v Hudovernikovi hiši. 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: Sto let javne knjiţnice v Radovljici (avtor Jurij Sinobad)
Nov ţupan v Radovljici. Bled. 1. marca. (Izvirni dopis.) Kako mlačni v narodu so
Radovljčani, kaţe zopet volitev občinskega predstojnika. Voljeni so bili trije, namreč
g. Hudovernik (če ne ne motim je njegovo krstno ime Frice) z 5 glasovi, g. Franjo
Kunstelj z 4 glasovi in najmenj glasov je dobil g. Boštjan, ker se ga je le eden usmilil.
Torej zopet nemčur na čelu občinske zbornice. Sliši se sicer, da njegova volitev nij
postavna, in da jo bodo skušali porušiti. Pa če ostane tudi predstojnik, saj bodo imel
dosti neprijetnosti, ker se baš sliši, da je pustil uţe dosti zastankov bivši ţupan g.
Gust. grof Thurn, ki je prostovoljno resigniral in da je sploh nered v občinski pisarni.
Hladnokrvni, a pri kupici vina jako razsajajoči Radovljški purgarji so razsajali pred
volitvijo, da bodo ometavali volitev odbornika g. Tavčarja, katera kot davkarskemu
inšpektorju nij pristojna, a pri volitvi nij ne eden zinil besede o tem.
Pokazali so purgarji Radovljčani v novič, da so oni moţje - kričači le pri kozarci vina,
a če pridejo v boj, pomečejo puško v ţito in teko kot zajec, če sliši psa za seboj.
Ţeleti bi bilo, da bi novi odborniki za korist občine boljše skrbeli, nego stari; da bi novi
odborniki ne začenjali pravd enakih kakoršne so imeli stari, takorekoč le za kratek
čas sebi in občinstvu na škodo, n. pr. pravdo s tukajšnjim ţupnikom zarad jagnet
katera je stala mnogo stroškov, a prav brez vsega uspeha. To je bila gotovo, brez
drugih bedarij, nezaupnica z veliko blamaţo. „Tagblatt" je v početku pisaril o njej, a
konca nij naznanil.
Vir: Slovenski narod, 4. 3. 1874
☻☻☻

Gustav grof Thurn-Valsassina (1880-1881)
( ٭13. 07. 1836 / Radovljica; † 23. 07. 1888 / Radovljica)
(Deţelnim glavarjem kranjskim) imenovan je grof Gustav Thurn, deţelni poslanec,
grajščak in ţupan v Radovljici. Prišteva se sicer ustavoverni stranki, vendar pa je
moţ zmernega značaja.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 21. 9. 1881
Deţelni glavar grof Thurn potem naznani, da je deţelni predsednik baron Winkler
izročil deţelnemu odboru načrt nove občinske postave, ki obsega 120 paragrafov, in

občinskega volilnega reda, ki šteje 45 paragrafov. Gradivo je jako bogato, določajo
se glavne in podobčine in na tanko se določuje obeh delokrog.
Vir: Slovenski narod, 2. 1. 1886

Osmrtnica Gustava grofa Thurn-Valsassina-Como-Vercelli, 1888
Vir: Kmetovalec, 31. 07. 1888
Poročilo o smrti druţbenega predsednika gospoda grofa Thurna prinašamo na prvem
mestu današnjega lista. V prihodnji številki pa hočemo priobčiti daljši članek o
pojkojniku ter tudi prinesti podobo njegovo. V sredo 25. t. m. je bil v Radovljici njegov
pogreb, kateri je bil veličasten ter jasen dokaz, kako je bil vsem in povsod priljubljen.
Od glavnega odbora nase druţbe se je udeleţilo razen podpredsednika še osem
odbornikov. Zastopane so bile tudi podruţnice: Lesce, Bled. Bohinj, Kranjska gora,
Kranj, Brdo, Logatec in Postojina. Glavni odbor ter tudi mnoge podruţnice poloţile so
krasne vence na rakev nepozabnega predsednika in častnega člana kmetijske
druţbe kranjske.
Vir: Kmetovalec, 31. 07. 1888
Kakor je obče znano, umrl je 16. julija t. l. na svoji grajščini v Radovljici visokorodni
gospod grof Gustav Thurn, predsednik in častni član naše kmetijske druţbe, deţelni
glavar kranjski itd. Res je pokojnik predsedoval samo dve leti naši druţbi, a v tem
kratkem času se je toliko izpremenilo na korist druţbi, kolikor ne poprej v desetih
letih, in to največ po zaslugi velezasluţnega pokojnika.
Kedo se ne spomina velikega občnega zbora kmetijske druţbe l. 1886., pri katerem
je bil grof Thurn s tolikim navdušenjem vzprejet za predsednika. Grof Thurn pa tudi ni
varal zaupanja, kajti poprijel se je naloţenega mu posla z vso gorečnostjo ter povsod
se glasil s svojo vplivno besedo, kjer je bilo na korist druţbi ali kmetijstvu sploh. Ţ
njim je dobila kmetijska druţba, ţalibog le za prekratek čas, zopet predsednika,
kakeršen pristoji tako velevaţni druţbi. Grof Thurn ni bil predsednik samo po imenu
in kadar je bilo treba podpisovati, ampak deloval je v resnici v odboru ob vsaki priliki,

ki se mu je ponudila; hodil je na deţelo, kjer koli je druţba kaj priredila; v deţelnem
zboru se je z največim uspehom potegal za večo podporo, z eno besedo, bil je moţ
popolnoma na mestu svojem. Zraven tega je pa grof Thurn tudi zunaj druţbe deloval
kmetijstvu na korist, saj je bil tudi predsednik konjarskemu odseku in pogozdovalni
komisiji. Od nekdaj je poznal teţnje kmetijskega stanu, zato se je tudi vedno zanj
potegoval, in zato ga je kmetijska druţba uţe I. 1881. imenovala za svojega
častnega člana. Da se v današnjem listu spominamo pokojnega predsednika ter da
prinašamo na čelu lista podobo njegovo, s tem hočemo i mi postaviti blagega moţa
blagonosnemu delovanju skromen spomenik.
Vir: Kmetovalec - Ilustrovan gospodarski list s prilogo »Vrtnar". / Uradno
glasilo c. kr. kmetijske druţbe vojvodine Kranjske (15. 08. 1888)

Osmrtnica grofa Gustava Thurna-Valsassine, 1888
Vir: Novice - gospodarske, obrtniške in narodne, 25. 7. 1888

… srcu pokojnega ni moglo prostora najti ono strankarsko nasprotje, s katerem se je
toliko let odlikovala tako zvana „ustavoverna" stranka deţelnega zbora kranjskega. //
Ako je narodna stranka deţelnega zbora kranjskega po pravici slavila v vrstah boreče
se velike posestnike grofa Barbo-ta, baron Anton Zoiz-a, Fidel Terpinc-a in drugih,
tedaj pa gre gotovo pokojnemu grofu Thurn-u slava, da si je pogumno otresil
strankarske verige, s katerimi so nasprotniki skušali obsoditi vsakega za izdajalca
kranjskega nemštva, katerikoli je pripoznal postavne in naravne pravice narodne
Slovencev v deţeli. Tako označena pravičnost pokojnega grofa storila ga je
sposobnega za deţelno glavarstvo, plemenito srce njegovo razoroţilo je celo
nasprotnike njegove. Pokojni izvoljen je bil l. 1877 za deţelnega in kmalu potem tudi
za drţavnega poslanca. Leta 1879 deloval je za sporazumljenje med nemškimi in
slovenskimi velikimi posestniki ţalibog brez vspeha. Po odhodu Kalteneggerjevemu
na Dunaj leta 1881, imenoval ga je cesar za deţelnega glavarja, l. 1883 izvolila ga je
v deţelni zbor trgovinska zbornica in bil je zopet imenovan za deţelnega glavarja in
ta posel vodil je do konca zadnjega deţelnega zborovanje meseca januarja 1.1. z
vsestransko priznano spretnostjo, mirno in nepristransko, akoravno ga je ţe med tem
zborovanjem trla huda bolezen: rak na jetrih, kateremu se je kasneje pridruţila
vodenica.
Zdravniki ţe kmalo začetkom bolezni niso imeli upanja na ozdravljenje bolnikovo,
zlasti pa potem ne, ko je pritegnila še vodenica. In tako je moral v ponedeljek dne 23.
t. m. skleniti svoje blago ţivljenje še v primeroma mladih letih zasluţen moţ
viteškega značaja, po katerem toliko britkeje ţaluje vsa deţela, ker je umrl neoţenjen
brez naslednikov, in ker lepo posestvo preide v roke deţeli naši neznanega debla
grofov Thurnskih. Kot izglednemu načelniku deţelnega zbora, kot gorečemu
predsedniku druţbe kmetijske, kot plemenitemu značaju kličemo toraj tudi mi z vso
deţelo: Bodi mu zemljica lahka.
Vir: Novice - gospodarske, obrtniške in narodne, 25. 7. 1888
Iz Radoljice. Dne 23. julija je pri nas umrl deţelni glavar kranjski, blagorodni gospod
grof g. Thurn. Pogreb je bil 25. julija; pokopali so ga premil. knezoškof ljubljanski, ki
so isti dan delili zakrament sv. birme na Koroški Beli. Bil je pokojni glavar
plemenitega srca, dobrih rok in zato vsem zelo priljubljen. Za smrt se je lepo pripravil.
Predno je mislil iti v toplice na Češko, je v farni cerkvi prejel sv. zakramente, in ko se
mu je pozneje bolezen shujšala, previden je bil tudi na domu. Bog daj pokojniku v
večnosti svoj mir, deţeli Kranjski pa vrlega glavarja.
Vir: Domoljub, 2. 8. 1888
☻☻☻

Franc Serafin Hudovernik (1882-1885)
( ٭1825; † september, 1888)
Iz Radovljice 15. febr. [Izv. dop.j Danes smo imeli v našej srenji volitev novega
ţupana in prvega svetovalca mestu prejšnjega velespoštovanega g. grofa Gust.
Thurna, koji se je, kakor znano, kot deţelni glavar v Ljubljano preselil. Voljen
ţupanom je: g. Fr. Hudovernik, a za prvega svetovalca g. A. Roblek in drugi
svetovalec g. J. Bulovec ostane, tedaj, kakor je razvidno, pričelo se je tudi v

Radovljici obračati na bolje, kajti slednja dva gospoda znana sta kot značajna
narodnjaka.
Vir: Slovenski narod, 20. 2. 1882
Z Radolce. - Dne 15. februarja je bila pri nas volitev občinskega starešinstva, pri
katerem je bil na mesto dosedanjega ţupana gospoda grofa Thurna za ţupana
voljen France S. Hudovernik, trgovec tu, za prvega svetovalca, čegar mesto je bilo s
tem spraznjeno, pa lekarničar Aleš Roblek.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 8. 3. 1882
Potem se je vršila volitev novega odbora. V odbor voljeni so bili sledeči gospodje:
Poddruţničnim predsednikom g. Franc Legat posestnik v Lescah, podpredsednikom
g. Franc Kumer, ţupnik v Mošnjah, tajnikom g. Jakob Ţumer, ţupan in posestnik v
Gorjah, odbornikom pa gospodje: Lovrenc Bernik, ţupnik v Kamni gorici, Franc
Hudovernik, posestnik in ţupan v Radovljici. Franc Preširen, posestnik v Zabreznici,
Franc Brence, posestnik v Hrašah in Josip Zupan, posestnik v Zaspu.
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1883

Ţig Ţupanstva Radovljica - podpis ţupana Hudovernika, 1883
Vir: DAR
Razglas. Od mestnega ţupanstva Radovljiškega se daje na znanje, da bode vsled
privolitve visoke c. kr. deţelne vlade za Kranjsko od 11. julija 1884, št. 6634, v občini
Radovljica od sedaj na letnem sejmu na sv. Gregorija (12. marca), na Binkoštni torek
in 13. decembra (sv. Lucija) tudi sejm za ţivino. Ako je 12. marca ali 13. decembra
nedelja ali praznik, bode letni in ţivinski sejm drugi dan. Do sedaj obstoječi letni in
ţivinski sejmi na sv. Jurja (24. aprila) in sv. Simon-Judeţa (28. oktobra) ostanejo še
na dalje. / Mestno ţupanstvo v Radovljici, dne 20. novembra 1884.
Vir: Slovenski narod, 28. 11. 1884

Ţig Ţupanstva Radovljica - podpis ţupana Hudovernika, 1885
Vir: DAR
(Nadvojvoda Albrecht) pripeljal se je včeraj dopoludne ob ½ 2 uri v Radovljico ter
ostal v hotelu „Bastl." Pri prihodu pozdravila sta ga okrajni komisar grof Margheri in
ţupan Hudovernik. Ko si je nadvojvoda ogledal cerkev, graščino in grajski vrt, bil je
obed, na kateri sta bila tudi omenjena gospoda povabljena.
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1887

(Umrl) je preteklo nedeljo v Suhi pri Beljaku g. Fran Hudovernik, trgovec in posestnik
v Radovljici, odlikovan z zlatim zasluţnim kriţem v 63. letu dobe svoje. Pogreb bode
jutri dopoludno v Radovljici. V miru počivaj!
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1888
☻☻☻

Aleksander Roblek, mag. farmacije (1888,1890-91, 1893, 1898, 1899,
1900-1903)
( ٭1842 v Bašlju / † 1926 v Radovljici)
Lekarnar Aleks Roblek se je leta 1871 poročil z vdovo Joţefo Zalokar (katere prejšnji
moţ je bil prav tako lekarnar). Rojen je bil leta 1842, v Bašlju št. 12 kajţarju Mihaelu
Robleku in Mariji (roj. Zaplotnik). Ţena Joţefa je v drugem zakonu rodila sina in štiri
hčere (dve sta umrli). Ţena Joţefa je umrla leta 1900, Aleks pa leta 1926 - oba v
Mestu št. 23. Od njunih otrok je bil najbolj znan sin Hugo, rojen leta 1871. Na Dunaju
je doštudiral farmacijo, bil je zasluţni planinski delavec in narodni borec. Umrl je leta
1920 v Trstu s skokom Narodnega doma, ki so ga poţgali fašisti.
Vir: Radovljiške druţine v 18. stoletju - Radovljica Mesto (avtorica Nadja
Gartner Lenac; Naše mesto in ljudje / MRO 2013). Op.: Opis pri hiši Mesto št. 29.
(V Radovljici) bil je dne 2. t. m. ţupanom izvoljen g. Aleksander Roblek , lekarničar,
občinskimi svetniki pa gg. F. S. Hudovernik, Janez Mali, Oton Homan, Matija Klinar.
Vir: Slovenski narod, 4. 1. 1888

Ţupan Roblek, obnovljen vodnjak in kanalizacija. Drugi dan 19. avgusta je bila
zopet slovesna sv. Maša, pri kateri so bili gg. okr. glavar, sodnik s svojimi uradniki,
ţupan z občinskim svetom, davkarski uradniki, učiteljstvo in mnogo ljudstva iz mesta
in okolice. Po maši je bilo predstavljanje gg. ţupana z občinskim svetom, sodnika s
svojim osebjem in deputacije poţarne hrambe pri g. okr. glavarji. Popoludne je bila
tombola, katere čisti dohodek se bode obrnil v popravo mestnega vodnjaka in
napravo kanalov. K tomboli je zopet prišel preblag, g. deţelni predsednik. Otrokom je
kupil veliko tablic, da so se mogli igre udeleţiti. Konečno naj še omenim, da se je za
zvršitev te slavnosti poleg druzih gospodov veliko zaslugo stekel naš priljubljeni g.
ţupan A. Roblek; hodil je okolu ljudij in je nauduševal za to slavnost. Sploh se je od
tega časa, kar imamo novega ţupana, veliko za naše razmere storilo. Dobili smo kakor sem ţe omenil - kanalizacijo in mestni vodnjak se je temeljito popravil; okolu
cerkve so nastali lepi nasadi in po mestu je na večer dobra razsvetljava. Ţelimo le, da
bi nam še dolgo ta gospod ţupanoval, da bode naše mestece napredovalo.
Vir: Slovenski narod, 26. 9. 1888

Dne 21. maja t. l. naznani g. Goršič cerkvenemu predstojništvu, da so orglje
dokončane. Okoli polu pete ure popoludne so na orgije igrali : pref. g. Alijaţ, ţupnik in
okrajni šolski nadzornik, gosp. Thuma, vodja ljudske šole in organist, g. Rozman,
učitelj in organist Mošnjah, in P. A. Hribar. - Prišli so poslušat med drugimi okrajni
glavar preblagorodni g. pl. Gozani, ţupan g. Roblek, čast. g. ţupnik Josip Bononi, g.
kontrolor Gruntner, gosp. davkar Šubic itd. Po dokončani igri bil je le en glas: To so
izvrstne, izvrstne orglje! Imajo pa tudi zares veličasten, močan, Ijubeznjiv, prijeten
glas. Ne manjka se jim tudi milih premenov, na pr. Salicional, prelepi Lieblichgedekt
in posebno silno neţni Pianissimo, ki z Lieblichgtdektom vknpaj učini krasni voix
celeste. - Nedosegljiva se mi zdi tudi Viola di Gamba, ki je skoraj Hoboi podobna. Velike lepote ste tudi dvojna flavta 8' in flavta amabile 4'. Violon gode res kakor „bas".
Krasota in moč Goršičevih principalov je ţe tako sploh znana. - Ni se torej čuditi, da
je vse ljudstvo od prvega do zadnjega jako zadovoljno z novimi orgljami.
Vir: Slovenec, 6. 6. 1889
(Iz Radovljice) piše se nam: 1.t. m. pisalo je 14 občin Radovljiškega okraja g.
poslancu dr. Poklukarju pismo, v katerem mu častitajo na njegovem imenovanji
deţelnim glavarjem, proseč ga, da bi delal proti novemu občinskemu redu in novemu
občinskemu volilnemu redu. Proti temu načrtu je splošna opozicija po vseh kmetskih
občinah in volilci so g. dr. Poklukarju itak ţe izrekli svoje mnenje pred volitvijo in po
volitvi.
Vir: Slovenski narod, 8. 10. 1889

Maša za papeţa. (Iz Radovljice.) Petdesetletnica papeţeva se je i pri nas slovesno
obhajala. V soboto 18. febr. zvečer so naši meščani na poziv blag. g. ţupana
Robleka krasno razsvetlili svoje hiše. V nedeljo 19. febr. je bila slovesna sv. maša z
asistenco, h kateri so prišli skupno gg. uradniki c. kr. glavarstva, c. kr. sodnije, c. kr.
davkarije, mestno starešinstvo in obilo vernega ljudstva. Tudi šolska mladina se je
udeleţila ta slovesnosti s šolsko sestavo v spremstvu gg. učiteljev.
Vir: Domoljub, 2. 3. 1893

Mestna hranilnica v Radovljici začne dne 15. junija delovati. V načelstvo so
izvoljeni gospodje: Alf. Rudesch, c. kr. notar; Jan. Bulovec, trgovec; dr. Jan. Voves,
okroţni zdravnik; Franc Mulej, trgovec; Andrej Gerčar, nadučitelj; Oton Homan,
posestnik in trgovec; Matej Kosmač, posestnik in krčmar; Leopold Varl, posestnik;
Franc Pavlošič, c. kr. poštar. Po društvenih pravilih je v načelstvu vsakočasni ţupan,
sedaj g. Aleš Roblek
Vir: Domoljub, 3. 6. 1896
Osebne vesti. V Radovljici je bil zopet izvoljen ţupanom g. A. Roblek.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 10. 9. 1897
Darila. Mestna občina Radovljiška je podarila Radovljiški podruţnici 20 gld. Za
društvene namene. Za velikodušni dar izrekamo iskreno zahvalo.
Vir: Planinski vestnik, 1897 (št. 12)
Odlikovanja 1898. Viteški kriţ Leopoldovega reda: Kranjski deţelni glavar Oton
Detela, plemstvo. Red ţelezne krone III. vrste: Ivan Murnik, ces. svetnik. Franc
Joţefov red: Janez Novak, dekan v Radovljici. Elizabetni red I. reda: /. Elizabetni red
II. reda: Josefina Hotschevar v Krškem. Zlati zasluţni kriţec s krono: Neţa baronica
Call, predstojnica kaznilnice v Begunjah, Aleksander Roblek, ţupan v Radovljici. Zlati
zasluţni kriţec: /. Srebrni kriţec s krono: /. Srebrni kriţec: /. …
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 3. 12. 1898
Op.: Iz seznama so prepisani samo ljudje, ki so bili povezani z Radovljico

Ţig »Mestnega ţupanstva Radovljica«, 1898
Vir: arhiv druţine Sartori-Čebulj

Ţig Mestnega ţupanstva Radovljica in podpis ţupana Robleka, 1898
Vir: arhiv druţine Olip, Lesce

Danes so pokopali v Radovljici gospo Josipino Roblekovo, rojeno Kamen, soprogo
ţupana in lekarja gospoda Robleka. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1900
Občinske volitve v Radovljici. Pišejo nam odondod. Minuli ponedeljek so se pri nas
v Radovljici vršile občinske volitve. Zmagala je - kakor je bilo ţe preje pričakovali,klerikalna stranka. Narodna stranka je letos prvič tukaj posegla v volilno agitacijo, a to
je zavedne Radovljičane navdalo s tolikim strahom, da so zbobnali skupaj tudi volilce
iz bliţnjih vasi. V prejšnjih časih pa je prišlo k volitvi komaj toliko volilcev, da so se
med seboj drug drugega volili. Zoper kandidate narodne stranke so je agitiralo med
drugim tudi z laţjo, da so ti pristaši radovljiške posojilnice in da hočejo Radovljičanom
vzeti hranilnico. Volitve so bile tudi v drugih ozirih prav zanimive in poučne. Narodna
stranka se jih ni udeleţila. - Zaveden Radovljičan je trdil, da imajo v Radovljici c. kr.
občinski zastop.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1900
V Radovljici se je dne 21. in 22. kimavca vršila volitev občinskega zastopa, in so bili
izvoljeni gg.: Aleksij Roblek, posestnik in lekarnar, ţupanom; Alfred Rudeseh, c. kr.
notar, Oton Homan, trgovec, Matej Kosmač, gostilničar, in Ivan Vurnik, podobar,
svetovalcem; Ivan Novak, dekan, Andrej Grčar, nadučitelj, Vinko Hudovernik,
restavrater, Fran Mulej, posestnik in trgovec, Leopold Varl, posestnik, Ivan Mali,
posestnik, in Ivan Bulovec, trgovec, vsi v Radovljici, odbornikom.
Vir: Gorenjec, 6. vinotok 1900
Občinske volitve v Radovljici. Pri dne 3. in 22. septembra t l. vršivši se volitvi
občinskega zastopa mestne občine Radovljica so bili izvoljeni: Velezasluţni g. Aleksij
Roblek, posestnik in lekarnar, ţupanom. Gospodje Alfred Rudesch, c. kr. notar, Oton
Homan, trgovec, Matej Kosmač, gostilničar in Ivan Vurnik, podobar za svetovalce, in
gospodje Ivan Novak, dekan, Andrej Grčar, nadučitelj, Vinko Hudovernik, restavrater,
Fran Mulej, posestnik in trgovec, Leopold Varl, posestnik, Ivan Mali, posestnik in Ivan
Bulovec, trgovec, vsi v Radovljici, za odbornike.
Vir: Slovenski narod, 29. 9. 1900

Odborniki v Občini Radovljica. Občinske volitve v Radovljici so se vršile - kakor se
nam piše - v četrtek 8. t. m. Klerikalci so zmagali le v III. razredu, v katerem se
napredna stranka ni udeleţila volitve. Za odbornike so bili izvoljeni naslednji
gospodje, in sicer v prvem razredu: notar Rudesch, davčni nadzornik Ţun, sodni
oficijal Uanschou in davčni oficijal Globočnik; v II. razredu: odvetnik dr. Vilfan, trgovec
in posestnik Homan, posestnik in ključaničarski mojster Sartori in posestnik ter
gostilničar Praprotnik; v III. razredu: dekan Novak in njegovi najzvestejši pristaši:
podobar Vurnik, trgovec Bulovec in posestnik ter notarski uradnik Varl. Ta novi odbor
daje upanje, da se bode zdaj začelo tudi v Radovljici resno premišljevati in delovati
za napravo toliko potrebnega vodovoda.
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1903

Dr. Janko Vilfan (1904-06, 1906-1908, 1908-1911)
(7. 3. 1862 – um. 8. 12. 1912)

Domoljub, 4. 10. 1894

Dr. Janko Vilfan
Člani društva »Zabavni klub Radovljica« so imeli 17. decembra 1904 občni zbor, na
katerem so izvolili načelnika in šest odbornikov. Načelnik je postal radovljiški ţupan
in odvetnik dr. Janko Vilfan, v odbor društva pa so bili izvoljeni: Fran Čebulj, Oton
Homan, Karel Matajc, Rajko Mlejnik, Henrik Peternel in Valentin Ţun, ki je bil kot
odbornik ţe v naslednjem letu med organizatorji odmevne prireditve.
Vir: Zakaj bi se morali v Linhartovem letu spominjati tudi Valentina in Uroša
Ţuna (Linhartovi listi; leto 5, št. 17 / 2006)
Omemba: Gorenjec, 24. 12. 1904

Gorenjec, 08. 04. 1905

Ţig mestnega ţupanstva in podpis ţupana Vilfana, 1906
Vir: arhiv druţine Sartori-Čebulj

Smrt nočnega čuvaja. V Radovljici so v nedeljo pokopali tamkajšnjega občinskega
slugo in nočnega čuvaja Blaţa Grilca, ki je 15 let zvesto in marljivo izvrševal svojo
sluţbo in je bil tudi izven nje zelo delaven in postreţen. Njegov pogreb je pokazal,
kako je bil ranjki pri vseh radovljiških prebivalcih priljubljen in čislan.
Vir: Gorenjec, 5. 3. 1904
Občinska pisarna v graščini. Sklene se, da se občinska pisarna preseli v graščino
in se ţupanstvu naroči, da napravi z graščinskim oskrbništvom primerno najemno
pogodbo.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906
Z Bleda. Dolgoletni ţupan g. Jakob Peternel je dne 3. t. m. svojo ţupansko čast
odloţil. — Isti dan se je izvolilo pet novih častnih članov in sicer: g. dr. Andrej
Ferjančič , c. kr. višji deţelnosodni svetnik v Ljubljani; g. dr. Karol Triller, odvetnik v
Ljubljani; g. dr. Janko Vilfan, odvetnik v Radovljici; g. Ivan Hribar , ţupan v Ljubljani in
g. dr. Josip Plemelj, vseučiliški docent na Dunaju.
Vir: Občinska uprava, 25. 9. 1906

Občinski grbi. Nekateri občinski uradi imajo na svojih pečatih razne grbe, tako n. pr.
cesarski grb, deţelni grb ali kako drugo izbrano znamenje. Opozarjamo s tem, da je
po ukazu ministrstva notranjih stvari prepovedano občinam imeti na svojem uradnem
pečatu bodisi drţavni, bodisi deţelni grb. Zato je najbolje, če občine to opuste. Samo
tista občina, ki ima svoj starodavni lastni grb, kakor Radovljica, Cerknica na
Kranjskem, Teharje na Štajerskem, naj sprejme svoj lastni grb v občinski uradni
pečat. — Grbe so opravičene imeti samo tiste občine dalje plemiči, samostani,
cerkveni dostojanstveniki in korporacije, ki so dobili od cesarja ali potom zakona te
pravice. Če hoče kako društvo imeti na svoji zastavi ali na svojem pečatu grb kake
občine, mora prositi za dovoljenje pri občinskem zastopu.

Vir: Občinska uprava, 10. 4. 1906
Občinski grbi. Dogovorno s c. kr. deţelno vlado se privoli občinam, ki za to prosijo,
da sprejmejo v svoj občinski pečat deţelni grb. Ko bo deţelna vlada temu sklepu
pritrdila, se izda okroţnica na vsa ţupanstva, da se te pravice posluţijo, kjer nimajo
svojih lastnih grbov.
Vir: Občinska uprava, 22. 11. 1906
Občinski uradni pečati. Poročali smo ţe, da je sklenil deţelni odbor dati dovoljenje
občinam, ki za to prosijo, da smejo imeti v svojih občinskih uradnih pečatih deţelni
grb. — Ker pa je treba za to Najvišjega dovoljenja, se je obrnil deţelni odbor na c. kr.
deţelno vlado in jo naprosil, da izposluje to dovoljenje.
Sedaj je naznanila c. kr. vlada, da je izreklo c. kr. ministrstvo notranjih zadev, da z
ozirom na pomen takega Najvišjega dejanja ne kaţe izposlovati splošnega dovoljenja
za rabo deţelnega grba v uradnih pečatih vseh občin, da pa je pripravljeno v ozira
vrednih slučajih predloţiti Njegovemu Veličanstvu prošnje uglednejših občin za
Najvišje dovoljenje, imeti v svojih pečatih deţelni grb.
deţelni grb.
Občina, ki ţeli to doseči, naj vloţi svojo prošnjo naravnost na c. kr. deţelno vlado
sklicujo se na razpis c. kr. ministrstva notranjih zadev z dne 7. avgusta 1913, št.
15.718.
Gori navedena ministrska odločba temelji na ministrski naredbi, ki jo priobčujemo v
naslednjem pod I. Pri tej priliki pa priobčujemo pod II. z ozirom na vaţnost predmeta
tudi dekret dvorne pisarne z dne 23. avgusta 1820 glede samolastnega narejanja
uradnih pečatov.
Vir: Občinska uprava, avgust 1913

Kaj so bili ţupani nekdaj?
…
Ko so stari Slovenci ob času sv. Cirila in Metoda pred več kot 1000 leti zavrgli svoje
stare poganske bogove, je dobila tudi vsaka taka ţupa ( = okraj ţupana) po. enega
duhovnika, ki se zato imenuje ţupnik. Kakor je opravljal ţupan vse posvetne posle
svoje „ţupe", tako je stal ţupnik na čelu cerkvene uprave tacega okraja ter imel
zdruţene v svoji roki vse zadeve, ki se tičejo dušnega pastirstva.
…
Prebivalci vasi, ki so bili potemtakem zvečine enega rodu in ene krvi, so si iz svoje
srede izvolili za načelnika in glavarja najstarejšega in najmodrejšega, ki so ga zato
tudi imenovali starejšina ali ţupan. Starejšina je upravljal in vodil rodbinsko
premoţenje, on je ukazoval in odrejal, kaj se bo delalo. Vsak član rodbine in vasi je
moral ubogati in izvršiti odkazano delo. Brez vednosti in dovoljenja starejšine se ni
smel nihče oţeniti, ako ni hotel, da ga izključijo od njegovega deleţa na skupnem
rodbinskem premoţenju.
…
Ţupan in sodniki so se shajali na sodbe redno vsak pondeljek ali torek, ako je bil
prejšnji dan praznik, potem ko so se prej udeleţili sv. maše. Ako niso zborovali na
prostem pod vaško lipo, na trgu pred cerkvijo ali v občinski loţi ali pa pod stremom

kakšne cerkve, posebno pri priseţnih pravdah, da je zadobila prisega tudi na zunaj
večjo svečanost.
Vir: Občinska uprava, junij 1916
Kar tiče ţupanov samih, so graščinska gospodstva obdrţala pri ljudstvu udomačeno
ţupansko upravo. Toda strogo določenega sluţbenega delokroga, natančno
omejenih pravic in svoboščin ţupani sedaj pod oblastjo grofov in drugih graščakov
niso več imeli. Izvrševali in delali so le to, kar jim je gosposka prepustila bodisi prosto
po dogovoru ali pa vsled starodavnega običaja. Zato tudi ugled in veljava ţupanov
niti pri dveh graščinah nista bila popolnoma enaka.
…
Stare navade in običaje so si dali leta 1543 zapisati in potrditi, in po tem »gorskem
zakonu« ali »gorskih bukvah" so pozneje tudi sodili in poravnavali spore.
Vir: Občinska uprava, julij 1916
Gorske pravde so ostale v veljavi do najnovejših časov. Trajale so tako dolgo, kakor
tlačanstvo, ki je bilo šele leta 1848 odpravljeno.
…
Ker je ţupan najbolje poznal posestne razmere podloţnikov, zato so bile kupne
pogodbe in podobne zadeve pravnega značaja šele potem veljavne, ko jih je ţupan
potrdil. Ţupani so morali dalje gledati, da so se ukazi gospodstva izpolnili in da se
graščinske pravice niso kršile. Ponekod so morali biti navzoči pri košnji, pri pobiranju
desetine in davka, pri okopavanju in obrezovanju trte in imeli ključe vinogradniških
kleti. Opravljali so sploh podobne posle kot grajski valpti; razen običajne jedi ob takih
dneh so dobili še posebej merico vina. Ako je ţupan pri pobiranju davka ali desetine
manj nabral kot je bilo zapisano, je moral večkrat primankljaj iz svojega pokriti.
Mnogokje se je naloţilo ţupanom tudi, da so naznanjali zločince, jih prijeli in tirali
pred sodnika.
Vir: Občinska uprava, avgust 1916
Večjidel ţupani niso bili dedni, marveč so jih občani volili iz raznih rodbin. Gosposka
si je pridrţala le pravico potrditve. Seveda je moral biti novoizvoljeni ţupan všeč in po
volji gosposke, če ne ga ni hotela potrditi. Včasih pa je bilo tudi tako, da je bil tisti
ţupan, ki je imel določeno zemljišče.
…
Za podloţne kmete je bil ţupan nekak posredovalec med njimi in gosposko. Ţupan je
v imenu svojih občanov sklepal pogodbe in delal obljube, katerih pa potem soseščani
dostikrat niso hoteli drţati.
Tako je okrog leta 1650 glavar na blejskem gradu s prigovarjanjem in laskanjem
pripravil zbrane ţupane do tega, da so mu v imenu kmetov obljubili darovati ob priliki
njegove poroke vsak pa 10 do 30 gld., kakor je bil kmet premoţen. Ker je bilo to proti
vsaki pravici in proti vsaki navadi, so se podloţniki uprli in niso hoteli plačati.
…
Kajti še le, ko je prekucija leta 1848. takorekoč prenovila cel svet, ko je prenehala
tlaka in desetina, so izginile tudi te naprave z graščinskimi ţupani vred. Ali ime
ţupanovo se je tudi preko revolucije l. 1848 rešilo v naš čas. Takrat se je tudi mnogo
govorilo, da bi nanovo vpeljane okrajne glavarje imenovali nadţupane ali velike
ţupane.
Vir: Občinska uprava, september 1916



Vir: Gorenjec, 14. 12. 1907

Vir: Laibacher Zeitung, 17. 6. 1908
Ţupana imamo. Dne 15. t. m., ob 6. uri zvečer, je sklical najstarejši odbornilk-virilist
g. A. Mulej občinske zastopnike, da se konstituirajo. Odborniki so došli polnoštevilno.
V imenu c. kr. glavarstva je bil navzoč obče priljubljeni c. kr. okrajni glavar g. pl.
Detela. Ţupanom je bil skoro soglasno izvoljen dosedanji ţupan dr. J. Vilfan.
Glasovanja so se vzdrţali trije odborniki takozvane katoliške stranke. Da je dr. J .
Vilfan moţ na svojem mestu, pokazal je pač v teku svojega dosedanjega
ţupanovanja. Kaj je vse na pravil, ve vsak Radovljičan. Lahko bi rekli, da nam je
ustvaril prekorist ni vodovod skoro iz nič; kajti za rešitev takega ogromnega vprašanja
ni rabil desetletja, temveč kratko dobo dveh let. Da je občinski odbor storil najbolje,
ko je volil ţupanom dr. J. Vilfana, pokazal je sam okrajni glavar p l. Detela v svojem
toplem nagovoru. - Odbornikom so bili voljeni z večino glasov Ivan Sartori (prvim
svetovalcem), Josip Pogačnik, A. Praprotnik in Oto Homan, torej moţje, ki nam
jamčijo, da mesto Radovljica gleda v lepo bodočnost.

Vir: Gorenjec, 18. 1. 1908
Predstavitev za volitve 1908. V treh letih, odkar ţupanuje v Radovljici, je spravil
vodovod pod streho, prekoristno delo, o tem so vsi Radovljičani edini, v tako kratkem
času, ko drugod rabijo zanj cela desetletja. In tudi mesto sicer je dobilo zadnje čase
vse lepše lice: hiše, pravzaprav ponosna poslopja, rastejo kakor gobe po deţju.
Sedaj se deluje ţe zopet na to, da dobi Radovljica tudi električno luč. In še več drugih
potrebnih stvari čaka skorajšnje rešitve, ki pa morajo priti polagoma druga za drugo
na vrsto. Za njegovega ţupanovanja se je vpeljalo v občini samoslovensko
uradovanje. Kdo dalje ne pozna dr. Janka Vilfana kot značajnega, neustrašenega in
nesebičnega, pač pa odločno narodnega moţa, ki je, dasi odvetnik po poklicu,
ţrtvoval svoje bitje in ţitje, da bi koristil svojemu narodu in svoji domovini tako v
narodnem, gospodarskem, kulturnem in socijalnem ţivljenju. Kdor ga pa pobliţje
pozna, ve ceniti njegovo izredno agilnost, občudovalno blagodušnost in vztrajno
voljo. Izkratka: Kandidat narodno-napredne stranke, dr. Janko Vilfan, je moţ kristalno
- čistih rok, prešinjen narodnega ognja v vsem njegovem stremljenju, in povsem
samostojen. Svojo druţino vzgaja v strogo narodnem duhu.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1908
Radoljiški ţupan in deţelni poslanec dr. Vilfan, ki je ob času volitve povdarjal
vedno le svojo narodnost, je zopet vloţil za slovensko stranko nemško toţbo v
Beljaku. To je vendar skrajno predrzno in nečuveno. Slov. liberalni advokat pa tako
tepta pravice slovenskega jezika. Kaj vendar porečejo k temu njegovi narodni volivci
v Kamniku, Trţiču in Radoljici?
Vir: Domoljub, 4. 6. 1908
Visok obisk. Te dni sta se mudila v Radovljici visoka gosta, namreč poslanik grof
Thurn Valsassina in njegov brat. Visokima gostima se je poklonil naš ţupan, deţelni
poslanec dr. J. Vilfan, ţeleč jima v imenu mesta dobro došla. Znano je, da ima
imenovana rodbina obširna posestva v tej občini.
Vir: Gorenjec, 26. 6. 1909

Dr. Janko Vilfan, 1910
Gorenjec, 15. 01. 1910 (izdaja ob 10. letnici časopisa)

Gorenjec, 15. 01. 1910 (izdaja ob 10. letnici časopisa)

Ţig Davčnega urada, mestnega ţupanstva in ţup. urada Radovljica, 1910
Vir: arhiv Zvone Razinger

Ţig »Ţupanstva mestne občine Radovljica« in podpis ţupana Vilfana, 1910

Vir: arhiv Zvone Razinger
Občinska seja mestnega zastopa se je vršila dne 11. t. m. ob 6. uri zvečer. - O
mestnem proračunu kakor tudi o računskem zaključku pretečenega leta poroča
občinski odbornik T. Šušteršič, ki predlaga, da se da tako ţupanstvu, kakor tudi
blagajniku absolutorij. O proračunu samem prihodnjič več. G. ţupan dr. Vilfan
prebere na to pismo, ki ga je pisal iz odbora izstopivaši odbornik J. Vurnik, ki
naznanja, da izstopa vsled bolehnosti in se zahvaljuje za kolegijalnost, ki jo je vţival v
mestnem zastopu. Dalje poroča ţupan, da je deţelni odbor dovolil najeti 30.000 K za
kanalizacijo. - V občinsko zvezo se sprejme tri prosilce, odkloni se neka prošnja za
zvišanje prispevkov. - V naborno komisijo se volita meščana Mulej in Megušar.
Gorenjec, 16. 04. 1910
Slovo najboljšega odbornika. Kakor ţe znano, je poklican v finančno ministrstvo
finančni komisar v Logatcu Valentin Ţun, ki je bil prej več let v enaki sluţbi v našem
mestu. G. Ţun je uţival ravno v Radovljici tako splošno spoštovanje vsled svojega
prikupljivega postopanja, da ga je meščanstvo volilo v mestni zastop. Tu je bil
najdejavnejši odbornik in ţupanu dr. Janku Vilfanu desna roka. Kaj je storil ravno
Valentin Ţun v občinskem odboru, ve le oni, ki je imel priliko delovati ţ njim v tem
odboru. In da je bilo njegovo sodelovanje v občinskem odboru v istini plodonosno,
dokazuje soglasna izvolitev njegova častnim meščanom, ko je zapuščal tako
priljubljeno mu mestece. Upamo, da g. Ţun ne pozabi tudi na svojem mestu našega
mesteca in da ga ohrani ravnotako v spominu, kakor se ga bo spominjalo radovljiško
prebivalstvo. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 20. 08. 1910

Ţupan dr. Janko Vilfan z odborniki, ok. 1910

Vir: spletna stran gostilne Kunstelj
Op.: Ţupan Janko Vilfan (sedi v sredini), prvi svetovalec Ivan Sartori (sedi četrti z
leve), Leopold Fürsager (sedi prvi z leve), Josip Pogačnik (sedi peti z leve), Florijan
Janc (leţi prvi z desne).
Na fotografiji je osem „naprednjakov― in štirje „klerikalci― (v tem času sta ţe odstopila
Valentin Ţun in Ivan Vurnik).

Podpis ţupana dr. Janka Vilfana, 1908
Vir: razstava Jure Sinobad (knjiţnica A. T. Linhart, 2004)

Tabla na graščini - Mestno občinski urad Radovljica, 1906
Vir: DAR (detajl)
Najava poraza. Iz Radovljice. Amerikanski liberalni list "Glas Naroda" je prinesel te
dni vest, da je bila v Radovljici občinska volitev in da je "dosedanjemu sladkemu
ţupanu, kakor tudi njegovim pristašem ţe odklenkalo". - Ta je pa dobra.
Gorenjec, 11. 11. 1911
Radovljica je padla. Narodno-napredna stranka v Radovljici stopi lahko z jasnim
čelom pred vso slovensko javnost in z mirno vestjo lahko reče: Padli smo sicer, a mi
smo za pošten namen s poštenimi sredstvi in na dostojen način in padli smo le vsled
izdajstva lastnih ljudi in sleparstev nasprotnikov.

Obč. volitve bi se bile morale vršiti ţe meseca avgusta, toda okrajni glavar Ţupnek je
zadrţeval reklamacije, da bi klerikalci nalovili dovolj pooblastil in pripraviti teren. Ţe
pred meseci so klerikalci začeli z delom, seveda skrivaj. Ko smo mi začeli s
pripravami za volitve, smo sicer spoznali, da so klerikalci marsikoga pridobili, ki je bil
prej naš, a to vse bi jim ne bilo nič pomagalo, da jim niso priskočili volilci, ki so veljali
za naprednjake.
Prvi volilni razred je bil od vsega začetka nekam negotov, a na zmago v II. in v III.
razredu smo računali z gotovostjo in zmagali bi bili tudi zanesljivo, če bi se ne bilo
uradništvo obrnilo na klerikalno plat.
Pred vsemi je treba pribiti, da je šlo proti narodno-napredni stranki vse kar leze ino
gre klerikalno, nemškutarsko ali vladno. Čisto očitno se je pokazala klerikalnonemškutarska zveza.
V I. razredu so dobili klerikalno-nemškutarski kandidatje: Roblek (ki so ga pa volili
tudi naprednjaki) 42 glasov, Novak 25, Hudovemik 25 in mesar Avguštin (ki ga je
napredna stranka spravila v mestno hranilnico) 24 glasov. Napredni kandidatje so
dobili: Homan 21, Fursager 19 in Praprotnik 19 glasov. Klerikalci so torej imeli v tem
razredu 24 do 25 glasov, naprednjaki pa 19 do 21 glasov.
V II. razredu so dobili klerikalno-nemškutarski kandidatje: Bulovec 64, Resman 64,
Janc 66 in Varl 63 glasov. Narodno-napredni kandidatje so dobili: Sartori 58,
Pogačnik 56, dr. Vilfan 54 in uradniški kandidat Primoţič 54 glasov. Klerikalci so
zmagali samo s pomočjo tistih, ki so odpadli od napredne stranke.
V III. razredu so dobili klerikalno-nemškutarski kandidatje: Bogataj 105, Pavlin 103,
Mrak 104, Krevc 101 glas. Narodno-napredni kandidatje so dobili: Dolţan 95,
Kosmač 95, Mali 91 in Megušar 89 glasov.
V vseh treh razredih so torej propadli narodno-napredni kandidatje samo za par
glasov in če bi bilo v II. in III. razredu le 6 do 8 tistih, na katere smo zanesljivo
računali, glasovali za napredne kandidate, bi bila zmaga naša.
Proti narodno-napredni stranki in za klerikalce so odločili uradniki. Nekateri uradniki
so za trdno obljubili, da bodo volili naše, pa so glasovali za klerikalce. Ravno tisti
uradniki, ki dobro vedo, kako radi klerikalci govore »teh prokletih škricev v Radovljici
sploh ni treba", so volili najhujše klerikalce, kakor so: Bulovec, Janc, oholi Vinko
Resman in Varl. Ravno ti kar tekmujejo, kako bi huje ţalili in zasmehovali uradnike, v
plačilo za to pa so zdaj dobili še uradniške glasove!
Ni se čuditi, da sta okrajni glavar Ţupnek in sodni svetnik Regally klerikalno volila, niti
da je tajnik doslej napredne mestne hranilnice Vinko Hudovernik presedlal in postal
celo klerikalni kandidat, čudimo se le tistim, ki smo jih smatrali ne za špekulante in
štreberje, ampak za značajne moţe. Celo Kette, ki je bil od našega okr. glavarstva
premeščen je poslal pooblastilo za klerikalce, menda da bi se vladi prikupil.
Klerikalci so delali z največjim terorizmom. Naj navedemo nekaj izgledov. K neki
ubogi kajţarici so prišli na predvečer volitve kar trije ali štirje klerikalni agitatorji s
kaplanom na čelu in so jo na vse načine pestili, da mora preklicati naprednjakom
dano pooblastilo ter je dati klerikalcem. Terorizirali so jo toliko časa, da se je uklonila.
Neki 80 letni starček je dal naprednjakom roko in besedo, da ne pojde volit, a
klerikalci so ga tako terorizirali, da je prelomil besedo. Nekega volilca so klerikalci iz
postelje potegnili in ga obdelovali toliko časa, da jim je dal pooblastilo. Takih slučajev
je še več znanih. Sem spada tudi agitacija gospe Regallyjeve roj. Kende iz Kamnika.
Gospa Regallyjeva, ţena sodnega svetnika, ki je bil nekdaj tak liberalec, da je še v
»Narodni tiskarni« prevzel skromno sluţbico, je agitirala tudi pri doslej popolnoma
narodni tvrdki gospe Minke Hrašovec in sicer tako, da je gospa Minka Hrašovec
glasovala s klerikalci.

Tudi pri volilcih, ki ne prebivajo v Radovljici so klerikalci na vso moč agitirali. V
Ljubljani sta dr. Zajc in Kregar nadlegovala neko natakarico - volilko za pooblastilo.
Klerikalci ali Nemci so se tudi obrnili v Pulj in celo v Petrograd. Grof Douglas Thurn je
iz Petrograda pisal svojemu oskrbništvu. da se mora volitve vzdrţati. (Oskrbnik
posestev gorfov Thurnov je bil v času 1894-1915 Tomaţ Šušteršič. / napis na
nagrobni table na kapeli sv. Kriţa na pokopališču v Radovljici. Op. DAR).
Nemški uradniki so vsi glasovali s klerikalci brez dvoma na ţeljo nemškega
»Volksrata«. Z njimi je seveda glasoval tudi notar dr. Rudesch, ki je menda sam član
nemškega Volksrata in je imel več pooblastil.
Tudi Lesce so pomagale klerikalcem. V Lescah so dan poprej praznovali - "zmago"
drugi dan pa so v Radovljici imeli klerikalci 5 ali 6 pooblastil zmagovitih leških
napredjakov.
Tudi erar sam je še v boj zoper naprednjake. Ţelezniško ravnateljstvo v Trstu je
poslalo svojega uradnika Mesnerja, da je za ţelezniški erar volil klerikalce, justični
erar pa je po Luschinu volil klerikalno. Kako pride erar do tega, da se vtika v občinske
zadeve in strankarske boje.
Spričo takih okolnosti ni čuda, de je Radovljica padla. Narodno-napredna stranka je
bila sicer poraţena, a častno in neomadeţevana je izšla v tem boju proti klerikalnonemško-vladni koaliciji. Bili smo premagani, toda omagali ne bomo in delali ţe sedaj,
da se bodo razmere čim prej premenile. Na uradništvo pa se ne bomo več zanašali,
ker se pri nas ne drţe take strankarske discipline, kakor n. pr. ljubljansko uradništvo,
ki je še vselej premagalo eventuvalne pomisleke in nikdar slušalo na morebitne
osebne simpatije, nego z vzorno disciplino vedno volilo narodnonapredne kandidate.
Slovenski narod, 16. 12. 1911
Po občinskih volitvah v Radovljici. V dosedanjem mestnem zastopu Radovljiškem
je bilo razmerje glasov sledeče: Slov. naprednjaki so imeli 8 glasov, a pristaši S. L. S.
- pa 4. Kako kulantno je postopala napredna večina napram manjšini pri vseh
prilikah, pri vseh sejnih sklepih in pri vseh volitvah v posamezne občinske odseke, tovedo najbolje stari odborniki. Da pa stari občinski odbor lahke vesti oddaja svoje
posle novemu odboru, menda ni treba posebno poudarjati, ker je v svoji triletni dobi
naredil za povzdigo Radovljiškega mesta toliko, kolikor mogoče še noben dosedanji
odbor, a kljub temu znašajo obč. doklade le 46%. Omenjamo le vodovod, ki je pravi
blagoslov za vso Radovljiško okolico. In če bo novi odbor dovršil vse zasnovane
načrte, ki jih je dal napraviti stari odbor, kakor kanalizacijo, regulacijski načrt,
meščansko šolo itd. bomo zadovoljni.
Slovenski narod, 18. 12. 1911

Ţupanski shod v Radoljici. Za Škofjo Loko in Kranjem je prišla na vrsto Radoljica,
kjer se je vršil ţupanski shod dne 21. maja t. l. v salonu Hudovernikove restavracije.
…
Govori o občinski avtonomiji (samovladi). Ni res, da je prva in vse drţava. Občina je
starejša kot drţava. Ta je postala še-le iz občin. O nastoji občin je treba vedeti, da so
bile to najprej druţinske skupnosti (»Familiengenossenschaften«, tudi
»Sippschaften«) imenovane. Rodbine pa so se mnoţile in tako je iz rodbine bil
prehod na zadrugo (udrugo). To je bila prva oblika občine. Naloge teh občin so bile
jako obseţne. Imele so dvojno oblast: Gospodariti z občinskim premoţenjem in
izvrševati sodno in pravno oblast.
…

Vir: Občinska uprava, junij 1912

Vir: Spomenica sokolskega društva v Radovljici ob 25-letnem jubileju, 19081933 (uredil Danimir Čebulj, fotografija Slavko Vengar, izdalo Sokolsko društvo
v Radovljici)

Smt - Dr. Janko Vilfan. Hipoma nam je iztrgala bela ţena smrt enega naših
najboljših in najzavednejših moţ na Gorenjskem, deţelnozborskega poslanca dr.
Janko Vilfana. Dne 8. decembra 1912. se je mudil po opravilih v Ljubljani, kjer ga je
zadela srčna kap. Rajni dr. J. Vilfan se je rodil v Straţišču 7. marca 1862. Po
dovršenih študijah je bil koncipijent v Kranju ter čitalnični odbornik. Kot odvetnik se je
naselil v Radovljici ter si pridobil v kratkem popolno zaupanje. Izvoljen je bil ţupanom
in predsednikom hranilnice. Leta 1898 ga je poslala narodno napredna stranka kot
zastopnika mest Radovljica-Trţič-Kamnik v kranjski deţelni zbor. Bil je miren in
konciljanten ter se z vso vnemo zavzel za napredek Radovljice. Pri zadnjih občinskih
volitvah je proti zdruţenim nasprotnikom podlegel in to je pospešilo njegovo smrt.
Bodi blagemu narodnjaku zemljica lahka!
December 1912
Deţelnozborska nadomestna volitev za volilni okraj mest in trgov Trţič-RadovljicaKamnik vsled smrti dr. Vilfana je razpisana na dan 4. sušca 1913. l. Za ta mandat,
katerega so skušali ţe pri zadnji volitvi iztrgati narodno - napredni stranki zdruţeni
klerikalci in „pročodrimovci", se kakor se nam poroča tudi sedaj na tihem pravpridno
pripravljajo, vsled česar je nujno potrebno, da tudi narodno-napredna stranka stori
svojo dolţnost.

Vir: Sava, 4. 1. 1913

Dr. Janko Vilfan z druţino
Vir: Planinski vestnik 1955
Omemba: V času 1897-1914 se kot občinski tajnik omenja dr. Mirko Šmigovec. //
Kronika 1988 (št. 3).
☻☻☻

Aleksander Roblek, mag. farmacije (1912, 1915, 1918)
(1842 v Bašlju / † 20. 1. 1926)
Ţupan Aleksij Roblek. 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

Omemba: Sava, 23. 1. 1915

Podpis ţupana Robleka, 1. 1. 1918
Vir: mro.si (arhiv druţine Magušar)

Tabla »Občinski urad« na graščini, do 1918
Vir: DAR

Vir: Slovenec, 23. 2. 1919

Umri je v Radovljici bivši ţupan, lekarnar in posestnik g. Aleksij Roblek v 84. letu
starosti. Moţ je bil širom Gorenjske znan po svojem veselem značaju. Ţupanoval je
Radovljici 34 let.
Vir: Domoljub, 21. 1. 1926
Pokojni g. Aleksij Roblek, lekarnar, ţupan in častni meščan radovljiški, ki je umrl 22.
jan. t. I. v visoki starosti 84 let, je Bill rojen pri »Hodniku« v Bašlju, ţupnija Preddvor,
kjer so ga krstili za Aleksija ali Aleša. Oče mu je bil Mihael, mati pa Marija roj.
Zaplotnik, iz Gozda nad sv. Kriţem pri Trţiču. Starejši Aleksijev brat je bil Joţef
Roblek, duhovnik, ki je pa umrl ţe pred 50 leti, doma. Mlajši brat Primoţ je gospodaril
na domu. Oče Miha Je bil godec, je piskal in godel na klarinet ter bil zelo šaljiv. Moţ
je bil tudi večkrat v denarnih zadregah, ker je dal dva sina študirat. Zato je vozil
večkrat drva v Kranj, in med potjo menda na Spodnji Beli, ga je nekoč vprašal nekdo,
češ, oče, ali vam jih ne bo zmanjkalo? On pa se je odrezal: Drva rastejo podnevi in
ponoči. Jaz jih pa vozim same podnevi.
Drugič so se zopet posvetovali vaščani, kako bi stolp pri cerkvi sv. Lovrenca povišali,
ko je imel samo kapo, odkar je pogorel, ker je vanj udarila večkrat strela. Tedaj pa se
je oglasil »ta stari Hladnik«. Kaj hočemo, saj je tako višji kot pa Kranjski turen.
Imeli so pri hiši tedaj tudi veliko ovčjerejo, pasel je ovce po gori Andrejče, brat očetov.
Pokojni mnogo zasluţni Aleksij se je še zadnja leta zelo zanimal za svoj domači kraj,
za Storţič in njega planine. — Zato mu ohranimo blag spomin!
Vir: Domoljub, 4. 2. 1926

☻☻☻

Mesto Radovljica, 1918-1945
Razpad Avstro-ogrske. Po razpadu Avstro-ogrske po koncu prve svetovne vojne je
Slovenija dobila svojo drţavo, ki se je imenovala Drţava Slovencev, Hrvatov in
Srbov, a le za kratek čas. Po pribliţno mesecu se je 1. decembra 1918 zdruţila v
KraljevinoSrbov, Hrvatov in Slovencev (Wikipedija, 2010).
Upravna organizacija na najniţji ravni se po razpadu Avstro-ogrske ni bistveno
spremenila. Narodna vlada v Ljubljani je v začetku novembra leta 1918 prevzela v
svojo oblast vse slovensko ozemlje. Odloki ministrstva za notranje zadeve iz začetka
novembra leta 1918 so zapovedali, da upravna organizacija ostane enaka, torej da
davčni uradi, okrajna glavarstva in krajevne občine delujejo še vedno po starem
sistemu, ki je veljal v času Avstro-ogrske.
Do prvih sprememb v upravni organizaciji je prišlo šele leta 1929. Okrajna glavarstva
so se preimenovala v srezka načelstva. Ukinila sta se sodna okraja Radovljica in
Kranjska Gora ter se zdruţila v srez Radovljica. Namesto oblastne uprave (dotedanja
ljubljanska in mariborska oblast) se ustanovijo banovine, voditelji le-teh pa so se
imenovali bani. Večina slovenskega ozemlja je spadala v Dravsko banovino (vanjo
sta bili zdruţeni odpravljeni ljubljanska in mariborska oblast), ki je bila ena od banovin
v Kraljevini Jugoslaviji, kakor se je oktobra tega leta preimenovala takratna drţava
(Pengov v: Miklavčič, 1937, str. 525–546).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Po prvi svetovni vojni so bile prve občinske volitve v Sloveniji šele leta 1921.
Slovenska burţoazija je odlašala z občinskimi volitvami iz strahu pred revolucionarno
razpoloţenimi mnoţicami. Te volitve so bile maja 1921.
Vir: Iz naših bojev v občini Koroška Bela (avtor Vencelj Perko; Jeklo in ljudje I. /
Jeseniški zbornik, 1964)

☻☻☻

Vinko Resman, 1918-1930
(16. 07. 1869 - 30. 12. 1935)
Podpora majniški deklaraciji. Pri občinski seji občine Radovica dne 10. februarja
1918 se je enoglasno sklenilo: Zvest svoji nalogi, delovati za korist in dobrobit
ljudstva, smatra podpisani občinski odbor za svojo dolţnost, da slovesno proglasi
misel samostojne drţave avstrijskih Jugoslovanov pod habsburškim ţezlom, in se
enoglasno strinjamo z jugoslovansko deklaracijo 30. majnika 1917.
Vir: Slovenec, 14. 2. 1918
Rojen 16. julija 1869 pri Kovaču na Gorici pri Radovljici, umrl 30. decembra 1935 v
Radovljici. Do leta 1918 je bil usnjar pri Ledrarju v Podmestu v Radovljici. Tega leta
je opustil posle v usnjarni in se preselil v novo hišo poleg sodišča v Radovljici in
postal uspešen trgovec z lesom. Na Bohinjski Beli je imel ţago za razrez lesa, ki je
bila zgrajena 1906. leta. Za pogon dveh polnojamernikov in pet cirkularjev je ţaga
imela lokomobilo. Letno je predelala pribliţno deset tisoč kubičnih metrov lesa, od
tega pribliţno dva tisoč kubičnih metrov za izvoz. Zaposlenih je bilo pribliţno 50
delavcev. Kot lesni trgovec ni posloval samostojno, ampak v trgovski druţbi
Hudovernik&Co., v kateri so bili še Florjan Janc, Valentin Mulej in Vinko Hudovernik.
Druţba je leta 1924. leta plačala 784.063 kron za nakup novih zvonov cerkve sv.
Petra v Radovljici. Vinko Resman je na draţbi zakupil lov v občini Radovljica za čas
od 17. junija 1918 do 30. junija 1923. Bil je tudi ţupan občine Radovljica od leta 1922
do 1934. V tem času je veliko pomagal Cerkvi. Za obnovo pokopališke kapelice je
leta 1923 plačal osem tisoč kron in nato leta 1930 poravnal račun osemdeset tisoč
kron za sedanji stranski oltar v cerkvi sv. Petra v Radovljici, ki je bil napravljen po
Vurnikovih načrtih. Bil je predsednik Mestne hranilnice v Radovljici in zato mu
pripisujejo velike zasluge za zgraditev kopališča in Mestnega doma v Radovljici (hotel
Grajski dvor). 23. julija 1931 si je pri padcu z voza teţko in neozdravljivo poškodoval
hrbtenico.
Kot vsak človek je tudi on imel svoj krog prijateljev in svoj krog ljudi, ki ga niso marali.
Tisti, ki ga niso marali, so ga posmehljivo imenovali Radovljiški bog, ker je v
Radovljici ţupanoval več mandatov, bil predsednik Mestne hranilnice in uspešen
trgovec z lesom. Imenovali so ga tudi Faraon, zaradi trikotne oblike druţinskega
nagrobnika na pokopališču.
Vir: Vrbnje in Gorica (avtor Tine Rezar, 2002)
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let (Pomembnejše osebnosti v mošenjski ţupniji);
izdala Krajevna skupnost Mošnje ter Ţupnija Mošnje, 2004.

V začetku 30. let je bil ţupan v Radovljici Vinko Resman, ki je bil glavni pobudnik
izgradnje kopališča. Okoli sebe je zbral kopico zanesenjakov, ki je načrt predstavila
domačinu Ivanu Vurniku, univerzitetnemu profesorju arhitekture, ki je zasnoval
izreden objekt. Drzen načrt je finančno podprla Mestna hranilnica Radovljica, izvedbo
samih del pa je prevzelo podjetje Mavrič.
Vir: Pol stoletja plavalnega športa v Radovljici; (Napisal g. Miran Kenda, v poletju
1983)

Vinko Resman
Vir: DAR, povečava iz razglednice ob 50. letnici GD Radovljica

Klerikalno gospodarstvo. (Dopis iz Radovljice). Smatramo za koristno in potrebno,
da sporočimo javnosti, kako zastopa SLS, kot slovenska in ljudska stranka
gospodarske interese ljudstva. Klerikalni velmoţje pri nas, ki so iz nič kaj postali in
danes vladajo našo občino, nimajo niti najmanjšega čuta pravičnosti in gredo v
svojem blaznem napuhu celo tako daleč, da je „najprimitivnejši" izmed njih pridobil
častno ime »radovljiški bog«. In na to ime je njegov zet tako ponosen, da mu bo
treba nabiti obroč okrog trebuha, da ne bo počil …
Občinske posle je vodil med vojno do preobrata g. F. Janc in je bil zato tudi
oproščen. Da pa je oprostitev tem bolj drţala, je morala občina podpisati 50.000 kron
vojnega posojila. Ker pa ni mela denarja, se je denar najel na posodo pri tukajšnji
Mestni hranilnici, kjer obstoja dolg še danes. Nad vse »kunštni« mestni očetje so
utemeljevali najetje posojila s tem, da bodo plačali pri Mestni hranilnici le 5 odstotno
vojno posojilo, pa bo neslo 5.5 %, tako, da bo občina še zasluţila …
Radovedni smo, če se bo tudi sedaj skušal g. ţupan zviti, kakor enkrat pri neki pravdi
z besedami: „O, ţupan sem ţe jaz, ţupan, ampak vem pa nič; vedo pa vse oni
,vsevedeţi'!"

Ob koncu pa samo še vprašamo merodajno oblast: Ali je tak zavod še pupilarno
varen?
Vir: Jutro, 27. 11. 1920
Zadoščenje ţupanu Resmanu pred sodiščem. Iz Radovljice. - Kakšno veselje je
vladalo med liberalno radovljiško gospodo in samostojnimi kmeti radovljiškega okraja,
ko je bil dne 10. maja t. l. naš ţupan Vinko Resman od deţelnega sodišča v Ljubljani
obsojen zaradi pregreška obrezuspešenja izvršbe! Prepričani so bili, da se jim je
posrečila velika politična poteza in da se iznebe enkrat za vselej enega svojih
najvplivnejših in najresnejših političnih nasprotnikov. Naš okrajni glavar je takoj izdal
ukaz, s katerim je ţupanu Resmanu odvzel ţupanske posle in ga suspendiral od
izvrševanja vseh javnih funkcij. Enaka usoda je doletela tudi g. Vinka Hudovernika, ki
je bil obenem z ţupanom Resmanom tudi obsojen. Tudi on je bil takoj suspendiran
kot občinski odbornik in kot odbornik Mestne hranilnice. Gotovi gospodje, ki so celo
to afero uprizorili v povsem prozornem namenu, da uničijo moralno in kolikor mogoče
tudi gmotno svojega političnega nasprotnika, so se po gostilnah javno pridušali, da
Resman ne bo nikdar več radovljiški ţupan, da izgubi celo volivno pravico itd. Blatili
so ga med ljudstvom kot hudodelca in goljufa in vse storili, da bi tudi lesni tvrdki
Hudovernik & Co. vzeli pri ljudstvu ugled in dobro ime, ker sta ţupan Resman kakor
tudi Vinko Hudovernik druţabnika te trgovske druţbe. Celo na odličnih mestih v
Belgradu so si mnogo prizadevali, da s to afero Resmana in Hudovernika naslikajo
kot moţa nepoštenjaka, brezčastna goljufa.
Toda stvar se je končala na neizmerno ţalost radovljiške liberalne gospode čisto
drugače. Mi smo ţe od vsega početka zastopali mnenje, da nikakor ne more ostati pri
obsodbi in da mora sodišče Resmana in Hudovernika oprostiti, če je sploh še kaj
pravice na svetu. Nismo mogli razumeti, da bi bila ţupan Resman in Hudovernik
zagrešila kaj kaznivega, ako sta terjala od svojega dolţnika plačilo in če sta to plačilo
od svojega dolţnika prejela.
Da je bilo to naše prepričanje pravilno, je dokazala sodba »Stola sedmorice u
Zagrebu kot vrhovnega in kasacijskega sodišča«. Stol sedmorice v Zagrebu je
namreč ničnostni pritoţbi, ki sto jo ţupan Resman in Hudovernik vloţila po svojem
zagovorniku dr. Natlačenu, ugodil in sodbo deţelnega sodišča ljubljanskega z
izrecno pritrditvijo vrhovnega drţavnega pravdnika samega razveljavil ter zadevo
vrnil deţelnemu sodišču v Ljubljani v zopetno razpravo in razsojo. Stol sedmorice
oprostilne sodbe ni mogel sam izreči vsled pomanjkanja potrebnih ugotovitev na prvi
instanci, toda značilni so razlogi, s katerimi je Stol sedmorice sodbo deţelnega
sodišča razveljavil; v teh razlogih namreč stoji dobesedno: »Ugotovljeno je, da je ob
tam inkriminiranega dogovora tvrdki Hudovernik & Co. pristojala v plačilo dospela in
izvršljiva terjatev zoper Franca Fajfarja v znesku K 133.000.-. Bila sta tedaj
druţabnika tvrdke, obtoţenec Vinko Resman in Vinko Hudovernik brez ozira na
druge upnike upravičena zahtevati od dolţnika Fajfarja takojšnje plačilo, ki se je po
zakonu baš moglo zgoditi tudi z dajatvijo namesto plačila. Kolikor pa sta se obtoţena
Resman in Hudovernik posluţila zgolj svoje pravice, nista mogla s tem zagrešiti
pregreška oz. prestopka po § 1. zak. od 25. 5. 1883, drţ. zak. št. 78, naj sta tudi z
zahtevanjem in prejemom dajatve namesto plačila prehitela in tako oškodovala druge
upnike. Nasproti drugim upnikom je imel obveznosti pač dolţnik Fajfar in ni smel
svojevoljno odtujiti stvari tako, da je vprid nekaterim upnikom umaknil drugim
upnikom sredstva, da doseţejo plačilo; nista pa imela takih obveznosti Resman in
Hudovernik kot Fajfar jeva upnika. Pogrešen ju tedaj pravni nazor izpodbijane

razsodbe, kolikor meni, da je ţe z ugotovljenim prigovarjanjem dolţnika h kritju
dejansko obstoječe in dotekle terjatve utemeljena sokrivda upnikov ...«
Z ozirom na te razloge Stola sedmorice drţavnem pravdnistvu pač ni preostalo
drugega kakor da obtoţbo proti ţupanu Resmanu in Vinku Hudoverniku umakne, ker
ta dva nista storila drugega, kakor da sta od svojega dolţnika zahtevala plačilo tega,
kar jima je bil dolţan plačati. Deţelno sodišče pa je z ozirom na to, da je drţ.
pravdništvo obtoţbo umaknilo, kazensko postopanje proti ţupanu Resmanu, Vinku
Hudoverniku kakor tudi proti knjigovodji Vidicu ustavilo.
S tem je ta afera, ki je vzbudila med juristi svoj čas upravičeno začudenje, končala
častno za ţupana Resmana in njegove tovariše. Sodba Stola sedmorice in tej
sledeča umaknitev po drţ. pravdništvu pomeni za ţupana Resmana in njegovo
tovariše častno zadoščenje, tisti pa, ki so iz grdega političnega sovraštva ter osebne
maščevalnosti to afero uprizorili, in jo v svojo nečedne namene izrabljali, stoje pred
javnostjo, ki jih dobro pozna, osramočeni. Okrajni glavar Mencinger pa bo pač moral
svojo odloke, s katerimi je Resmana in Hudovernika v izvrševanju javnih funkcij
suspendiral, sedaj revocirati, četudi mu bo to grenko.
Najlepše na celi stvari je pa še tole, česar javnosti tudi ne smemo zamolčati:
Kazensko ovadbo je podal na sodni zapisnik Franc Fajfar. Sprejel jo je na sodni
zapisnik na praznik Sv. Štefana, torej na dan, ko sodišče za stranke sploh ne
uraduje, sodnik dr. Stuller.
Kdo je Fajfarja do le kazenske ovadbe pripravil nočemo raziskovati, dasi bi ne bilo
teţko uganiti. Fajfar je bil potem pri radovljiškem sodišču zaslišan trikrat kot priča
zoper obdolţenca Resmana in tovariše. Končno pa je bil tudi on radi istoga dejanja
obtoţen kakor Resman in njegovi tovariši. Bil je tudi obenem z Resmanom obsojen
na pet dni strogega zapora, a je bila sodba tudi glede njega pri Stolu sodmorice iz
razlogov ničnostne pritoţbe zagovornika Vinka Resmana in njegovih tovarišev
razveljavljena. Toda dočim je drţ. pravdništvo glede Vinka Hudovernika in Josipa
Vidica sedaj obtoţbo umaknilo, je stavilo glede Fajfarja istočasno predlog, da se
zoper njega odredi zopet glavna razprava. Pregovor: Kdor drugim jamo koplje.. se je
še malo kdaj tako doslovno uresničil, kakor v tem slučaju. Zahvali pa naj se Fajfar za
vse to onim svetovalcem, od katerih se je dal zlorabiti v njih nečedne politične in
osebne namene.
Mi pa ţupanu Resmanu in njegovim tovarišem, ki so po dolgem in teţkem boju
dosegli popolno rehabilitacijo, prav iskreno na uspehu čestitamo
Vir: Slovenec, 14. 12. 1922
Radovljica. Radovljiški ţupan Resman mora res imeti slabo vest. Odkar je prišel v
občinski odbor sodnik dr. Prešern, bruhata noč in dan »Slovenec« in »Domoljub«, da
je voditelj proti Resmanovemu klubu v občinskem odboru sodnik. Čemu strah pred
sodnikom? Kmetje se ne bojimo v odboru, ker imamo čisto vest, ne sodnikov, ne
duhovnikov, ne notranjega ministra, pa še orjune ne. Čemu tak strah pred sodnikom,
ki vţiva splošno zaupanje celega okraja? Zakaj se radovljiški ţupan ravno sodnika
toliko boji? To da misliti!
Vir: Kmetijski list, 23. 7. 1924

Ţig mestne občine Radovljica (in podpis ţupana Resmana), 1928
Vir: DAR - Digitalni arhiv Radovljica

Stavba ţupanstva – d. zakristija, 1929
Vir: sistory – šolski muzej

Oglas Vinka Resmana, 1931
Vir: Gorenjska, 1931
Smrt ţupanove ţene. Katarina Resman, rojena l. 1859, umrla 14. maja 1931 v
Radovljici. Bila je soproga bivšega ţupana Vinka Resmana, lesnega veleindustrijalca,
in mati Josipine, poročene z okrajnim podnačelnikom dr. Vidicem ter Janka
Resmana, obeh iz prvega zakona. Rajnka ni nastopala v javnosti, poznala je le
cerkev in dom, a vendar so jo nešteti poznali in ljubili. Sovraţnikov ni imela, prijateljev
pa mnogo, zlasti v vrstah reveţev in bolnikov. Bila jo je sama ljubezen do potrebnih,
sama skrb do domačih. Ţe na obrazu je bila razlita tolika dobrohotnost in milina, da si
bil, stopivši v njen gostoljubni dom, pri priči kar domač kot otrok ob krilu dobre
matere.
Vir: Mohorjev koledar, 1932
Smrt Vinka Resmana. Vinko Resman, posestnik, industrialec in ţupan, rojen leta
1869 na Gorici v ţupniji Mošnje, umrl 30. decembra 1935 v Radovljici. Kot mlad
kmečki fant se je izučil v Radovljici usnjarske obrti in jo potem samostojno in uspešno
vodil do leta 1918. Obenem se je ţe ,pred svetovno vojsko poprijel lesne trgovine in
lesne industrije ter jo razvil do najvišjega razmaha v vsem okraju. Radovljičani so
spoznali njegove zmoţnosti in njegov nesebični značaj, zato so ga večkrat volili v
občinski odbor in v razna gospodarska društva. Tako je večkrat postal mestni ţupan
v Radovljici. Kot politik je odločno stal v vrstah Slovenske ljudske stranke v njenih
veselih in ţalostnih časih. Njegovo javno delo je priznala tudi drţavna oblast in ga
odlikovala z zlato kolajno za drţavljanske zasluge. Mnogo je delil domačim in tujim
uboţcem.
Mohorjev koledar, 1937

Vinko Resman, umrl 30. 12. 1935
Vir: Slovenec, 01. 11. 1936
30. decembra je gorenjski kot objokoval g. Vinka Resmana, ki ie umrl v starosti 67
let. Bil je trgovec v Radovljici, odličen politik in ţupan, ki je skrbel za blagor ljudstva.
Vir: Slovenec, 01. 11. 1936
Smrt Vinka Resmana. (Radovljica, 30. decembra). Naše mesto je zadel silno teţak
udarec: Zgubili smo moţa, ki je dolgo dobo let utisnil mestu in okolici pečat svojega
nesebičnega dela in truda za dobrobit tukajšnjega prebivalstva. Zapustil nas je g.
Vinko Resman, posestnik in industrijalec ter večkratni mestni ţupan. Po teţki, enajst
tednov trajajoči bolezni je večkrat previden včeraj ob pol 17 mirno in za večnost
skrbno pripravljen zatisnll svoje trudno oko. Pokojni je bil rojen v kmetski hiši na
Gorici, ţupnija Mošnje, leta 1869. Še mlad je prišel v Radovljico, kjer se je izučil
usnjarske obrti in jo uspešno vodil do leta 1918. Obenem se je ţe pred svetovno
vojno poprijel lesne trgovine in industrije ter do razvil do največjega razmaha v
okraju. Radovljičani so hitro spoznati njegove zmoţnosti m njegov nesebični značaj
in ga zato ponovno volili v občinski zastop in druge gospodarske korporacije, kjer je
zavzemal vodstvena mesta. Kot politik je stalno stal nepremično v veselih in ţalostnih
časih v prvih vrstah Slov. ljudske stranke. Tudi v sedaj nastalem političnem poloţaju
je bil soglasno izvoljen tako za krajevnega kakor okrajnega predsednika JRZ. Tudi
drţavna oblast je upoštevala njegovo delo in ga odlikovala z zlato kolajno za
drţavljanske zasluge. Za dobrote, ki jih je izkazoval domačim in tujim siromakom ter
druţinam, nai ga pa Bog odlikuje s svojim večnim plačilom.
Slovenec, 31. 12. 1935

Slovenec, 31. 12. 1935

Slovenec, 31. 12. 1935

Slovenec, 31. 12. 1935

Slovenec, 31. 12. 1935
Smrt uglednega moţa. Umrl je v Radovljici v starosti 66 let tamošnji lesni trgovec g.
Vinko Resman. Po poklicu usnjar si je pokojni Resman s spretnostjo, pridnostrjo in

srečo ustvaril močno gospodarsko pozicijo ter je spadal med najmočnejše
gospodarske veljake Gorenjske. Bil je tudi glavni politični eksponent bivše klerikalne
stranke kateri je s svojim gospodarskim vplivom pripomogel do marsikaterega
uspeha. Njegova smrt pomeni za bivšo SLS teţko politično izgubo.
Vir: Jutro, 1. 1. 1936

Vir: Jutro, 1. 1. 1936
☻☻☻
Leto 1933 ima bistveni pomen v naši upravni zgodovini.
14. marca tega leta je kralj Kraljevine Jugoslavije razglasil novi zakon o občinah. V
149. členu je bilo določeno, da na območju nekdanje deţele Kranjske preneha veljati
zakon o občinah iz leta 1865.
Novi zakon je natančno opredelil delokrog občin, ki je zajemal področja dela na
gospodarski, kulturni in socialni ravni. Določal pa je tudi, da morajo občine imeti
najmanj 3000 prebivalcev, vendar pa je dopuščal moţnost, da imajo nekatere občine
pod določenimi pogoji lahko tudi manjše število prebivalcev.
Po letu 1933 je potekala tako imenovana komasacija oziroma teritorialna preobrazba
občin (Veliki splošni leksikon, 1997, str. 2029). Te spremembe so intenzivno potekale
do leta 1937
Na območju Dravske banovine je nastalo 407 krajevnih občin in štiri mestne občine:
Ljubljana, Maribor, Celje in Ptuj. Občine od tega leta dalje niso več uvrščali v sodne
okraje.
Na območju sreza Radovljica je delovalo naslednjih 13 občin: Begunje na
Gorenjskem, Bled, Bohinjska Bistrica, Bohinjska Srednja vas, Brezje, Breznica,
Gorje, Kamna Gorica, Kropa, Lesce, Ovsiše, Radovljica in Ribno. Po podatkih iz
Splošnega pregleda Dravske banovine, ki je izšel leta 1939, je v srezu Radovljica
ţivelo 22.879 prebivalcev. (Splošni pregled Dravske banovine, 1939, str. 174–177).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Nova ureditev občin. 73. številka "Sluţbenega lista" banske uprave v Ljubljani
objavlja banovinsko volilno uredbo k zakonu o občinah in novo ureditev občin v naši
banovini. Določbe iz uredbe in iz zakona o občinah, ki predpisujejo, kdo sme voliti in
biti voljen ter kako se sestavljajo in vlagajo kandidatne liste, bomo objavili v eni izmed
prihodnjih številk. Danes objavljamo splošen pregled o zdruţitvi občin v Sloveniji in
njih točno ureditev v srezih na Gorenjskem.
Do zdaj je bilo v Sloveniji 1069 občin. Po novi ureditvi jih bo ostalo le še 373, pri
čemur so všteta tudi vsa štiri avtonomna mesta (Lljubljana, Maribor, Celje, Ptuj), na
katera se novi občinski zakon ne nanaša in ki zato tudi pri zloţitvi občin niso prišla v
poštev. Nova ureditev obsega torej 369 občin in se je njih število zniţalo za 699 ali
dve tretinji. Sedeţi novih občin bodo določeni naknadno, definitivno pa šele po
izvršenih volitvah. Pri tem se bodo seveda v prvi vrsti upoštevale ţelje občanov.
V naslednjem objavljamo novo ureditev občin v posameznih srezih na Gorenjskem.
Kjer je navedeno samo ime občine pomeni, da je občina ostala nespremenjena. Pri
novih, zloţenih občinah je v oklepaju povedano, iz katerih dosedanjih občin oz. njih
delov je nova občina sestavljena. Ako pri imenu v oklepaju ni ničesar označeno, je to
sedaj bila samostojna občina. Kratica k. o. pomeni katastralno (davčno) občino,
dkratica u. o. pa upravno (politično) občino.
Srez Radovljica: Radovljiški srez je imel do sedaj 22 občin, po novi ureditvi jih ima
15, torej 7 manj. Neizpremenjenih je ostalo 8 občin. Odslej bodo v srezu naslednje
občine: 1. Bled, 2. Bohinjska Bistrica, 3. Bohinjska Srednja vas, 4. Brezje (Leše,
Ljubno, Mošnje), 5. Breznica, 6. Dovje-Mojstrana, 7. Gorje (Gorje brez kraja
Podmeţakla). 8. Jesenice (Jesenice in kraj Podmeţakla iz občine Gorje), 9. Koroška
Bela, 10. Kranjska gora, 11. Kropa (Kamna gorica, Kropa, Ovšiše), 12. Lesce (Lesce,
Begunje), 13. Radovljica (Radovljica, Predtrg), 14. Rateče (Rateče-Planica), 15.
Ribno (Ribno, Lancovo).
Vir: Triglav, 16. 9. 1933
☻☻☻

Florijan Janc, 1930
(roj. 1888 – um. 1967)
Nov ţupan v Radovljici. Banska uprava je te dni razrešila dolţnosti ţupana
Radovljice, lesnega industrijalca g. Vinka Resmana. na njegovo mesto je imenovan
g. Flor. Janc, tovarnar klobukov v Radovljici. V občinski odbor radovljiški je imenovan
za podţupana g. I. Wagner, barvar v Radovljici. Novi ţupan je posle ţe prevzel.
Vir: Kmetijski list, 2. 7. 1930

Florijan Janc
Vir: DAR (arhiv Slavnko Mali, detajl)
☻☻☻

dr. Ivan Dobravec, 1933
(27. 02. 1887 - 27. 12. 1957)

Omemba odvetnika dr. Dobravca, 1923
Vir: Slovenec, 15. 03. 1923
Del članka o otvoritvi kopališča “Obla Gorica”. Otvoritveni svečanosti je
prisostvovala pretečeno nedeljo dopoldan 1000 glava mnoţica prebivalstva, med
njimi pa je bilo mnogo tujcev, ki so z zanimanjem ogledovali krasno napravo ter niso
štedili z zasluţenimi pohvalami. Na častni tribuni pa smo opazili zastopnike uradov in
Mestne hranilnice. Takoj v početku svečanosti je intonirala jeseniška godba ―Molitev",
nakar je po uvodnem govoru izvršil svečani akt blagoslovitve radovljiški dekan gosp.
Fatur. Predsednik Mestne hranilnice, ravnatelj gosp. Franc Resman, je pozdravil
zastopnike oblastev in uradov ter ostale udeleţence, orisal zgodovino borbe za
lastno kopališče ter se spomnil projektanta arh. Vurnika. Poudarjal je vaţnost

kopališča za Radovljico in okolico. Veliko odobravanje pa je ţel njegov poziv na
skupno, sloţno delovanje vsega prebivalstva brez ozira na politično prepričanje, za
kar nas bo vesela domovina Jugoslavija in kralj Aleksander. Godba je intonirala
drţavno himno. Sledili so pozdravni govori sreskega načelnika dr. Vrečarja,
mestnega ţupana dr. Dobravca, prvega podpredsednika LPP gospoda Gnidovca in
dr. Trillerja, ki se je v imenu občinstva zahvalil predvsem gosp. Resmanu,
predsedniku Mestne hranilnice, ki ima za zgraditev kopališča največ zaslug.
Triglav, 22. 07. 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,
Triglav, 19. 08. 1933
Izidi občinskih volitev v posameznih občinah dravske banovine:
Brezje: 590 v. u., 483 o. g.; JNS Tonejc Valentin 256 (15), Gabrijelčič Anton 227 (3).
Kropa: 561 v. u., 434 o. g.; JNS Cerar Jakob 191 (3), Ješe Janez 243 (15).
Lesce: 587 v. u., 486 o. g.; JNS Aţman Ivan 279 (16), kompr. Šmid Ivan 207 (2).
Radovljica: 354 v. u., 328 o. g.; JNS dr. Dobravec Ivan 193 (16), Resman Vinko 135
(2).
Vir: Domovina, 10. 10. 1933

Ţupan dr. Ivan Dobravc, 1933
Vir: arhiv Gasilskega društva Radovljica
Op.: Levo (s klobukom v roki).

Ţupan dr. Dobravec in občinski svetniki, 1933
ali
Občinski odbor - naprednjaki (JNS Radovljica), 1933
Vir: arhiv Sartori-Čebulj

Sedijo (od leve): 1. kmet Janez Waland - p. d. Tripot (Predtrg), 2. čevljar Ivan Pogačar, p. d.
Majč (Predtrg), 3. ključavničar Leopold Sartori; podžupan (Mesto), 4. advokat dr. Ivan
Dobravec; župan (Predmesto), 5. posestnik in tovarnar Janko Novak (Predmesto), 6. delavec
Franc Debeljak - p. d. Šuštar (Predtrg), 7. pek Franc Perc (Mesto).
Stojijo (od leve): 1. trgovec Ignac Zagorc (Mesto), 2. trgovec Tevž (Predtrg), 3. sedlar Martin
Toman, p. d. Zotlar (Predtrg), 4. notar Alojzij Pegan (Predmesto), 5. davčni upravitelj Franc
Čebulj (Predmesto), 6. trgovec Vinko Savnik (Mesto).
Stojijo (zgoraj - od leve): 1. krojač Janez Pristavec - p. d. Nečemer (Predtrg), 2. kmet
Golmajer - p. d. Katež (Predtrg), 3. uslužbenec Posojilnice Franc Cerar (Predmesto).
☻☻☻

Leopold Sartori, 1933
(28. 07. 1901 na Bledu / 28. 02. 1980 v Radovljici)
Leta 1933 je dr. Dobravec, ţupan občine Radovljice, izdal napačno in laţno potrdilo o
bivanju svojega odvetniškega druţabnika Krištofa Vladimirja, pa je bill zaradi tega
razrešen in je do volitev prevzel ţupanske posle njegov namestnik, radovljiški obrtnik,
Sartori Leopold.
Po informacijah je bil ţupan le tri tedne.

Leopold Sartori (z ţeno), 1946
Vir: druţina Mencinger-Zupan
Leopold Sartori je imel v Radovljici zelo cenjeno in daleč na okrog priznano
ključavničarsko delavnico.
☻☻☻

dr. Ivan Dobravec, 1934-1936
(27. 2. 1887 - 27. 12. 1957)

Triumf koroške pesmi - Koroški pevci so z velikim uspehom peli v Radovljici.
(Radovljica, 4. februarja.) Prisrčno je sprejela Radovljica na svečnico drage pevce iz
Kotmare vasi. Radovljica se je za to dobro pripravila s predavanjem predsednika
prosvetnega odbora kranjske sokolske ţupe, koroškega rojaka g. Jakoba Špicarja.
Njegovo predavanje na predvečer o »Koroški nekdaj in sedaj« je bilo sijajno obiskano
in je dalo slutiti, da bo tudi udeleţba na koncertu lepa.
Pevci so prispeli z opoldanskim vlakom in jih je pred postajo pozdravila vsa
Radovljica Sprejema so se udeleţili gasilci v kroju, Sokoli v civilu, sreski načelnik s
predstavniki oblastev in vseh kulturnih društev, šolska mladina z učitelji in številni tu
bivajoči koroški rojaki. Po pozdravu mestnega ţupana g. dr. Dobravca in predsednika
Tujsko-prometnega društva ravnatelja g. Resmana so se pevci napotili skozi mesto,
ki je bilo okrašeno z zastavami, v sprevodu v Sokolski dom. Pri popoldanskem
koncertu je bila dvorana zasedena do zadnjega kotička. Koncert je izvrstno uspel ter
se je navdušenje občinstva stopnjevalo od pesmi do Pesmi. Posebno so uţgale
Lampichlerjeva »Te paver pa grahorco sije«, Košatova »Domovina« in Kernjakova
»Juhe, pojdamo v škufče«, katere so morali pevci ponoviti.
Med izvajanjem sporeda so pevce pozdravili ravnatelj g. Špicar Jakob v imenu
prosvetnega odbora kranjske sokolske ţupe in v imenu koroških rojakov, sreski
načelnik g. dr. Vrečar in kot domačin starešina Sokola v Radovljici g. Jaklič, ki so vsi
v vznešenih besedah slavili lepoto koroške pesmi in se zahvalili pevcem za lepi dar,
ki so ga nam prinesli s svojo milo pesmijo. Mala Zdenka Savnikova, oblečena kot
ljubka Gorenjka, je izročila zborovodji krasen šopek nageljnov, Sokolice v krojih pa so
pripele pevcem gorenjskega roţmarina z nageljni na prsa. Z večernim vlakom so se
dragi gostje odpeljali. Slovo na postaji je bilo nad vse prisrčno.
Vir: Jutro, 05. 02. 1934

Ţig odvetnika dr. Ivana Dobravca, 1956
Vir: DAR

☻☻☻

OBČINSKE VOLITVE 1936
V Radovljici ~ grozdje zori.,. / Kandidatna lista JRZ potrjena. Listo JRZ za občinske
volitve v Radovljici je sodišče potrdilo. Na njej so moţje poštenjaki, ki bodo vodili
občino in njeno gospodarstvo nesebično, poţrtvovalno in brez svojih osebnih koristi.

Na listi so zastopani vsi stanovi, ki bodo v harmoničnem sodelovanju skrbeli za
procvit in gospodarsko povzdigo Radovljice. Lista je brezkompromisna.
Program JRZ za občinske volitve. Poleg splošnega političnega, gospodarskega in
socialnega programa JRZ, si je JRZ za Radovljico za predstoječe občinske volitve
določila in postavila svoj domači in gospodarski program. Glavna in prva zahteva je,
da se priključi mestu Radovljici Lancovo. ki je doslej ofarano in všolano v Radovliici.
Zahteva je izrazito gospodarskega značaja. Radovljičani in Predtrţani imajo na
Jelovici, ki spada v katastralno občino Lancovo, po ogromni večini svoje gozdove, na
drugi strani pa gravitirajo v vseh ozirih prebivalci Lancovega v Radovljico. Ozemlje
Radovljice se bo s priključitvijo Lancovega k Radovljici zaokroţilo. Lancovčani sami
stremijo za tem, da pridejo k Radovljici in so več prošenj napravili, vendar jim sedanje
občinsko zastopstvo ni bilo naklonjeno, ker se je bilo bati, da bo »Radovljica izgubila
mestni značaj". S priključitvijo Lancovega se bo tudi povečala davčna podlaga in bo
zlasti lov donašal lepe dohodke. Z razširjenjem področja občine se bo še bolj
zmanjšala brezposelnost ozir. iste sploh ne bo v Radovljici, ki je ţe izginila, od kar je
bila razrešena prejšnja uprava v Mestni hranilnici in postavljen gerent v osebi g.
Resmana Janka. Druga zahteva je, da mora v vseh javnih korporacijah, tako v občini,
v Mestni hranilnici in podobno vladati popolno poštenje in enakost vseh občanov
pred zakoni. Tako mora bodoči iz liste JRZ izvoljeni odbor poskrbeti, da ne bodo v
Mestno hranilnico prišli v upravni odbor in ravnateljstvo ljudje, ki bo bodo samemu
sebi izplačevali ogromne vsote, dočim so drugi vlagatelji dobili po nekaj desetakov in
stotakov. Javni poloţaji niso za izrabljanje v lastno osebno korist odbornikov, marveč
vsi odborniki sluţijo le volilcem, ki so jih izvolili. Tretja programična točka JRZ je ta,
da bo občinski odbor pospeševal tujski promet. JRZ se zaveda, da Radovljica brez
tujskega prometa ničesar ne pomeni in da je treba zato storiti vse, da se napravi
Radovljica Za vabljivo mesto, ki bo gostom poleg naravnih krasot nudila tudi potrebno
ugodje. Izvoljeni odbor na listi JRZ bo skrbel, da v Radovljici ne bo brezposelnosti.
Najprej imajo delo v Radovljici domačini, ostali šele takrat, ako ni dovolj domačinov
na razpolago. V socialnem oziru bo JRZ po svojem odboru skrbela, da bodo oni, ki
so javne pomoči potrebni, dobili potrebno podporo za svoje ţivljenje. S takim
programom stopa JRZ pred volilce Radovljice. Ni je treba biti sram njenega
programa! Vsak volilec se pa lahko in brez skrbi zanese, da bodo odborniki iz liste
JRZ svojo besedo v polni meri izpolnili, da ne bo ostalo samo pri besedah, marveč da
se bo program v celoti in dosledno izvajal v korist celotne Radovljice in brez škode za
gospodarske interese poedincev.
Z laţjo so začeli. Po Predtrgu so nasprotniki vrgli zlasti med delavce-volilce. ki so
sedaj zaposleni pri zidanju palače Mestne hranilnice, da je sedanji gerent g. Resman
Janko izjavil, da se mora do volitev obdrţati vse delavce na delu in da se jih mora
plačati, po volitvah pa da bodo takoj odpuščeni. To je perfidna laţ, ki so jo vrgli
nasprotniki med volilce-delavce zato, da bi jim znova nasedli in jih šli volit.
Nasprotnikom pa pri tem ni pri srcu blagor domačega delavstva, ki ga nikdar ne
poznajo in se zanj ne brigajo; hočejo ie zmedo, da bi mogli v kalnem ribariti. Ne
smilijo se jim oni, ki bodo radi raznašanja govoric toţeni in kaznovani. Pri svojem
početju se drţijo reka: pri vsem pa le vendarle nekaj ostane, četudi ni res, kar se
raznaša, nekaj jih bo pa le verjelo. Vemo, v kateri kuhinji se je to in marsikaj drugega
skuhalo. Povemo pa, da je bil ravno sedanji gerent mestne hranilnice v Radovljici
tisti, ki je s svojim podpisom in osebnim jamstvom pripomogel, da se je palača
dozidala in da v Radovljici ni bilo od njegovega prevzema mestne hranilnice
nobenega brezposelnega domačina, ki se je priglasil na delo in ki je hotel prijeti za
delo na stavbi. Najprej se je skrbelo za domačine. Jz okolice so prišli šele nato na

vrsto. Iz Lancovega ni bilo delavcev na stavbi, ker so tam vsi sami dovolj zaposleni in
nimajo potrebe, da bi hodili na delo na stavbo v Radovljico. Zato je laţ in neresnica,
ki se je nasprotniki prav dobro zavedajo, ko trdijo, da se bo s priključitvijo Lancovega
Radovljici povečalo število brezposelnih. Če nasprotniki mislijo nase in na svoje delo
ter nimajo skrbi za domače delavce, potem je gotovo res, da bo brezposelnost v
Radovljici. Saj nasprotniki, kadar zidajo, domačih ljudi sploh ne poznajo. V javnem
gospodarstvu se pa ne brigajo, da bi zaposlili dovolj delavcev. Res je le to, da delo
na stavbi ponehuje in da je skrb g. Resmana Janka ta, da delavci ne bodo brez
zasluţka. Zato smo poskrbeli, da bodo dobili delavci zaposlitev pri stavbah, ki se
sedaj zidajo. Dela, ki so zdruţena s planiranjem sveta okoli palače, pa se bodo
izvršila takrat, ko ne bodo delavci nikjer drugje imeli nobenega zasluţka. Tako
skrbimo za zasluţek in zaposlitev ljudi. Povemo vse to zgolj radi tega, ker nasprotniki
razširjajo laţi. Še enkrat prosimo, naj nam vse tiste laţnjivce in razširjevalce vsak
takoj sporoči, da bomo proti vsakemu nastopili sodno pot in mu dali priliko, da tam
dokaţe svoje junaštvo.
Po njih delu jih boste spoznali. Naša uprava pod predsedstvom pok. g. Resmana V.
je bila tista, ki je zidala kopališče zato, da se pritegne v Radovljico čim več tujcevletoviščarjev in da postane Radovljica letoviško mesto. Samo napravi lepega
kopališča se je zahvaliti, da je dotok tujcev iz leta V leto večji, da domačini precej
tisočakov zasluţijo, kakor tudi da se v Radovljici letos precej zida. Vse to je zasluga
naših ljudi. Nasprotniki so pravili, da ni bilo prav, da se je zidalo kopališče in da bi bilo
bolj prav, ako bi se vlagateljem dotični zneski izplačali. To trdijo še danes. Vedo pa,
da je bila ţe takrat denarna zapora. S tem hočejo zopet hujskati zoper JRZ listo,
čeprav vedo. da je kopališče za Radovljico potrebno in zelo koristno in da ima od
kopališča vsa Radovljica velik dobiček. Mi pa pravimo, da je bila zidava kopališča
zelo potrebna, ker bi sicer naslednik, pok. Resmana v vodstvu Mestne hranilnice,
imel veliko več prilike, da bi si izplačal še večje zneske v gotovini, kakor pa si jih je
dejansko v letih svojega predsedovanja, tudi za denar, ki je bil izdan za stavbo jim ni
bilo dosti mar. Poglejte, volilci, gospodarje! Stavbo so prodajali za 300.000 Din,
čeprav je svet sam veljal 150.000 Din, ki jih je morala prejšnja uprava hranilnice
plačati, ker je veter dvakrat odkril streho, ki je niso znali ali pa hoteli zavarovati na
način, ki ne bi veljal veliko. Prav tako se bo morala cesta pred novo palačo zniţati,
kar bo zopet veljalo. Pa vse to zopet samo in izključno vsled nezmoţnosti tistih, ki so
cestna dela vodili in cesto po nepotrebnem zvišali. To so delali nasprotniki JRZ, ko so
oni bili na občini in so imeli vso oblast v rokah. Danes pa so toliko nesramni, da,
upajo nas obdolţevati, kar sploh ni resnično. Volilci! Pametno premislite in ne dajte
se begati od ljudi, ki so paševali tri leta na občini in Vam v tem času niso ničesar
pokazali, razen sedajšnjih novih obljub.
Čudna je ta stvar. Področje naše davčne uprave je precej obseţno. Zato imamo na
davčni upravi precej uradnikov in usluţbencev. V glavnem pa imamo največ ali vsaj
precej dnevničarjev, tako slugo Pristovca t ranča, Glaţarja Vinka, Pezdiča Joţa in
druge. Po § 178 uradniškega zakona se dnevničarju sme sluţba vsak čas
administrativno odpovedati v petnajstih dneh od dne priobčitve. V nedeljo dne 25.
oktobra 1936 bo grozdje v Radovljici zrelo.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1936
V Radovljici vre …
Poprava volilnega imenika. Ob razpisu občinskih volitev je radovljiški volilni imenik
štel 363 volilcev. Na zahtevo JRZ je občinska uprava doslej izbrisala 12 volilcev,
vsled odločbe sodišča pa se mora izreklamirati še eden. Končno je občinska uprava

v zadnji svoji seji dne 5. X. 1936 tudi zavrnila predlog za izbris odvetnika Krištofa
Vladimirja, ki stanuje ţe nad 4 leta v občini Lesce. Za sedaj bo izbrisanih 14 oseb. za
izbris pa je pripravljeno še nadalnjih 5 oseb, ki bodo pravtako izginile iz volilnega
imenika, kjer so popolnoma neupravičeno vpisane po zaslugi prejšnje občinske
uprave. Vpisali pa smo doslej 33 volilcev. Ti številni popravki kaţejo, da občinska
uprava ni vpisovalo ljudi, ki so imeli za to pravico, da pa je na drugi strani vpisovala
nekatere ljudi, ki so bilii za vpise neupravičeni.
Zakonita potrdila za reklamacije. V volilne imenike občine Radovljice je vpisan tudi
odvetnik Krištof Vladimir, ki stanuje ţe najmanj 4 leta v občini Lesce pri svojem tastu.
Po zakonu o volilnih imenikih se sme vpisali v volilni imenik le oni, ki stanujejo
najmanj eno leto v občini. Stanovati se pravi, v dotični občini imeti svoje stanovanje.
Nikakor pa ne zadostuje, da ima kdo v kaki občini svojo pisarno, n. pr. odvetniško. Le
drţavni in samo upravni usluţbenci se vpišejo v volilni imenik one občine, kjer ima
njihov urad svoj sedeţ. Krištof Vladimir ima v Radovljici svojo odvetniško pisarno v
druţbi s prejšnjim ţupanom dr. Dobravcem, stanuje pa v Lescah ţe nad eno leto,
čeprav tam za bivanje sploh ni prijavljen. Občinska uprava v Lescah je po svojem
sedanjem ţupanu izdala dne 30. 9. 1936 potrdilo, da stanuje Krištof Vladimir ţe nad
eno leto v Lescah in je tudi ista uprava zahtevala vpis Krištofa Vladimirja v volilni
imenik, s čemur ja sama poudarila, da stanuje Vladimir Krištof ţe najmanj eno leto v
Lescah. Obratno pa je občinska uprava v Radovljici po svojem bivšem ţupanu in
druţabniku dr. Dobravcu izdala dne 30. 9. 1936 pod št. 91 Uradno potrdilo s katerim
se potrjuje, da Krištof Vladimir, stanujoč v Radovljici štev. 81 biva islotam kot
odvetnik od 13. 6. 1931. Hiša, kjer ima Krištof Vladimir v Radovljici svojo odvetniško
pisarno v druţbi dosedanjega ţupana dr. Dobravca ima hišno štev. 81 in je to
poslopje last tuk. posojilnice. Vsakdo v Radovljici prav dobro ve, da tu Krištof Vladimir
ne stanuje in da isti hodi dnevno iz Lesc v Radovljico v svojo pisarno. To, od
prejšnjega ţupana izdano potrdilo, je tedaj neresnično in laţno. Kdor ne ve, kje bo
našel odvetnika Krištofa Vladimirja na stanovanju, naj ga poišče po navodilih in
potrdilu občinske uprave v Radovljici, pa ga gotovo - ne bo našel!
Kdor išče, ta najde. Vsem Radovljičanom in Predrţanom je dobro znano, kako so
postopali oblastniki pred občinskimi volitvami leta 1933. Čez noč so vrglii brez
vsakega razloga iz uprave in ravnateljstva mestne hranilnice v Radovljici g. Resmana
Vinka in celotno upravo, nad nas pa so pošiljali ţandarje, ki so nas straţili. Oblast se
je posluţila zakona o društvih, shodih in posvetih ter kaznovala povsem
neupravičeno vsakogar, čeprav je dokazal, da ni bil pri sejah niti navzoč. Na vseh
krajih se je takrat našim ljudem nagajalo in se jih preganjalo, čeprav niso napravili
drugega, kakor da so se posluţili zakona, ki jim je dovoljeval udeleţbo pri občinskih
volitvah. Kako je sedaj vse drugače! Nasprotniki niti ne prijavljajo svojih sestankov,
pa zaradi tega niso niti klicani na odgovornost, čeprav moramo na drugi strani mi
prijavljati vse svoje sestanke. Mi spoštujemo zakone, čeprav jih nismo sami delali,
nasprotniki pa istih ne uvaţujejo, ker gotovo mislijo, da smejo še vse napraviti proti
izrecnemu zakonitemu določilu. Prepričani so, da smejo še vse tako delati, kakor so
leta 1933. Dr. Dobravec, je kot ţupan občine Radovljice izdal napačno in laţno
potrdilo o bivanju svojega odvetniškega druţabnika Krištofa Vladimirja, pa je bill
zaradi tega razrešen in je do volitev prevzel ţupanske posle njegov namestnik,
radovljiški obrtnik, Sartori Leopold. Leta 1933 so nas preganjali kakor divjo zver brez
vsakega povoda in zakonitega razloga, danes se je oblast posluţila samo zakonitih
določil, pa je razburjen ves Izrael. Razburjenje je seveda umetno, ker hočejo s takim
razburjanjem zabrisati nezakonitost svojega dejanja. Nismo mi krivi, če je moral dr.
Dobravec iti 3 tedne pred občinskimi volitvami. Sam je napravil vse brez našega

sodelovanja, mi pa imamo pravico, da se branimo. Kdor je zakrivil, naj potem sam
gleda, kako se bo opral in svoje dejanje opravičil!
Popravljanje uradnih knjig. Na občini je bill za tajnika Pogačar Ivan iz Predtrga, ki je
sprejemal tudi zahteve za izdajanje potrdil o bivanju raznih oseb v Radovljici. Teţave
smo imeli pri iskanju teh potrdil. Da ne bi mogli zbrisati iz volilnega imenika nekega
Bognarja Štefana, je po lastnem priznanju na sreskem načelstvu v Radovljici pri
zaslišanju dne 3. oktobra 1936 izjavil občinski tajnik, da je v uradnih knjigah popravil
dan odhoda tega Bognarja iz Radovljice, in sicer tako, da je zradiral 26. 9. 1933 in
napisal 29. 12. 1933, v eni knjigi pa je kratkomalo prepisal spredaj navedene številke.
Nato je občinska uprava v Radovljici izdala z podpisom ţupana dr. Dobravca in
tajnika Pogačarja uradno potrdilo, da se je Bobnar Štefan izselil dne 29. 12. 1933. Če
bi to obveljalo, bi Bognar Štefan ostal v volilnem imeniku in bi neupravičeno lahko pri
volitvah dne 25. oktobra 1936 volil. Izgleda, da občani, ki nismo pristaši sedanje
občinske uprave, nismo pred zakonom enaki, ozir. da nas smatra občinska uprava za
take, ki nam lahko izdaja protizakonita potrdila. Mi smo vajeni zakonov in nikdar ne
zahtevamo, da se stori kajnezakonitega. Kar je napravil občinski tajnik je kaznivo
dejanje po kazenskem zakonu in bo o stvari na predlog nadrejene oblasti še odločalo
sodišče. Kdor se hoče naučiti, kako se ne sme delati z javnimi knjigami, naj se gre
učit k sedanjemu občinskemu tajniku! Mi mu nismo hoteli nobene nesreče. Če smo
zahtevali pregled knjig, smo to storili v svojo obrambo, ker smo drţavljani in imamo
po zakonu pravico, da se z nami postopa po zakonu. Kdor je sam grešil, naj sam nosi
posledice svojega greha in naj gleda, da v bodoče ne ho nikdar več segal po takih
sredstvih, da bi zmanjšal udarno moč svojega političnega nasprotnika!
Sodelovanje uradništva in ljudstva. Svoje stališče v tem pogledu smo ţe večkrat
javno naglasili. Smatramo za potrebno ponovno povdariti, da uradništvo ni nad
ljudstvom, marveč da mora z njim ţiveti, z njim delati in seveda sodelovati tudi pri
občinskih volitvah. Nekateri uradniki in drţavni usluţbenci - priznamo, da jih ni veliko
- pozabljajo na to in se vedno druţijo z nasprotniki JRZ in jim pomagajo pri sestavi
kandidatne liste, čeprav dobro vedo, odkod imajo sluţbo in kruh. Še več! Dnevničar
davčne uprave v Radovljici Potrato Rudolf je šel tako daleč, da je bil pri občinskih
volitvah v Lescah predstavnik JNS liste. Po govoricah ki se širijo, je šel nekdo iz
davčne uprave tudi „na izvid" v Logatec in tam celo aktivno z agitacijo posegel v
volilno borbo proti JRZ. Korajţa velja! Kakor je prejšnji reţim ljudskih nasprotnikov in
zatiralcev nastavil zlastina tuk. davčni upravi številne svoje pristaše, tako bomo tudi
mi znali napraviti pravočasno red v tem uradu, da ne bo ostalo samo pri besedah. Mi
hočemo na davčni upravi ljudi, ki ne bo njih glavno geslo in ţivljenjska naloga delati
proti večini ljudstva in proti politiki sedanje vlade, mi hočemo ljudi, ki bodo spoštovali
vlado in delali v skladu z njeno politiko in bomo s svojo močjo na merodajnih mestih
poskrbeli, da § 178 uradniškega zakona ne bo samo mrtva črka na papirju. Kdor dela
proti vladni politiki iz vrst uradništva, ta si sam odjeda kruh in sam sili v svojo
»nesrečo«.
Korajţa velja. Nasprotniki svojim pristašem vlivajo korajţo s tem, da bo vlada padla
m da bodo zopet dobili oblast v roke JNS-arji. Trosijo še druge laţi, da bi dali svojim
zbeganim ovčicam zadnjo korajţo. Zaman je vse njihovo delo. Radovljica je bila
»bela« tri leta; sedaj je v zadnjih zdihljajih. Stopamo v novo dobo občinskega
gospodarstva, ki bo plodonosneje in koristnejše za občino in vso Radovljico, kakor je
bilo „belo" gospodarstvo. Kdor se udaja še utvaram, da bo na občini v Radovljici
gospodarila in vladala dosedanja „bela" večina, je v zmoti in škoda za vsak glas, ki
bo oddan za listo zdruţenih nasprotnikov. Moţje in fantje - volilci! Ne dajte se begati
in ne nasedajte laţem! Od sedanje oblasti ni nikdo preganjan. Kdor pa zagreši

kaznjivo dejanje, je kriv in tega morajo zadeti posledice zakona! Bodimo korajţni in
pridno skrbimo, da laţi nasprotnikov sproti uničimo!
Karte so vrgli. Kandidatno listo zdruţenih nasprotnikov (JNS listo) z nosilcem Jankom
Novakom je podpisalo izmed 49 predlagateljev 14 drţavnih usluţbencev, med njimi
gozdar Kenda, učitelja Leo Baebler in Franc Rus, ţelezničarja Kranjc in Skrt in 9 iz
davčne uprave: Roţaj, Rozman, Pezdič Ciril, Pezdič Joţe, Pristov, Čebulj, Tesenj,
Glaţar in Pristavec Franc.
Gorenjec, 10. 10. 1936

Radovljica pred potopom JNS barke
Ţrtev samega sebe. Ni bilo dovolj eno samo napačno izdano potrdilo svrho poprave
volilnega imenika, še je obč. uprava koncem septembra izdala napačno potrdilo, s
katerim so nasprotniki hoteli vtihotapiti v volilni imenik italijanskega drţavljana, glede
katerega so potrdili, da je jugoslovanski drţavljan, prostojen v Radovljico. Potrdilo je
bilo tudi tako, da je bival v Radovljici od leta 1933 do januarja 1936. To pa je zopet
neresnično, ker je dotičnik ţe lanskega leta novembra odšel v Ljubljano in je svoj
odhod iz Radovljice javil obč. upravi den 24. decembra 1935. V enem potrdilu dve
neresničnosti, ki bijeta v obraz sleherni zakonitosti in poštenosti.
Razen tega je občinska uprava tudi izdala uradno potrdilo, da biva nekdo drugi v
Radovljici ţe od 6. januarja 1935 naprej. Ugotovljeno pa je uradno od nadrejene
oblasti, da je imenovani res prišel takrat v Radovljico, a da je sredi julija 1935 odšel
ter se vrnil julija 1936. Ta sploh ni bil prijavljen v Radovljici, saj vpisan ni v prijavni in
odjavni knjigi prebivalstva.
Za tretjega je občinska uprava izdala uradno potrdilo, da je pristojen v občino Kranj, v
resnici pa je pristojen v občino Predoslje, oziroma v novo nastalo občino Primskovo
pri Kranju.
Tako dela sedanja občinska uprava. Niso ji mar zakonita določila, niso ji mar predpisi
in ne gre ji zato, da postopa z vsemi občani enako. Gre ji za to, da ohrani sebe na
oblasti. Gre ji za to, da si z vpisom »vtihotapljenih« volivcev zasigura večino. Tej
občinski upravi, ki dela tako, odkrito povemo, da so za nami časi, ko se je smelo vse
delati pri JNS in onih, ki so delali tako, kakor je JNS hotela in da smo danes tu
občani, ki hočemo strogo varovati zakonitost in skrbeti, da se na naši občini ne bo
zakon na tako nepravilen način izrabljal v korist propadle skupine JNS.
Če je oblast odstranila onega, ki je izdajal taka potrdila, je napravila prav. Prejšnji
ţupan je postal ţrtev samega sebe in svojega nepravilnega postopanja.
Mobilizacija. Nasprotniki agitirajo, da bo splošna mobilizacija ali pa vsaj splošna
poskusna mobilizacija in laţejo, da bomo še pred volitvami ali takoj potem klicani k
vojakom. Če ne preje, bo gotovo v nedeljo 25. oktobra 1936 mobilizacija vseh
poštenih Radovljičanov in zavednih Gorenjcev za listo JRZ, katere nosilec je ravnatelj
Resman Franc. Pred to mobilizacijo poštenja imajo nasprotniki strah, ker so v
nevarnosti, da se marsikaj še lahko izve in javnosti pove, kar je doslej ostalo nam
občanom prikrito. Mobilizirano poštenje bo pa pomendralo nepoštenje in teţko
onemu, ki se bo upiral navalu poštenja!
Reaktiviran agitator in politik. Zdruţeni nasprotniki so dobili pretekle dni nazaj
svojega agitatorja in politika, ki je ţe leta 1933 na prav poseben način izkazal svoje
sposobnosti. Tako je nasprotna lista pridobila na novi in neutrujeni moči, ki bo lahko
sedaj brez slehernih pomislekov nastopala vse dni do konca volitev. Veseli smo, da
so zdruţeni nasprotniki sedaj na tej novi moči pridobili, ker bomo lahko nastopali v
svobodnem tekmovanju.

Suhe veje odpadajo. Govori se, da sta izstopila iz katoliške vere in pristopila v
pravoslavno vero zak. Čebulj. Mi nismo z njunim izstopom ničesar izgubili. Je pač
danes moderno prestopati v protestantizem. G Dančitu, ki je zaenkrat brezposeln,
čestitamo na tem in mu priporočamo, naj začne jadrno skrbeti, da bo njegova
pravoslavna druţina v Radovljici rastla iz gorčičnega zrna do močnega drevesa, to
tem bolj ker človeku ni prijetno samemu biti.
Volilni imenik je končno potrjen. Sodišče je sedaj končno potrdilo volilni imenik za
Radovljico. Volilcev je sedaj v Radovljici 386, kakor je to razvidno iz imenika samega
pri občinski upravi. Deset volilcev je pri vojakih in zato nimajo volilne pravice, oziroma
ne smejo svoje volilne pravice izvrševati. Zato je merodajna številka 376.
Z groţnjami so začeli. Najmočnejše oroţje zdruţenih nasprotnikov so groţnje. Vse
vprek grozijo, da bodo ustrelili tega ali onega. Še celo gostilničar na sredi Radovljice
z groţnjami ne štedi. Sliši se tudi, da se je neki uradnik izrazil, da bo ustrelil dva,
predno bi moral iti iz Radovljice. Pošiljajo tudi grozilna anonimna pisma. Groţenj se
nikdo ne boji, ker smo prepričani, da bo znala drţavna oblast dovolj zavarovati
zakonitost in red, na drugi strani pa bomo tudi sami vedeli obračunati z ljudmi take
vrste.
Program nasprotnikov. Na volilnem shodu JRZ v Radovljici v nedeljo dne 18. oktobra
1936 je nosilec nasprotne liste javno zagrozil, da bomo postali še čisto majhni. Ker je
iste besede rabil v nedeljo, dne 11. oktobra 1936 tudi kandidat iz nasprotne liste, ko
je med drugim izjavil, da smo mi leta 1934 ubili kralja, je vsekakor program zdruţenih
nasprotnikov, da hočejo JRZ napraviti majhno. Gospodje iz JNS pozabljajo, kako je
bilo pred tremi leti in mislijo, da so tudi slovenski fantje in moţje pozabili, kako je leta
1933. postopala JNS z nami. Če upajo danes javno povedati, da bomo postali
majhni, so to zopet groţnje in se takim besedam le smejimo, ker vemo, da so le
njihova tolaţba pred nevihto, ki jih bo odnesla iz občine.
1509 din ali streljanje leta 1933. Ko je pri občinskih volitvah leta 1933. prišla na
občino »bela« večina, so to slovesnost proslavili. Sprevod, razsvetljava, pri znanem
trgovcu huronsko vpitje, govorniški talenti so stopili na plan poveličevali »zmago
belih«. Vmes pa se je streljalo na račun okrajnega cestnega odbora, ki je vsled te
proslave in »mogočne« zmage utrpel škode za 1509 din. Tako je znala gospodariti
JNS, tako je znala na tuj račun in na breme davkoplačevalcev svojo strankarsko
slovesnost povzdigovati! Tega početja je sedaj konec. Okrajni cestni odbor v
Radovljici ni podruţnica JNS in ni zato okrajni cestni odbor, da bi on prispeval iz
svojih sredstev za streljanje na čast »izvoljenim« ţupanom.
Beseda poštenim volilcem. Kandidati JRZ v Radovljici vabijo vse poštene slovenske
volilce, ki niso izdali svojega prepričanja in ki se za skledo leče niso prodali
JNSarjem, da v nedeljo dne 25. oktobra 1936 takoj v zgodnjih jutranjih urah oddajo
glasove listi JRZ, ki jamči vsem volilcem, da bo na občini pošteno in nesebično
delala, ki bo skrbela, da brezposelnosti v Radovljici ne bo in ki bo gledala na to da
bodo vsi delovni stanovi zaposleni. Naj noben slovenski volilec ne pozabi, kako so
leta 1933 JNSarji postopali pod našimi okni in straţili naše kandidate, ki niso smeli
priti v stik z nobenim volilcem! Ne pozabimo, da so naši fantje in moţje radi svojega
prepričanja morali v ječe in da so s polja gonili ţenske v zapore! Ne pozabimo, da je
JNS bila tista, ki je hotela uničiti slovenski narod, ki je preganjala vsakogar, ki je hotel
razobesiti slovensko zastavo! Ne pozabimo, da JNSarji niso poznali nobene svobode
in da so hoteli nas vse napraviti za protidrţavne! Pokaţimo v nedeljo 25. oktobra
1936, da hočemo za trajno streti kliko, ki je ne vodijo domači, marveč priseljeno
uradništvo, da hočemo na občini red in zakonitost in da nikakor ne pustimo več, da bi
se nekontrolirano lahko počenjalo na občini, kar bi bilo všeč JNSarjem.

Gorenjec, 23. 10. 1936

Gorenjec, 23. 10. 1936

V Radovljici: po viharju zavladal je mir.
Poštenje je spregovorilo. Radovliičani smo strli pri volitvah v nedeljo dne 25. 10. 1936
nasprotnike. JRZ je dobila 210 glasov, JNS-arji pa le 112. Kje je ostala „večina", o
kateri so trdili še v petek in v soboto, da je za JNS 174 glasov. JNS-arji so po znanih
metodah iz leta 1933 hoteli delali nasilje nad našo večino, pa se jim je vse skupaj
ponesrečilo. Volilci so znali sami preprečiti nasilje JNS-arjev in odločno pokazati, da
se več ne boje njihovih manir in nesramnosti.
»Nacionalna« Radovljica na bojišču. Nacionalne Radovljice ni več. V nedeljo dne 25.
10. 1936 je izginila. Na bojišče so prihajale le bojevite Amaconke in se posluţevale
metod »nacionalistov" Radovljice. Zlate rebule „jugonaciji" niso popili, grozdje pa so
shranili za kasnejše dni, v katere upajo, da bodo imeli zopet „svobodo" za izvrševanje
nasilja nad večino.
Pohod nacijev na Radovljico je izostal, ker so spoznali, da so časi Orjune, pofarjev in
fašistov minili in da bodo pošteni Radovljičani znali v kali streti vsako nasilje
.«jugonacijev".
»Heil« JNS. »Nacionalno« je volil tudi gospod, ki mu svoj čas jezik slovenski ni bil
všeč in vreden, da bi govoril v njem. Danes pa je „v dno svoje nacionalne duše
uţaljen" izjavil na volišču predsedniku volilne komisije, da on vendar voli »nacioalno".
Heil - Zdravo!
Volilce so kradli. V noči od petka na soboto pred volitvami so JNS-arji odvedli nekaj
volilcev. Enega so naloţili na voz in ga odpeljali do šupe nosilca JNS liste, od koder
je bil rešen v soboto popoldne na intervencijo oroţnikov. Ker je tako odpeljevanje
volilcev kaznjivo dejanje po kazenskem zakonu, bo o stvari še govorilo sodišče.
Al je res? Da so volilcem nasprotniki dajali denar. Zares! Pred volitvami predujem, po
izvršeni »dolţnosti" v korist JNS liste, pa še obljubljeno. Kljub denarju in novim
obljubam o raznih mesnicah in podobno, pa je JNS propadla tako, kakor zasluţijo vsi
tisti, ki še danes upajo prisegati na program stranke, ki je skozi 4 leta uničevala
svobodo
ljudstva in zatirala slovenski narod.
Zahvala volilcem JRZ liste. Krajevni odbor za Radovljico se vsem poštenim
Radovljičanom zahvaljuje za njihovo moţatost in odločnost, s katero so pomagali
streti v nedeljo dne 25. 10. 1936 nasilje JNS-arske klike, ki si je prisvajala oblast,
čeprav ni nikdar imela za seboj večine ljudstva in je vladala nasilno kot manjšina nad
večino radovljiškega prebivalstva. Dostojna je bila volilna borba na naši strani in
dostojno ste se zadrţali na dan volitev, s čemur smo pokazali, da nočemo bakljad in
razsvetljav na tuj račun in do hočemo zmago proslaviti z delom, po katerem sodite
naše kandidate, ki so postali občinski odborniki.
Gorenjec, 31. 10. 1936

☻☻☻

Franc Resman, 1936-1941
(15. 08. 1893 - 07. 12. 1969)
Rojen 15. avgusta 1893 pri Rezneku na Gorici, umrl 7. decembra 1969 v Radovljici.
Osnovno šolo je obiskoval v Mošnjah, osrednjo trgovsko šolo pa v Ljubljani.
Ravnatelj Mestne hranilnice je bil ţe od 1927. leta naprej vse do 2. svetovne vojne in
še nekaj let po vojni. Kot ravnatelj Mestne hranilnice se omenja ţe 1. junija 1927, ko
je kot glavni govornik nastopil na proslavi 10-letnice majniške deklaracije v avli
radovljiške graščine. Kako ugleden meščan je bil Franc Resman, nam pove podatek,
da je bil tudi na akademiji zdruţenih organizacij ob proslavi 10-letnice ustanovitve
drţav SHS (Srbov, Hrvatov in Slovencev) 1. decembra 1928 izbran za slavnostnega
govornika. Leta 1933 je bil predsednik Tujsko prometnega društva v Radovljici.
Predsednik društva je bil še od leta 1937 do 2. svetovne vojne. Leta 1933 je bil tudi
predsednik Prosvetnega društva in predsednik Čebelarskega društva v Radovljici. Od
leta 1938 (pravilno 1936 op. DAR) do 2. svetovne vojne je bil tudi ţupan občine
Radovljica. Med 2. svetovno vojno je bil izseljen v Srbijo, od koder pa se je
predčasno vrnil in do konca vojne ţivel v Ljubljani, po koncu vojne se je vrnil v
Radovljico in zopet postal ravnatelj Mestne hranilnice in kasneje tudi Komunalne
banke Kranjske podruţnice v Radovljici do leta 1950., ko je bančne posle v Radovljici
prevzela Narodna banka Beograd. Po upokojitvi leta 1950. leta je opravljal
knjigovodske posle manjših podjetij (Lekarna Radovljica in Bled) in tudi podjetnim
sorodnikom. Dne 7. februarja 1957 se je v Radovljici sestala posebna komisija, ki je
bila osnovana pri Čebelarskem odboru glavne Zadruţne zveze. Zbrali so se
predstavniki čebelarskih organizacij Kmetijskega inštituta iz Ljubljane, radovljiškega
Pokrajinskega muzeja, Etnografskega in Tehničnega muzeja iz Ljubljane. Na tem
sestanku so izbrali Franca Resmana, da v bliţnji okolici zbere čim več predmetov za
predvideno postavitev čebelarskega muzeja v Radovljici. Ob otvoritvi čebelarskega
muzeja v Radovljici dne 5. oktobra 1962 je bilo Francu Resmanu izrečeno mnogo
zahvalnih besed. Po ustanovitvi muzeja je postal njegov dolgoletni sodelavec.
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let (Pomembnejše osebnosti v mošenjski ţupniji);
izdala Krajevna skupnost Mošnje ter Ţupnija Mošnje, 2004.

Franc Resman pri blagoslovu gasilskega avtomobila, 1933
Vir: DAR - Digitalni arhiv Radovljica
Op.: Ţupan Franc Resman je desno od prapora. Na sliki je tudi dekan Fatur.

Franc Resman
Vir: Vrbnje in Gorica (avtor Tine Rezar, 2002)

Ţig »Občina Radovljica - Srez Radovljiški«, 1938
Vir: DAR

Ţig »Mestna občina Radovljica - Srez radovljiški«, 1940
Vir: arhiv Franci Valant
☻☻☻
V Krajevnem leksikonu Dravske banovine (1936) so v Srezu Radovljica naštete
naslednje občine (iz današnje občine): Begunje, Kamna Gorica, Mošnje, Radovljica,
Kropa, Lesce in Ovsiše.
Iz »Načrta po katerem se bo vršilo rekrutovanje v letu 1937 za srez Radovljica«
razberemo, da so bile nekatere občine ponovno vzpostavljene. Na rekrutaciji, ki se je
vršila od 17.-19. avgusta v gostilni Kunstelj v Radovljici so bili fantje iz naslednjih

občin: (Bled), Begunje (Breznica), Kamna Gorica, Mošnje, Radovljica, (Ribno),
Kropa, Lesce in Ovsiše.
Vir: Priprave na obrambo v Dravski banovini Kraljevine Jugoslavije (magistrsko
delo – Aleš Ţlebnik)
☻☻☻
Sestanek okrajne JRZ. V nedeljo, dne 16. t. m., je sklicala okrajna JRZ za radovljiški
okraj širšo sejo svojih zaupnikov v dvorani Ljudskega doma v Radovljici. Seje so se
udeleţili zastopniki vseh krajevnih organizacij radovljiškega okraja z vodilnimi
osebnostmi naših občin. Na seji je podal g. minister dr. Miha Krek obširno poročilo o
našem zunanjepolitičnem in notranjepolitičnem poloţaju …
Vir: Gorenjec, 22. 3. 1941

Zadnji predvojni občinski ţig, 1941
Vir: arhiv druţine Janša
Op.: Podpis ţupana Franca Resmana.

♣♣♣

RADOVLJICA MED OKUPACIJO, 1941-45
Zasedba Italijanov (11. april 1941). Radovljičane so pri maši opozorili, naj se
pripravijo, ker da od Kranjske Gore prihajajo Italijani. Ti se v Radovljici niso ustavljali,
ampak so šli skozi. Na Radovljičane italijanski vojaki niso naredili posebnega vtisa.
Zupanc: »Šli so po dva in dva in med njimi so hodile mule. Hodili so sloţno, kot na
kakšni paradi, ko predstavljamo stare stroje.«
Zasedba Nemcev (21. april 1941). Janko Zupanc: »Deset dni se ni nihče zadrţal v
Radovljici, Italijani so le hodili skozi. Potem pa so prišli Nemci.« Predhodnica se je
pripeljala na motorjih in ko so se v velikem loku ustavili pred cerkvijo so na otroke s
svojimi BMW-ji s prikolicami, plašči, čeladami in očali naredili velik vtis. »Bilo je prav
kakor v filmih« pravi. Ostalih dogodkov se ne spominja, ker naj bi starši otrokom
odredili hišni pripor. Pač pa za prihod nemških enot pravi, da je bil povsem drugačen
od italijanskega. »Za razliko od Italijanov, ki so hodili lagodno, so Nemci prikorakali.
Nekaj se jih je pripeljalo tudi na kamionih, oficirji pa v »kanglah«, kot smo rekli
značilnim Volkswagnovim terenskim vozilom.«
Tudi na Radovljiškem so ljudje Nemce sprva sprejeli z veseljem. »Toda kmalu se je
pričel popis prebivalstva z delitvijo na arijce in nearijce. Določili so, kdo bo preseljen
in kdo bo začasno preseljen. V Radovljico so prejšnjo civilno opravo zamenjali s
svojo. Izselili so ţupana, duhovna in učitelje. »To je bila napaka« pravi Zupanc. Kot
drugod so tudi v Radovljici Nemci na hitro zapravili začetno naklonjenost domačinov.
Vir: Rupnikova linija - odkrivanje utrdb ob rapalski meji (avtorj: Aleksander
Janković Potočnik; Ad Pirum, Logatec 2009).
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.
Vir: Upravni razvoj v gornjesavski dolini 1941-1945 (Janez Kopač)
Nekaj besed ţupanom. Ţupan vzdrţuje zvezo med drţavo in prebivalstvom, on je v
neposrednem stiku z ljudstvom in nosi veliko odgovornost za razvoj in blagostanje
občin in njihovih prebivalcev, ţupan mora dajati v besedi in dejanju občanom dober
zgled, v vsem svojem zadrţanju mora sluţiti za primer značajnega moţa, vrednega
pripadnika nemškega naroda. Z veliko potrpeţljivostjo in ljubeznijo se mora posvetiti
zadevam svojih občanov, zadevam, ki se zde večkrat malenkostne, ki pa so za
dotično občino in njene posamezne člane pogosto največjega pomena.
V doglednem času bodo vse občine zasedenega ozemlja urejene na nemški način.
Zaradi tega se morajo ţupani seznaniti z vsemi določbami, ki se tičejo vodstva
občinskih poslov, da si bodo na jasnem glede svojih pravic in predvsem svojih
dolţnosti.
Ţupani morajo skrbeti za dobro občinsko gospodarstvo in v ta namen pametno
uporabljati občini pripadajoče davčne vire. Obilo dela jim povzročuje v današnjih
vojnih časih preskrba prebivalstva z obleko in obutvijo; prav na tem polju morajo
ţupani napeti vse sile, da se ustreţe prebivalstvu. Isto velja glede prehrane
prebivalstva, ki je naprtila ţupanom posebno odgovornost; pri izdaji ţivilskih nakaznic
mora imeti ţupan mnogo takta in čuta odgovornosti. Pri tem naj ga vodita pravičnost
in nepristranost, prijateljstvo ali sovraštvo ne smeta odločevati. Samo z neoporečnim

poslovanjem si bo pridobil zaupanje, spoštovanje in ljubezen svojih soobčanov, kar
bo gotovo v korist celokupnosti dobrodejno vplivalo na medsebojno razmerje.
Vir: Karawanken Bote, 30. 8. 1941

Mestni ţupan Josef Babnik, 1941-1943
Šolstvo. Radmannsdorf. Sklep prvega šolskega tečaja. Mestna šolska mladina se je
nedavno zbrala z nastavljenim učiteljstvom na holmu h sklepu prvega šolskega
tečaja. Navzoči so bili med drugimi; zastopnik načelnika civilne uprave
Hauptsturnrfuhrer dr. Glaser z šoskim zastopnikom radovljiškega okroţja Orasche,
mestni ţupan Babnik in drugi častni gosti. Voditelj pouka, meščanski učitelj Reichel je
pozdravil goste. Nato je hvalil otroke kot redne, čiste in pridne učence. Pokazali so
tudi otroci, česar so se ţe naučili. Navzoči so šolskemu vodstvu in učiteljstvu srčno
čestitali k velikemu uspehu, k i bo trdna podlaga nadaljnemu šolanju.
Karawanken Bote, 09. 08. 1941
Poimenovanje ulic in hišne številke. Radmannsdorf. Ulice bodo dobile nove
označbe. Mesto je bilo doslej deljeno na tri dele: mesto, predmestje in trg. Kdor je
hotel najti kakšno hišo, je moral preteči celi kraj in vsakega prebivalca vprašati, da je
končno dobil dotično hišo, kajti hiše v ulicah in cestah niso imele zaporednih številk,
ampak čisto zmešano vedno prihodnjo številko ne glede na to kje so stale. Vsled
iniciative ţupana bo sedaj ta nedostatek odpravljen, ceste bodo v kratkem dobile
imena in hiše pa zaporedne številke. Imena oseb bodo vzeta iz imen zasluţnih oseb
sedanjosti in preteklosti.
Karawanken Bote, 15. 11. 1941
Seja občinskega sveta. Radmannsdorf. Te dni se je pri ţupanstvu vršila seja
ţupana in svetnikov skupno z zastopniki prebivalstva. Ţupan Babnik je pozval
prebivalstvo, naj se tudi za naprej krepko udejstvuje pri obnovi. Na brzojavne
čestitke, ki jih je ţupan v imenu vseh prebivalcev poslal Gauleiterju in
Reichsstatthalterju dr. Rainerju, se je Gauleiter prisrčno zahvalil in pri tem izrazil svoj
namen, da se bo posebno zavzel za prospeh Radmannsdorfa.
Karawanken Bote, 10. 01. 1942
Radmannsdorf gradi. Ţupan poroča o enoletni nemški mestni upravi. Pred kratkim
je ţupan mesta Radmannsdorf Josef Babnik poročal o svojem enoletnem zasluţnem
delovanju, ki je bilo zelo obširno in podučno, poleg tega pa podal pregled o
finančnem poslovanju mestne ob čine v preteklem proračunskem letu. Upravno delo
je obstojalo od prevzema občinskih poslov v glavnem v vidnem znamenju odločnega
in nesebičnega dela za povzdig mesta. Z veseljem do dela in podjetnostjo se je
uresničeval korak za korakom ne glede na vojno in gospodarske ovire bogati delovni
program. Predvsem se je gledalo nato, da se zaostala dela in napake kratkoročno in
hitro odpravijo. Izvršena dela so bila kljub vsem teţavam v hitrem tempu dokončana,
ker je drţava denarno prispevala in tudi Landrat dal podporo.
V delu se nahajajoči načrt za pozidavo mesta se bo izvršil po končani vojni. Namesto
stare in neuporabljive se bo postavilo novo do 5 ton nosečo tehtnico. Zelo se iz
zdravstvenih razlogov čuti pomanjkanje mrliške veţe s prostorom za raztelešenje,
zaradi česar je v načrtu, da jo izgradijo. Nezadostno kanalizacijsko omreţje se bo
povečalo, in je en del istega ţe gotov. Grade se nove ceste. Na olepšavo mesta se

polaga posebna paţnja. Lepi parki so nastali. Promenadne ceste so v izgradnji, grdi
objekti so bili odstranjeni, olepševalna dela zadovoljivo napredujejo. Mračna šola je
zadobila lep izraz, notranja oprema je obnovljena, šolska ambulanca za preglede in
zobozdravniško zdravljenje se bo v kratkem izgotovila. Mestna knjigama je v času
trimesečnega obstanka imela razveseljiv dobiček.
Da se mladina telesno uri in krepi, je mestna občina pridobila potrebna zemljišča za
napravo sodobnega športnega prostora. Tik pred otvoritvijo se nahaja asil, v katerem
bo 15 starčkov brez skrbi ţivelo na svoja stara leta. Prostovoljna mestna poţama
bramba bo dobila še shrambo za orodje in novo veţbališče.
Karawanken Bote, 06. 06. 1942
Novi prostori ţupanskega urada. Radmannsdorf / Ţupanski urad v novo
opremljenem upravnem poslopju. Doslej so se nahajale pisarne ţupanskega urada v
poslopju Stadthofa, ki so ga hkrati uporabljali za hotel, kavarno in zasebna
stanovanja. Novi prostori mestnega urada se nahajajo sedaj v novo opremljeni hiši
Adolf Hitler-Straße, štev. 39. v bivši hiši tvornice pletenin Nowak. Poslopje ustreza v
vsakem oziru tako glede prostornine kakor lege popolnoma zahtevam povečanega
delovanja in razširitve občine.
Karawanken Bote, 09. 12. 1942

Ţig »Mesta Radovljica - Okraj Radovljica« in podpis ţupana Babnika, 1942
Vir: arhiv Zvone Razinger
Zborovanje ţupanov. Deţelni svetnik dr. Hinteregger je sklical ţupane radovljiškega
okroţja na delovno zborovanje.uvodoma je sporočil zbranim ţupanom, da je zaprosil
dosedanji občinski komisar v Radovljici za razrešitev. Prošnji je bilo ugodeno in
upravni posli okroţnega mesta so bili poverjeni glede na zdruţitev Lesc z Radovljico
radovljiškemu ţupanu Fürederju. Deţelni svetnik se je pri tej priliki zahvalil
odhajajočemu občinskemu svetniku Babniku in mu izrazil priznanje za njegovo delo.
Babnik je prevzel civilno upravo lani v aprilu kot prvi občinski komisar radovljiškega
okroţja. Mnogo, kar se je takrat storilo v Radovljici, je bilo storjeno na njegov pobudo
in pod njegovim vodstvom. Govornik je omenil preimenovanje ulic , olepšanje mesta,

gradnjo cest, razširjenje vodovodnega omreţja, otvoritev mestne knjigarne in še
druga dela. Novi okroţni komisar Füreder je vodil prej občino Lesce. Vladni asistent
Standhartner je govoril o izdajanju posebnih legitimacij in posebnih določbah glede
potnih listov. Inspektor Seeleitner je kratko obravnaval najvaţnejša prehranjevalna
vprašanja Gorenjske. Višji inspektor Rachle je govoril o občinskih in hišno pravnih
vprašanjih. Nekaj načelnih pojasnil o tem je dal še inspektor Steiner.
Vir: Slovenski narod, 7. 12. 1942

Prodajalna drv in premoga - Joţe Babnik, 1943
Vir: Karawanken Bote, 12. 6. 1943

Prodaja premoga – Josef Babnig, 1945
Vir: arhiv Zvone Razinger

♣♣♣
Ţupan zdruţene Radovljice in Lesc Franc Füreder, 1943
20. aprila 1941 je nemška okupacijska oblast v Lescah odstavila ţupana Pavla Olipa,
občinski odbor pa razpustila. Po primopredaji tajniških in finančnih dolţnosti je
odslovila tajnika Staneta Kompareta iz Lesc štev. 107.
Za ţupana so postavili Franca Fürederja. Bil je njihov človek, kulturbundovec. Ţivel je
na Bledu in bil zaposlen kot upravnik farme srebrnih lisic v Betinu nad blejskim
mostom. Ţupanovanje v Lescah je prevzel 13. maja 1941 v občinski pisarni v osnovni
šoli.
Vir: Leška ţupanija in občina (avtor: Alojz Kos / Leški zbornik, 2000)

Omenili smo ţe (Slovenski narod, 07. 12. 1942), da je v decembru mesecu v
Radovljici kot ţupan odstopil Joţef Babnik. Okupatorji so sklenili zdruţiti Lesce in
Radovljico v eno »mesto«, ţupansko nalogo pa je prevzel Franc Füreder.
Sprememba občin na Gorenjskem. Šef civilne uprave za zasedena ozemlja
Kärntna in Kraina je odredil zdruţitev občine Reifen (Krels Radmannsdorf) z občino
Veldes (Krels Radmannsdorf) in zdruţitev občine Lees z mestom Radmannsdorf z
veljavnostjo od 1. aprila 1943.
Vir: Karawanken Bote, 30. 1. 1943

Podpis (ki ga ni bilo) Franza Fürederja, 1943
Vir: arhiv Terezije Erman (detajl dokumenta)

♣♣♣
NARODNOOSVOBODILNI BOJ V RADOVLJICI, 1941-45
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, med
njimi tudi okroţje Radovljica s sedeţem okroţne oblasti v Radovljici. Vsako od teh
treh okroţij (poleg radovljiškega sta bila določena še okroţje Kamnik in okroţje Kranj)
je vodil politični komisar, ki je bil vezan na navodila šefa civilne uprave. Vsako
okroţje bilo razdeljeno tudi na politične občine. Deţelno okroţje Radovljica je
obsegalo 22 političnih občin, poleg občin iz sodnega okraja Kranjska Gora in
Radovljica je deţelno okroţje Radovljica dobilo pod svoje okrilje še pet občin iz
nekdanjega okrajnega glavarstva Kranj, to so bile občine iz trţiškega območja.
Nemška oblast je vse kraje na zasedenem območju tudi ponemčila. Tako delovanje
uprave je potekalo vse do konca druge svetovne vojne (Kopač, 2006, str. 30. in 31.)
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Slavko Trelc, 1. 6. 1941 - december 1941
(8. 10. 1916; Dvorska vas / 8. 3. 1975; Radovljica)
Slavko Trelc je bil rojen 8. oktobra 1916 v Dvorski vasi v radovljiški občini. Njegov
oče je bil kajţar, mama pa si je kruh sluţila kot sluţkinja na bliţnji kmetiji. Slavko se
je ţelel izučiti za električarja, toda doma ni bilo denarja za uk. Ker pa je imel oče
motorno ţago, je z njo ţagal drva po Radovljici.

Slavko Trelc
Vir: Beg z morišča (avtor: Joţe Vidic, Zavod borec v Ljubljani, 1971)

Prvi odbor OF mesta Radovljica. V prvem odboru OF mesta Radovljice so bili
Slavko Trelc, Franc Prešeren, Stane Perc, Edi Gnilšek, Stane Boţič in Joţe Štrukelj
(Prešeren in Štrukelj sta padla v NOB). Vsakdo izmed nas je imel svojo trojko.
Takšna so bila namreč navodila. Stroga partijska konspiracija iz predvojnih časov je
verjetno vplivala na to, da so se najprej ustanavljale trojke, četverke in peterke,
nekateri pa so bili povezani celo posamično. Krog sodelavcev OF se je naglo širil, da
v poznejšem obdobju ne moremo več govoriti o trojkah.
Sestanki prvega odbora OF mesta Radovljice so bili v naši hiši; sestanki so bili
podnevi v vrtni uti pred hišo, da smo lahko videli na vse strani. Nihče se nam ni
mogel neopaţen pribliţati in prisluškovati našim pogovorom. Na mizi je bila pijača, v
rokah pa igralne karte. Treba je vedeti, da so bili sestanki OF samo nekaj metrov
stran od sedeţa radovljiških gestapovcev. Iz ute smo jih lahko opazovali na oknih v
Grajskem dvoru, oni pa so lahko opazovali našo hišo. Pijača na mizi in karte v rokah
so bile samo zato, da ne bi bili sumljivi.
V odboru smo si takole razdelili naloge: sekretar odbora Slavko Trelc. France
Prešeren je bil odgovoren za zbiranje oroţja in organizacijo oboroţene skupine v
mestu. Edi Gnilšek je skrbel za tiskanje letakov; on je imel sodelavko OF na
»Landratu«, to je na okraju. Jaz sem dobil napisano matrico od jeseniškega
okroţnega komiteja in sem jo potem izročil Gnilšku, le-ta pa jo je nesel v nemško
pisarno na okraj Bronki Ostaševskijevi, ki ţivi zdaj v Kopru. Bronka je razmnoţila
letake, ki smo jih trosili po mestu. Tako smo razmnoţevali letake v nemški pisarni, na
nemških razmnoţevalnih strojih in z nemškim papirjem.
Vir: Beg z morišča (avtor: Joţe Vidic, Zavod borec v Ljubljani, 1971)
Napis na steni grajskega zidu pri trţnici na Kranjski cesti: V neposredni bliţini je
nekoč stala Treljčeva hiša. V njej je bil ustanovljen mestni odbor OF, ki je deloval od
1. junija 1941 do 29. junija 1942. Sekretar je bil Slavko Treljc.

Slavko Treljc je bil rojen 8. oktobra 1916 v Dvorski vasi. Osnovno šolo je obiskoval v
Begunjah in Radovljici, kamor so se preselili starši. Dokončal je tudi meščansko šolo
v Kranju. Zaposlil se je v Tovarni verig d. d. v Lescah, kjer je delal do odhoda k
vojakom in tudi po vrnitvi domov. Vključil se je v SMRJ, podruţnico Lesce, in
Delavsko kulturnoprosvetno društvo Svoboda. Pred napadom Nemčije na Jugoslavijo
je bil mobiliziran v jugoslovansko vojsko. Dodeljen je bil na Rupnikovo obrambno
linijo na področju Begunje - Podgora. Po razpadu jugoslovanske vojske aprila 1941
se je vrnil domov. Uspelo mu je pridobiti domačine za politično delo v OF Radovljica.
Akcija ni uspela. Gestapo je odkril ilegalno delo Slavka Treljca, ga aretiral in 30. junija
1942 privedel v zapore v graščini Begunjah. Zaprt je bil do 14. Oktobra 1942, nato pa
poslan v delovno taborišče Kraut v Avstrijo. Tu se je s svojim političnim delom med
taboriščniki kompromitiral. Poslali so ga v koncentracijsko taborišče v Mauthausen.
Po vojni se je vrnil domov v Radovljico. Umrl je 8. marca 1975.
Vir: Po poti spominov (Radovljiški zbornik 1990)
☻☻☻

Edi Gnilšak, 16. 6. 1941 - 10. 7. 1944
(23. 1. 1910; Trbovlje)
Edi Gnilšak - Brko je bil rojen 23. 01. 1910 v rudarski druţini v Trbovljah, kjer je tudi
dokončal osnovno šolo. Izučil se je pleskarske obrti. Oče je bil komunist, zato je bil
vzgojen v naprednem duhu. V letu 1924 je sodeloval v akciji proti orjunašem, ki so ob
razvitju prapora poţgali rzdarski dom v Trbovljah.
Leta 1929 je prišel na Jesenice, kjer je opravljal svoj poklic. Ko je leta 1932 odsluţil
vojaški rok se je vrnil domov v Trbovlje. Zaposlil se je pri gradnji ceste Trbovlje-Št.
Pavel. Vključil se je v Delavsko kulturnoprosvetno društvo Svoboda, kjer je aktivno
sodeloval. V SKOJ je bil sprejet v letu 1934. Med drugim je sodeloval z Marinkom,
Hohkrautom in Pircem. Ko so bila gradbena dela na cesti končana, je odšel k Tehniki
v Ljubljano. Tudi tam se je vključil v organizirano delo komunistov.
Po aretaciji Alojza Ocepka januarja 1936 je odšel na Bled, da ne bi tudi njega
aretirali. Preţivljal se je s pleskarskim delom. Sodeloval je z Berteljem Jemcem ter
Cirilom in Ivico Jan. Povezani so bili s Stanetom Ţagarjem, učiteljem na Srednji
Dobravi, od katerega so dobivali ilegalno literaturo. Leta 1939 se je za stalno preselil
v Radovljico, kjer je nadaljeval s pleskarsko obrtjo. Po nalogu partije se je vključil v
prosvetno društvo Orlov. Imel je nalogo, da širi napredne ideje med članstvom,
predvsem mladino. Na sled mu je prišel radovljški kaplan Franc Kunstelj, ki je njega
in njegove sodelavce izključil iz društva. Na terenu v Predtrgu, je bil poveza z Bronko
Ostaševski, Janezom Tepino, Ivanom Zupanom (pleskarjem iz Koritnega) in Ignacem
Strlekarjem z Jesenic.
Na začetku vojne so se shajali pri Slavku Treljcu v Predmestu 3. Po ustanovitvi
mestnega odbora OF Radovljica v začetku junija 1941, so imeli vodilni člani OF svoje
skupine članov, Gnilšak je svoje člane OF povezal v skupino sredi junija 1941.
Sestajali so se v njegovi delavnici pri Fürsagarju v Mestu. Osnovna naloga je bila
pridobivati simpatizerje in podpornike OF, zbiranja oroţja, municije, drugega
materiala in denarja za potrebe nastajajočih partizanskih edinic, širjenje literature in
drugega propagandnega materiala OF med zanesljive ljudi.

Gestapo mu je prišel na sled, vendar mu je 10. juija 1944 pred aretacijo uspelo
pobegniti v partizane. Priključil se je gorenjskemu odredu v Karavankah.
Vir: Po poti spominov (Radovljiški zbornik 1990)
☻☻☻

Stane Bertoncelj, 10. 7. 1942 - 16. 6. 1943
(1. 5. 1912; Ljubno / um. 1966; Radovljica)
Bertoncelj Stane - Stašo je bil rojen 1. maja 1912 v Ljubnem, kjer je tudi dokončal
osnovno šolo. Starši so druţino preţivljali z dohodki čevljarske obrti. V Novem mestu
se je pri pečarskem mojstru Klemenčiču izučil za pečarja. Nekaj let je delal kot
pomočnik. Zaradi pomanjkanja dela se je leta 1935 zaposlil v ţelezarni KID na
Jesenicah. Leta 1937 se je preselil v Radovljico, kjer se je leta 1939 samostojno
pričel ukvarjati s pečarsko obrtjo. Bil je v vrstah naprednega delavskega gibanja.
Po prihodu okupatorja aprila 1941 se je vključil v OF v Radovljici. Skupino OF je vodil
od julija 1942 do 16. junija 1943, ko je odšel v partizane. Priključil se je Jeloviški četi
Cankarjevega bataljona na Jelocvici. Ko se je 12. avgusta 1943 formirala Prešernova
brigada, je bil dodeljen v njen sestav.
Udeleţil se je bojnega pohoda brigade na Dolenjsko. Sodeloval je v bojih na Turjaku.
Po vrnitvi brigade na Jelovico je bil imenovan za komandirja minerskega voda
Ratitovec. Nazadnje je bil premeščen v čevljarsko delavnico gorenjskega vojnega
področja Mačkovina v Brezoviškem gozdu pri Kropi. Demobiliziran je bil leta 1954, s
činom poročnika. Umrl je leta 1966 v Radovljici.
Vir: Po poti spominov (Radovljiški zbornik 1990)

☻☻☻

Vinko Berce, 5. 12. 1941- 2. 2. 1943
(13. 8. 1920 v Radovljici)
Vinko Berce, Mlakarjev, drugi predsednik mestnega odbora OF, je bil rojen 13.
avgusta 1920 v Radovljici kot kmečki sin. V JLA je bil vse do 1950. leta. Je
upokojenec in ţivi doma na kmetiji.

Vinko Berce, ok. 1950
Vir: Beg z morišča (avtor: Joţe Vidic, Zavod borec v Ljubljani, 1971)
Bercetovi Na Mlaki so bili prava partizanska druţina. V partizanskih enotah so bili
bratje in sestre: Lojze, Francka, Francelj, Vinko in Marica. Štirje so vojno preţiveli,
Lojze pa je kot borec Prešernove brigade 1945. leta padel na Primorskem. Odbor OF
mesta Radovljice je v Bercetovi hiši deloval vse do odhoda Vinka Berceta v
partizane, to je do februarja 1943. Tu so bili med vojno 1942. leta mnoţični sestanki
OF, zato je čudno, da jih gestapo ni odkril. Dvakrat so bili na sestanku tudi borci
jelovške čete. Na sestanke je prihajal tudi Joţe Štrukelj, terenski politični delavec, ki
je 1943. leta padel ob Savi pri Radovljici. Od starega odbora je aktivno delal le še
Franc Prešeren - Julek.
Bercetove so med vojno izselili, bratje in sestre pa so zaradi nemškega nasilja
zapustili dom in odšli v partizane.
Tako so tudi pri Bercetovih zatrli nadaljnjo dejavnost odbora OF. Osvobodilna fronta
pa je med tem ţe dosegla tak uspeh, da je ni bilo mogoče več zatreti. Številni
spomeniki nas spominjajo na vojna leta.
V Mlakarjevo hišo, tako se je po domače reklo pri hiši, je leta 1942. in 1943. prihajalo
na sestanke OF od 20 do 30 ljudi izd Radovljice, Predtrga in Lancovega. Zato lahko
zapišem, da je Radovljica lahko ponosna na delavne aktiviste OF.
Vir: Beg z morišča (avtor: Joţe Vidic, Zavod borec v Ljubljani, 1971)
Napis na steni hiše Bercetovih na Mlaki: V tej hiši je delovala osvobodilna fronta
od 5. decembra 1941 do 2. februarja 1943. Njen sekretar je bil Berce Vinko - Ferdo.
Vinko Berce – Ferdo je bil rojen 22. avgusta 1920 na Mlaki pri Radovljici v
enajstčlanski kmečki druţini. Ţelja, da bi se izučil sodarske obrti, se mu ni uresničila.
Moral je kmetovati na domači kmetiji.
Decembra 1941 je bila pri Mlakarju ustanovljena skupina OF. Vinko je bil določen za
vodjo skupine. Njegovo aktivno organizirano delo je bilo obseţno. Prišlo je na uho
gestapa na izpostavi v Radovljici. Da se izogne aretaciji, se je od novembra 1942
skrival.
Vir: Po poti spominov (Radovljiški zbornik 1990)

☻☻☻

Valentin Pavšič, pomlad 1944 - 22. 08. 1944
Mestni odbor OF Radovljica. Spomladi 1944 je bil po nalogu Okrajnega odbora OF
Radovljica ustanovljen Mestni odbor OF Radovljica. Za sekretarja je bil imenovan
Valentin Pavšič - Boštjan. Postal je tudi član Okrajnega odbora OF in Komiteja KPS
Radovljica. 22. avgusta 1944 je odšel na Koroško, kjer je bil imenovan za člana
Okroţnega komiteja KPS.
Vir: Po poti spominov (Radovljiški zbornik 1990)
☻☻☻

Slavko Mali, 22. 8. 1944 - januar 1945
Za novega sekretarja Mestnega odbora OF Radovljica je bil (po odhodu Pavšiča na
Koroško) imenovan Slavko Mali - Luka, ki je postal tudi član Okrajnega odbora OF in
Komiteja KPS Radovljica. Zaradi kompromitiranosti je januarja 1945 odšel v Kokrški
odred. Imenovan je bil za pomočnika politkomisarja čete teţkega oroţja v 3.
Bataljonu.
Vir: Po poti spominov (Radovljiški zbornik 1990)
☻☻☻

PREDSEDNIKI MESTNIH ODBOROV, 1945
Uprava po končani drugi svetovni vojni. Po končani drugi svetovni vojni se je na
slovenskem ozemlju ustanovila Ljudska republika Slovenija. Na najniţji upravni ravni
so kot upravno-teritorialne enote odpravili občine in namesto njih ustanovili kraje.
Nekoliko večje kraje so imenovali tudi mesta. Kraji in mesta so bili povezani v okraje,
okraji pa v okroţja. Take upravno-teritorialne enote so med vojno ustanovili partizani.
Vodili so jih krajevni (nekateri imenovani tudi mestni), okrajni in okroţni odbori
Osvobodilne fronte. Po lokalnih volitvah avgusta 1945 so se odbori Osvobodilne
fronte preimenovali v narodnoosvobodilne odbore (krajevni/mestni, okrajni in
okroţni).
Zakon o upravni razdelitvi Federalne republike Slovenije z dne 6. septembra 1945 je
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 (okraje so vodili okrajni
narodnoosvobodilni odbori), ki so zavzemala skupaj 341 krajev. V okraj Jesenice je
spadalo 33 krajev z radovljiškega območja. To so bili: Begunje na Gorenjskem, Bled,
Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Brezje, Češnjica, Dobrava, Fuţina, Grabče,
Hraše, Kamna Gorica, Koprivnik, Krnica, Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje,
Nemški Rovt, Nomenj, Polje, Podnart, Radovljica, Ribno, Smokuč, Spodnje Gorje,
Srednja Dobrava, Srednja vas, Zabreznica, Zapuţe, Zasip, Zgornje Gorje in Ţirovnica
(Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije, 4. člen; Kopač v: Štekar - Vidic 1995,
str. 82).
Slovenski politični vrh je po sprejetju zakona o upravni razdelitvi Federalne republike
Slovenije ugotavljal, da bo potrebna obnova lokalne oblasti. Tako so 25. decembra
1945 sprejeli sklep, da o konkretnih ukrepih odločajo okroţni partijski komiteji, ki pa
bodo morali paziti, da bodo novi kraji kot najniţje upravne enote oziroma njihovi
ljudski odbori skrbeli za izvajanje sklepov zborov volivcev. Dogovorili so se tudi, da
bo v krajih prebivalo do 1500 ljudi (Kopač, 2006, str. 65).
Po drugi svetovni vojni se je iz Radovljice prenesel sedeţ okraja na gospodarsko
pomembnejše mesto Jesenice. To se je zgodilo po avgustovskih volitvah leta 1945.
Radovljica je postal najniţja upravno-teritorialna enota, to je kraj, ki je imel v svojem
sestavu še vasici Gorica in Vrbnje (Holynski v: Dečman, 1992, str. 179-198).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Po končani 2. Svetovni vojni je obveljalo splošno načelo, da se je ozemlje Ljudske
republike Slovenije na najniţji stopnji upravno razdelilo na okraje, mesta in kraje, ki
so jih upravno vodili ljudski odbori Osvobodilne Fronte, tako, kot so jih med vojno
ustanovile partizanske oblasti. Po odloku o razpisu volitev v narodno osvobodilne
odbore odbore Slovenskega narodnoosvobidilnega sveta (SNOS) dne 19. Februarja
1944 naj bi lokalno upravo vodili izvoljeni krajevni narodnoosvobodilni odbori
(KNOO). Volitve so na ozemlju, ki so ga osvobodili partizani, potekale od konca
marca do konca aprila 1944, za ozemlja, ki pa so bila ta čas še pod nemško
zasedbo, pa je veljalo, da naj se volitve izvršijo vzporedno z njihovo osvoboditvijo. Na
Gorenjskem so prve volitve v lokalne organe oblasti potekale šele po koncu vojne in
sicer 15. avgusta 1945, po katerih so se dotedanji krajevni ljudski odbori OF
preimenovali v krajevne narodnoosvobodilne odbore (KNOO).
Sredi februarja 1946 so se vsi dotedanji narodnoosvobodilni odbori preimenovali v
ljudske odbore, na krajevni ravni v krajevne ljudske odbore (KLO).
Vir: Občina Breznica / Ţirovnica, upravni razboj (avtor Janez Kopač; Preteklost
v zavetju Stola / Izdala Občina Ţirovnica 2000).
Partizani so svojo upravno proletarsko – centrično težnjo nakazali z ustanovitvijo
okrožja Jesenice. Tudi povojno upravno moč so prenesli na Jesenice z ustanovitvijo
okraja Jesenice, v katerem, v katerem so na območju sedanje občine Radovljica
ustanovili krajevne narodnoosvobodilne odbore (do avgusta 1945 so jih imenovali
odbori OF) Begunje, Breznica, Češnjica, Dobrava, Hraše, Kamna Gorica, Kropa,
Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Podnart, Srednja Dobrava (KNOO) in mestni
narodnoosvobodilni odbor Radovljica (MNOO). Septembra 1946 so ustanovili
krajevne ljudske odbore Begunje, Brezje, Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce,

Ljubno, Mošnje, Podnart-Ovsiše, Radovljica, Srednja Dobrava (KLO) in mestni ljudski
odbor Radovljica (MLO).
Vir: Nekaj (pre)porodnih utrinkov (avtor Jože Dežman / Radovljiški zbornik
2000)
… Podatke in sprejete sklepe (o zamenjavi litoţeleznic cevi za brezplačno uporabe vode …
op. p.) smo ţeleli pridobiti v občinskem arhivu, a takrat niso bili dosegljivi. Navedene
informacije so nam dali usluţbenci; vodilni na občini v povojnem času: Ivan Marinček, Slavko
Trelc, Stane Perc st., Zvonko Savnik, Pavel Jere, Joţe Ješe in Ivan Ravnik).
Vir: Alojz Maček (Bilten ob 80. letnici kopališča pod Oblo Gorico)

☻☻☻

Ivan Vidic, avgust 1945 - pomlad 1946
(04. 09. 1923; Selo pri Ţirovnici / 18. 06. 1959; Breznica)
Na Gorenjskem so prve volitve v lokalne organe oblasti potekale šele po koncu vojne
in sicer 15. avgusta 1945, po katerih so se dotedanji krajevni ljudski odbori OF
preimenovali v krajevne narodnoosvobodilne odbore (KNOO), v mestih mestne
(MNOO). Prvi predsednik Mestnega NOO Radovljica je tako postal Ivan Vidic iz
Ţirovice. Po osvoboditvi so bili »občinski prostori« v hotelu Grajski dvor.
Odstopil je spomladi 1946.
Vir: Radovljica v letih po 2. Svetovni vojni (avtorica Nada Holynski / Radovljiški
zbornik 1992)

Ranjenci v bolnici Franja: Ivan Vidic, Selo (od 05. 03. 1944 do 28. 03. 1944).
Vir: Jeseniški zbornik

Podpis Ivana Vidica (maj 1945) - poveljnika Narodne zaščite Radovljica, 1945
Vir: Franci Valant, p. d. Benč (kopija)

Dokument s podpisom Ivana Vidica, 6. 6. 1945
Vir: Mišače (avtor Rok Gašperšič)

Ţig Okrajnega odbora Radovljica, 1945
Vir: arhiv Zvone Razinger

Ţig Okrajnega odbora OF Radovljica, 1945
Vir: bolha.com

Ivan Vidic, kot sekretar OLO Jesenice, 1948
Vir: Jeseniški kovinar, 26. 04. 1948
Op.: Rojstne podatke in tekst o Ivanu Vidicu je aprila leta 2014 potrdila njegova ţena
Angelca (Selo pri Ţirovnici). Po telefonu se je z njo pogovarjal Adi Fink.
☻☻☻
Konec januarja 1946 je bila sprejeta Ustava Federativne Ljudske republike
Jugoslavije. V svojem 107. členu je opredeljevala ljudske odbore krajev (kraje so
predstavljali vasi in manjša mesta), okrajev, mestnih četrti, mest, okroţij in oblasti. Na
osnovi ustavnih določil so se februarja 1946 krajevni/mestni, okrajni in okroţni
narodnoosvobodilni odbori preimenovali v krajevne/mestne, okrajne in okroţne
ljudske odbore. Natančnejšo upravno razdelitev je prinesel Zakon o upravni razdelitvi
Ljudske republike Slovenije septembra 1946. Okraj Jesenice je bil še vedno pod
ljubljanskim okroţjem. Radovljica je prav tako še vedno spadala v jeseniški okraj,
upravno pa jo je vodil mestni ljudski odbor, ki je imel enake pristojnosti kot krajevni
ljudski odbori. Po tem zakonu v okraju Jesenice ni bilo več 33 krajev radovljiškega
območja. Manjše kraje so zdruţili, tako da je bilo tedaj v okraju Jesenice le še 24
krajev radovljiškega območja. To so bili: Begunje na Gorenjskem, Bled, Blejska
Dobrava, Bohinjska Bela, Bohinjska Bistrica, Brezje, Kamna Gorica, KoprivnikGorjuše, Kropa, Lancovo, Lesce, Ljubno, Mošnje, Podhom-Zasip, Podnart-Ovsiše,
Polje-Bohinj, Radovljica, Ribno, Spodnje Gorje, Srednja Dobrava, Srednja vasČešnjica, Stara Fuţina, Zgornje Gorje, Ţirovnica (Zakon o nazivu Ljudske republike
Slovenije ter organov drţavne uprave in drţavne oblasti v Ljudski republiki Sloveniji,
2. člen; Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, 5. člen).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Okrajni ljudski odbor Radovljica obsega 13 občinskih odborov.
V prvem razdobju, ki je trajalo nekako do leta 1946, smo prevzeli in utrdili našo oblast
ter obnovili v vojni opustošeno gospodarstvo. Drţavni gospodarski sektor, ki smo ga
ustvarili iz zaplenjenega premoţenja ljudskih sovraţnikov in iz prevzetega
premoţenja nekdanje burţoazne Jugoslavije, je bil sicer ţe takrat močan, vendar je
bila večina proizvajalnih sredstev še vedino privatna lastnina. Naša ljudska oblast je v
tem razdobju morala odgovarjati gospodarskemu stanju v drţavi in je morala
omejevati privatno lastnino proizvajalnih sredstev s takimi upravno-ekonomskimi
ukrepi, kot so na primer odrejanje proizvajalnih programov, načrtno razdeljevanje
blaga, določanje maksimalnih cen itd.
V drugem razdobju, ki je trajalo nekako od leta 1946 do leta 1950, je ljudska oblast
nadalje razlaščala burţoazijo in zagotovila popolno prevladovanje drţavnosocialističnega sektorja v temeljnih gospodarskih panogah ter uvedla plansko
gospodarstvo. To razdobje imenujemo razdobje drţavnega socializma, ko je drţava v
imenu ljudstva razlaščala burţoazijo in neposredno upravljala gospodarstvo. Zato je
bilo v tem času nujno, da se je upravni aparat za izvajanje teh nalog številčno okrepil.
V tretjem razdobju, ki se začenja ţe leta 1950, najočitneje pa z Izvajanjem
temeljnega zakona o gospodarjenju drţavnih gospodarskih podjetij po delovnih
kolektivih, pa so pričela prehajati proizvajalna sredstva v splošno druţbeno
premoţenje, oziroma v upravo samih proizvajalcev, to je delovnih kolektivov. To
razdobje razbremenjuje drţavni aparat raznih gospodarskih funkcij in se zato ta
aparat vedno bolj krči. Vse to se je zelo vidno odraţalo zlasti v radovljiškem okraju, ki
je po svoji gospodarski strukturi med najbolj industrijskimi okraji v Sloveniji. Ko so
delovni kolektivi po delavskih svetih in upravnih odborih prevzeli tovarne in podjetja v
svoje upravljanje, je prenehala funkcija upravljanja teh podjetij s strani ljudskih
odborov. Operativno delo okrajnega ljudskega odbora se je zmanjšalo. Razen tega je
drţava v tem razdobju utrdila naše gospodarstvo do take stopnje, da smo lahko
ukinili zajamčeno preskrbo, odpravili obvezne odkupe, obvezne prevoze lesa, plane
vzreje ţivine, setvene plane itd.
Z odpravo teh nalog, ki so zahtevale za svoje izvajanje močan operativni aparat, smo
lahko odpravili tudi številne KLO in jih posamezne zdruţili v nove upravno-teritorialne
enote — v občinske ljudske odbore. Iz bivših 29 KLO (vštevši MLO Jesenice) so v
radovljiškem okraju ustanovili 13 občinskih ljudskih odborov, med katerimi imata
mesti Jesenice in Bled zaradi posebnih gospodarskih panog privilegiran poloţaj.
…
Občinski ljudski odbor Radovljica šteje 4594 prebivalcev in sta se mu po
reorganizaciji priključila KLO Lesce in Lancovo. S tem se novi občinski odbor
Radovljica ni samo gospodarsko okrepil, ampak se je menjala tudi struktura
prebivalstva v prid delavskega razreda, kar bo prav gotovo vplivalo na bodoče
politično in druţbeno ţivljenje v tem mestu. Številčno močan je tudi novi občinski
ljudski odbor Bohinjska Bistrica, ki zdruţuje bivše KLO Bohinjska Bistrica, Polje in
Koprivnik-Gorjuše ter šteje 3090 prebivalcev. Bivša KLO Stara Fuţina in Bohinjska
Srednja vas pa sta se zdruţila v novi občinski ljudski odbor Bohinjska Srednja vas, ki
šteje 1842 prebivalcev.
KLO Sp. Gorje in Zg. Gorje tvorita sedaj občinski ljudski odbor Gorje z 2958
prebivalci. V gornjesavski dolini sta sedaj le dva občinska ljudska odbora. Občinski
ljudski odbor Kranjska gora zdruţuje bivše KLO Rateče, Kranjsko goro in Gozd ter
šteje 1987 prebivalcev; občinski ljudski odbor Dovje-Mojstraina pa je ostal v mejah
bivšega KLO z 2179 prebivalci.

V mejah bivšega KLO sta ostala tudi občinska odbora Ţirovnica z 2403 in Begunje s
1456 prebivalci. Bivša KLO Brezje in Mošnje tvorita nov občinski ljudski odbor s
sedeţem na Črnivcu s 1113 prebivalci. Občinski ljudski odbor Podnart obsega
obširno področje bivših KLO Podnart, Ljubno in Srednja Dobrava ter šteje 1266
prebivalcev. V občinski ljudski odbor Kropa sta se zdruţila bivša KLO Kropa in
Kamna gorica s 1546 prebivalci.
…
Vir: Gorenjski glas, 10. 5. 1952

☻☻☻

Stane Perc, pomlad 1946 - konec leta 1947
(5. 10. 1916 - 11. 4. 1955)
Po odstopu Vidica, ga je spomladi 1946 zamenjal domačin Stane Perc.
Omeniti moram zaslugo Staneta Perca, ki je bil po vojni več let predsednik
radovljiške občine, umrl pa je 1955, leta star komaj 39 let.
Stane je bil sin obrtniške druţine. Doma so imeli pekarijo, zato se je tudi on izučil
pekovske in slaščičarske obrti. Po okupatorjevem prihodu so med prvimi izselili v
Srbijo tudi Stanetove starše.
Decembra 1941. leta so aretirali Staneta v Ljubljani, pod obtoţbo, da je ţalil
italijansko vojsko. Sodilo mu je italijansko vojno sodišče, zaprt je bil v Ljubljani in
Kopru. Ko se je novembra 1942. leta vrnil iz zapora, je bil znova imenovan za člana
mestnega odbora OF. V partizane je odšel aprila 1943. leta.
Vir: Beg z morišča (avtor: Joţe Vidic, Zavod borec v Ljubljani, 1971)

Stane Perc kot nogometaš, 1947
Vir: arhiv Jani Pezdič

Nogometni turnir za pokal Staneta Perca. Po prenehanju delovanja ŠD Prešeren
je dejavnost kluba nekoliko opešala, ponovno zanimanje za nogomet pa se je
pojavilo po letu 1965. Takrat se je porodila ideja o organiziranju nogometnega turnirja
za pokal Staneta Perca. Stane Perc, po vojni je bil predsednik Občine Radovljica, je
bil aktivni igralec in velik pristaš nogometa. Prvi turnir je bil organiziran avgusta 1966.
Na tem turnirju so poleg domače ekipe sodelovale še ekipe JLA iz Radovljice, NK
Kranj in Profiklub iz St. Jakoba v Avstriji, ki je bil tudi zmagovalec turnirja.
Organiziranih je bilo štiriindvajset turnirjev, Leščani pa so bili zmagovalci devetkrat.
Vir: NK Lesce

Ţig Mestnega narodnega odbora Radovljica, 1946
Vir: arhiv Zvone Razinger
☻☻☻

Franc Kunstelj, konec leta 1947 - december 1952
(1. 10. 1909 - 9. 3. 1974)
Konec leta 1947 se je sestal novoizvoljeni Mestni ljudski odbor (MLO), ki je izvolil
novega predsednika Franca Kunstlja, ki je ostal predsednik tudi v drugi mandatni
dobi MLO od leta 1949 naprej. MLO je štel tedaj 39 članov, izvršni odbor pa 13.
Sedeţ MLO je bil v Grajskem dvoru. Konec leta 1950 se je mesto Jesenice izločilo iz
okraja in Radovljica je zopet postala središče (preostalega dela) radovljiškega okraja.
Sedeţ okraja se je ponovno namestil v graščini.
Vir: Radovljica v letih po 2. Svetovni vojni (avtorica Nada Holynski / Radovljiški
zbornik 1992)
Sekretar mestnega odbora OF v Radovljici (apri 1948) je bil tov. Maks Ţitnik,
predsednik mestnega odbora OF pa tov. Martin Prešeren.
Vir: Jeseniški kovinar, 26. 04. 1948 (št. 8)

Ţig Mestnega ljudskega odbora Radovljica, 1947
Vir: DAR

Darilo MLO Radovljica - podpis Franc Kunstelj, 1950
Vir: DAR - Digitalni arhiv Radovljica

Franc Kunstelj - poveljnik GD Radovljica
Vir: Bilten »Sto let gasilstva v Radovljici« (izdal GD Radovljica, 1983)
Franc Kunstelj je bil dolgo časa direktov Vodovoda Radovljica. Leta 1952 je Franc
Kunstelj postal poveljnik Gasilskega društva Radovljica.

Ţig Vodovoda Radovljica - Direktor Kunstelj Franc, 1969
Vir: DAR

Franc Kunstelj, kot upokojeni direktor vodovoda, 1966
Vir: arhiv druţine Bohinec

Plakat za volitve, 1949
Vir: wikipedia / dLib (naloţil Sportin)

Občine v Okraju Radovljica, 1952
Vir: DAR (Karta upravne razdelitve LRS)
☻☻☻
Zakoni, ki so opredeljevali upravno raven v Ljudski republiki Sloveniji, so se do leta
1952 še velikokrat spremenili, vendar na kraj Radovljica niso imeli bistvena učinka
vse do zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije, ki je bil sprejet 12. 4. 1952.
Po tem zakonu slovensko območje na najniţji upravni ravni ni bilo več razdeljeno na
kraje. Kot najniţje upravne enote so bile takrat ustanovljene občine in mestne občine,
ki so jih vodili občinski ljudski odbori oziroma mestne občine oziroma ljudski odbori
mestnih občin. Namesto okraja Jesenice je bil postavljen okraj Radovljica, ki ga je
vodil Okrajni ljudski odbor Radovljica s sedeţem v Radovljici. Okraj Radovljica sta
sestavljali dve mestni občini: Mestna občina Bled in Mestna občina Radovljica. Poleg
teh dveh mestnih občin je bilo v okraj Radovljica vključenih še osem občin: Begunje
na Gorenjskem, Bohinjska Bistrica, Črnivec, Gorje, Kropa, Podnart, Srednja vas v
Bohinju in Ţirovnica (Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje
in občine, 1. In 7. člen; Kopač, 2006, str. 85–91) .
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

☻☻☻

Stane Perc, december 1952 - 1954
(05. 10. 1916 - 11. 04. 1955)

Po novi upravni razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine (zakon je bil sprejet 12.
aprila 1952) so se zdruţili kraji Radovljica, Lesce in Lancovo v mestno občino
Radovljica. 13. decembra 1952 je bil konstituiran Ljudski odbor mestne občine
(LOMO), katerega predsednik je postal Stane Perc.

Stane Perc, ok. 1950
Vir: Beg z morišča (avtor Joţe Vidic)

Občinski praznik, 1954
Vir: Diplomska naloga »Prosti čas v Radovljici 1945-1955« (avtorica Janja
Grimšičar)

Stane Perc
V zgodnjih jutranjih urah, v ponedeljek 11. t. m., je preminul po dolgi, mučni bolezni
večletni predsednik Ljudskega odbora mestne občine v Radovljici, poţrtvovalni borec
za izgradnjo socializma, tov. Stane Perc.
Pokojni Stane je bil rojen 5. oktobra 1916 v obrtniški druţini v Radovljici. V stari
Jugoslaviji je bil napredno usmerjen, sodelovaj je v društvu »Sokol« in v raznih drugih
kulturnih ter športnih organizacijah. Povsod, kjer je delal, se je zelo hitro znašel,
uţival velik ugled, predvsem med mladino, posebno še zato, ker je bil povsod zelo
aktiven, poln humorja in vedrine.
Po okupaciji naše zemlje se je takoj povezal z organizatorji vstaje in je skupno z njimi
začel organizirati osvobodilno borbo na področju Radovljice. Okupatorje je
neizprosno sovraţil in zaradi tega je z veliko vnemo začel delati za nacionalno in
socialno osvoboditev.
V decembru 1941 je bil od Italijanov v Ljubljani aretiran, obsojen pred vojaškim
sodiščem in zaprt v Kopru, nato pa predan Nemcem in končno zaradi pomanjkanja
dokazov izpuščen. Trpljenje, ki ga je prestal v zaporu ga je še bolj prekalilo in je po
prihodu iz zaprora, v aprilu 1942 stopil v partizane. Kmalu je bil sprejet v
Komunistično partijo. Najprej je bil v Gorenjskem odredu, potem v Šercerjevi brigadi,
nato član Okrajnega komiteja KPS Radovljica in kočno pri OZNI do sovoboditve.
Povsod se je pokazal kot vzor borca in aktivista.
Po osvoboditvi je postal predsednik občine Radovljica in z velikim prizadevanjem
začel delati za obnovo in izgradnjo naše zemlje. S pravilnim odnosom do ljudi,
vztrajnostjo in odločnostjo je znal povezati svoje sodelavce in jih usmerjati k čim
večjemu elanu in delavnosti. Aktiven je bil med člani kmetijske zadruge, med gasilci,
športniki in kulturnimi delavci ter jih skupaj s svojimi najoţjimi sodelavci oblikoval v
zavestne ustvarjalce socializma. Vedno je razmišljal in razpravljal z odborniki kako
naj se sredstva, s katerimi občina razpolaga, čimbolj racionalno uporablja za dvig
gospodarstva radovljiške občine, za gradnjo stanovanj, kakor tudi za čim lepši izgled
meste. Zavedal se je, da s tem prispeva k napredku ne samo njegovega oţjega
kraja, marveč vse naše skupnosti.
Tovariš Stane je bil človek, ki je z globokim razumevanjem dojemal našo druţbeno
stvarnost. Veroval je v ustvarjalno silo delovnih mniţic, ki v druţbenih organih
upravljanja sebi ustvarjajo lepšo in boljšo prihodnost. Tak se je izkazal kot borec v
naši revoluciji in s to svojo borbenostjo in vztrajnostjo je nadaljeval delo po
osvoboditvi vse do trenutka, ko je omahnil.
Ohranili ga bomo v svetlem spominu kot lik borca za socializem in socialistične
druţbene odnose. // Ivan Bertoncelj - Johan
Glas Gorenjske, 16. 4. 1955

☻☻☻
Uvedbo komunalnega sistema je prinesel zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski
republiki Sloveniji, ki je bil sprejet 28. 6. 1955. S tem zakonom se je bistveno
zmanjšalo število okrajev in občin. Občine so se teritorialno zelo povečale, z
uvajanjem komunalne ureditve pa so se povečale tudi pristojnosti okrajev in zlasti
občin. Okraj Radovljica je bil odpravljen in priključen okraju Kranj. Od takrat so na
radovljiškem območju delovale le tri občine: Občina Bled, Občina Bohinj in Občina
Radovljica (Zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, 3. člen).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).
Junija leta 1955 je Zvezna skupščina sprejela splošni zakon o ureditvi občin in
okrajev. V zakonu je poudarjeno, da je občina temeljna politično-teritorialna
organizacija samouprave delovanega ljudstva in hkrati temeljna druţbenoekonomska skupnost prebivalcev na njenem območju.
Vir: Oblike in stopnje ljudske oblasti v socialistični Jugoslaviji (avtor: Rudi
Vogrič / Koledar Mohorjeve druţbe za leto 1961)

☻☻☻
Zbor volivcev v Radovljici. V ponedeljek zvečer je bil v mestni kino dvorani zbor
volivcev prve volilne enote, ki obsega mesto in predmestje. Zaradi smrti predsednika
LOMO Radovljica, Staneta Perca, ki je bil izvoljen v I. enoti je ljudski odbor s svojim
odlokom razpisal nadomestne volitve, ki bodo v nedeljo, dne 10. julija.
Na zboru volivcev je bil za kandidata predlagan tov. Jakob Erţen iz Lesc, ki je ţe bil
podpredsednik OLO Radovljica, tajnik OLO Radovljica, predsednik LOMO Jesenice
itd.
Za sokandidata pa je bil predlagan tov. Anton Zorman, delavec in sekretar
tovarniškega komiteja ZK v Tovarni verig v Lescah ter rezervni oficir JLA.
Volivci I. enote naj se volitev dne 10. julija polnoštevilno udeleţe.
Vir: Glas Gorenjske, 18. 6. 1955

Jakob Erţen

1955-1961

(1915-1997)
Jakob Erţen, po domače Jaka, je bil rojen v Lescah št. 12, nekdaj po domače pri
Kramarju. Za mizarje se je izučil doma pri očetu in tu je tudi naprej delal in opravil
mojstrski izpit. V Kraljevini Jugoslaviji je sodeloval v kulturno-prosvetnem društvu
Svoboda, kasneje Vzajemnost Lesce. Igral in nastopal je pri tamburaših. Član odbora
je bil od leta 1927 do razpusta društva.
Po nemški okupaciji domovine se je opredelil za odporniško gibanje OF. Od maja
1941 je bil v vojaški grupi OF v Lescah, maja 1943 pa imenovan za sekretarja na

ustanovljenem Vaškem odboru OF Lesce. V partizane je odšel junija 1944 na Okrajni
odbor OF Ţirovnica pod Stolom. Od tod je bil premeščen na Okroţni odbor OF
Jesenice na Pokljuki, februarja 1945 pa je bil dodeljen Prešernovi brigadi na
Primorsko.
Po vojni je bil član Komisije za cenitev narodne imovine, poverjenik za trgovino in
preskrbo OLO Jesenice, predsednik MLO Jesenice, tajnik OLO Radovljica, nato
podpredsednik OLO Radovljica, načelnik za gospodarstvo OLO Radovljica,
predsednik OLO Radovljica. V okrajnih ljudskih odborih na Jesenicah, v Radovljici in
Kranju je imel vrsto odgovornih dolţnosti.
Zatem je bil tudi namestnik direktorja Socialnega zavarovanja območja Kranj,
ekspozitura Jesenice.
Vir: Nekaj leških zanimivosti (avtor Alojz Kos / Leški zbornik 1999 - 40 let TD
Lesce)
Predsednik radovljiške komune, Jakob Erţen: »Izboljšati bo treba gostinstvo in
turizem.« Sprva bo teţko. Nimamo še rešenega vprašanja kadra, razen tega imamo
tudi nekaj novih ljudi, ki še niso delali v drţavni upravi. Manjka nam še tudi načelnik
za gospodarstvo. Svete smo izvolili, vendar še niso začeli delati. Na čelu Sveta za
gospodarstvo je direktor leške Tovarne verig tovariš Valentin Marinko, Sveta za
komunalne zadeve Lenart Petrač, direktor »Plamena« iz Krope, za skrbstvo Joţe
Piber, za zdravstvo Cveto Pezdič, za ljudsko prosveto Janez marinček in za šolstvo
Ludvig Šmitek.
Osnovne naloge, ki jih bomo še v tem letu morali reševati so predvsem: adaptacija
občinskega doma, popravilo mostu, ureditev javne razsvetljate itd. Občinski dom
bomo začeli adaptirati ţe v ponedeljek. Zgradbo bomo dvignili za eno nadstropje in s
tem pridobili potrebne prostore. Inštalacija in druge naprave so ţe tako urejene, da
bodo stroški adaptacije minimalni in sicer 3 milijone dinarjev. Prav tako in morda še
bolj pomembna investicija je popravilo mostu na Lancovo. Most je skoraj neuporaben
in ga moramo pred zimo popraviti. Stroški za popravilo bodo znesli okoli 10 milijonov
dinarjev. To jesen bomo začeli urejevati tudi javno razsvetljavo Radovljica-Lesce, ter
še nekatere druge stvari.
Prav gotovo bo imel ljudski odbor dosti dela z ostalimi vprašanji, še posebno z ozirom
na pestrost gospodarstva naše občine. Posebno skrb bomo posvetili turizmu in
gostinstvu, ki je na našem področju še precej zanemarjeno. V zvezi s tem
nameravamo v Radovljici v »Triglavu« odpreti ljudsko restavracijo, kjer naj bi
usluţbenci in delavci dobili ceneno prehrano. Seveda bodo morala prispevati svoj
deleţ tudi podjetja in komuna.
Prav tako bomo imeli dosti dela tudi s podjetji. Vedeti moramo namreč, da je bilo na
področju bivšega okrajnega ljudskega odbora 15 industrijskih podjetij, od katerih
sedaj odpade v našo komuna 10. Večina teh podjetij ima večje ali manjše
investicijske gradnje. Nadalje nastajajo pri njih vprašanja plačila obveznosti in drugi
problemi, o čemer vsem bo moral voditi računa nač ljudski odbor.
Vir: Glas Gorenjske, 3. 9. 1955

Jakob Erţen
Vir: Leški zbornik (TD Lesce, 1999)

Ţig »Občinski ljudski odbor Radovljica - Okraj Kranj«, 1956
Vir: DAR
Tudi na političnem področju je bil aktiven: od osvoboditve do leta 1961 je bil odbornik
Okrajnega odbora OF, kasneje SZDL Jesenice, Radovljica in Kranj, seveda ne
povsod naenkrat. Nekaj let je bil član občinskega komiteja in sekretariata Radovljica.
Ne glede na veliko obremenitev v sluţbi upravnih organov in v politiki je bil leta 1952
med obnovitelji kulturno-prosvetnega društva Svoboda Lesce in prvih sedem let
njegov predsednik. Bil je predsednik okrajnega odbora Zveze prosvetnih društev in
Svobod Radovljica do zdruţitve s Kranjem leta 1955 ter član glavnega odbora Zveze
Svobod in prosvbetnih društev LR Slovenije od ustanovitve do leta 1960.
Organiziral je godbenike in v okviru društva ustanovil godbo na pihala.
Po obnovi gospodarstva so se za potrebe delavcev pričeli graditi rekreacijski centri.
Tudi v Lescah je sindikalna podruţnica v Verigi predlagala gradnjo takega centra.
Temu predlogu so se pridruţili krajani, med katerimi je bil Jakob Erţen, ki je
predlaga, naj se center zgradi pri Šobcu. Junija leta 1956 je bil med prostovoljci

udarniškega dela, za najteţja zemeljska dela pa mu je uspelo pridobiti vojake in
stroje iz garnizona JLA v Kranju.
Leta 1958 je bil med pobudniki za ustanovitev Turističnega društva Lesce in kasneje
več let njegov predsednik. Prizadeval si je za čim hitrejše pridobivanje članstva in
organizirati razvoj turizma. Ob ustanovitvi Gorenjske turistične zveze, je postal njen
podpredsednik, pozneje pa večletni predsednik. Dolgoletni član je bil v upravnem
odboru in predsedstvu Turistične zveze Slovenije, večletni odbornik in delegat
Turistične zveze Jugoslavije, predsednik v komisiji za camping turizem Slovenije.
Brez dvoma ima za povojni nastanek in razvoj turizma v Lescah največ zaslug.
Vir: Nekaj leških zanimivosti (avtor Alojz Kos / Leški zbornik 1999 - 40 let TD
Lesce)
»Mislim, da smo na Gorenjskem v zadnjih 15 do 20 letih uresničili prenekatere načrte
in dosegli lepe razultate na področju turizma. Prav gotovo pa ne moremo v zdanjem
času biti zadovoljni z ravzojem turizma na Gorenjskem v primerjavi z morjem. Po
moje Gorenjska glede tovrstnih investicij ne bi smela biti zapostavljena, saj ima
enake ali pa še boljše pogoje za razvoj turizma kot so na drugih območjih«, pravi 58
letni Jaka Erţen, ki je ţe več let predsednik upravnega odbora Gorenjske turistične
zveze in 12 let predsednik turističnega društva Lesce.

Jakob Erţen
Doma je iz Lesc in njegova je pobuda, da je pred 17 leti začel nastajati na Šobcu
kamp, v katerem je danes prostora za 2000 kampistov in je med najbolje urejenimi
kampi v Sloveniji in Jugoslaviji.
Med vojno je bil v partizanih, po vojni pa na različnih delovnih mestih. Kmalu po vojni
je bil 4 leta poverjenik za trgovino, preskrbo in gostinstvo na Jesenicah, nato
predsednik jeseniške občine, pa tajnik in kasneje načelnik za gospodarstvo okraja v
Radovljici. Bil je tudi 6 let predsednik radovljiške občine. 1967. leta se je upokojil. Za
delo na različnih področjih je prejel več odlikovanj in priznanj, med drugimi tudi red
dela z zlatim vencem.
Njegov prosti čas je danes delo v turizmu. Poleg ţe omenjenih funkcij je še član
upravnega odbora in predsedstva Turistične zveze Slovenije, predsednik sekcije za

kampe in delegat Turistične zveze Jugoslavije. Ţeli si, da bi se turizem na
Gorensjkem čim hitreje razvijal. / A. Ţ.
Vir: Glas, 12. 5. 1973
Novi odborniki občinskih zborov; Radovljica: Ivan Bertoncelj, Franc Jere, Boţo
Černe, Franc Kunstelj, Anton Kobentar, Anton Štiherle, Jakob Erţen, Pavel Olip,
Miloš Šter, Stanko Grilc, Janez Kodras, Joţe Mulej, Alojz Deţman, Joţe Gašperin,
Franc Simčič, Ivan Boţič, Alojz Šušteršič, Jernej Marinčič, Anton Pintar, Ivan Langus,
Janez Debeljak, Tone Šolar, Janko Jerala, Filip Sitar, Ludvik Šmitek, Marjan
Gašperšič, Matija Reţek, Ivan Gašperin.
Vir: Glas Gorenjske, 28. 10. 1957
Izvoljeni odborniki občinskih zborov proizvajalcev. Radovljica; proizvajalska
skupina industrije, trgovine in obrti: Ivan Gorjanc, Bogomir Dobnikar, Anton
Zorman, Niko Bulut, Franc Vovk, Janko Zorko, Mirko Mulej, Ignac Majcen, Jernej
Drmota, Janez Zupan, Joţe Vidic, Vinko Triplat, Slavko Triplat, Joţe Lesjak, Marjan
Dobrila, Jurij Legat, Iva Jakopič, Pavel Ţirovnik, Janko Naglič, ing. Joţe Osterman,
Vinko Savnik, Milan Geratič, Polde Štander, Vinko Koprivec, Artur Šiler, Joţe
Cvetkovič. Proizvajalska skupina kmetijstva: Joţe Rakovec, Vinko Berce.
Vir: Glas Gorenjske, 31. 10. 1957
Prišli so drugi časi in na pobudo takratnega radovljiškega ţupana Jake Erţena, ki je
bil tudi sam vodilni turistični delavec v Lescah in ustanovitelj kampinga Šobec, je bilo
na Brezjah 23. aprila 1958 ustanovljeno Turistično društvo Brezje.
Vir: Turistično društvo Brezje (avtor Slavko Škofic / Brezjanski zbornik 2000).

Ţig OLO Radovljica – okraj Kranj in podpis predsednika, 1959
Vir: wikimedia.org

Pred zaključkom mandatne dobe so odborniki ObLO Radovljica obiskali nekatere
gospodarske organizacije v občini. Med drugim so si ogledali Plamen v Kropi, obrat
Iskre v Lipnici in v Otočah, Elan v Begunjah ter kmetijski posestvi v Poljčah in na
Bledu. – Na sliki: odborniki na obisku v Poljčah.
Vir: Glas, 29. 5. 1963
☻☻☻

Do leta 1961 je potekalo še veliko upravnih sprememb, nekatere občine so se
zmanjševale, nekatere pa povečevale. 1. 6. 1961 pa je nastala nova občina - Občina
Radovljica, h kateri sta se priključili odpravljeni Občina Bohinj in Občina Bled (Zakon
o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, 1. in
3. člen). Leta 1962 pa je novi zakon ukinil še okraj Kranj. Zdruţil ga je v okraj
Ljubljana.
Dne 31. 3. 1965 so po določilnih 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: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

Velika občina Radovljica, 1965
Vir: DAR (Območja okrajev in občin SR Slovenije - avtor Josip Posavec)

Urbanistični program za »staro malo občino Radovljica«
Vir: Glas, 24. 8. 1966
☻☻☻

Franc Jere
(12. 05. 1923 - 23. 11. 2007)

1961-1967

Glas, 26. 7. 1961
Novi statut občine sprejet / S prve seje ObLO Radovljica. Franc Jere, novi
predsednik Občinskega ljudskega odbora - Izvolitev odbornikov v okrajni zbor in zbor
proizvajalcev – Širše pristojnosti Mestnega odbora Bled in Krajevnega odbora Boh.
Bistrica.
Radovljica, 2. junija. Danes je bila tu prva seja novega Občinskega ljudskega odbora
Radovljica. Na prvih ločenih sejah so odborniki obeh zborov zaprisegli, nakar so na
skupni seji izvolili za novega predsednika Občinskega ljudskega odbora tov. Franca
Jereta, za podpredsednika pa tov. Alojza Logarja. Med preostalimi točkami dnevnega
reda so odborniki razpravljali in sklepali o novem staturu občine Radovljica, izvolili
odbornike v okrajni zbor in zbor proizvajalcev Okrajnega ljudskega odbora Kranj,
protrdili sistematizacijo upravnih organov in imenovali nekatere vodilne usluţbence
Občinskega ljudskega odbora.
Novi statut, katerega je danes z nekaterimi dopolnitvami sprejel ljudski odbor, določa,
da imata oba zbora občinskega ljudskega odbora po 38 odbornikov, 4 odborniške
komisije ter sedem svetov. Na območju nove radovljiške občine bo sedem krajevnih
uradov in sicer v Begunjah, na Bledu, v Bohinjski Bistrici, v Gorjah, na Lipnici, v
Podnartu in v Srednji vasi v Bohinju. Krajevna urada na Bledu in v Bohinju opravljata
razen običajnih še nekatere druge, s statutom posebej določene zadeve.
Statut med drugimi tudi določa, da so na področju nove občine izvolili 17 krajevnih
odborov, za območje mesta Bled pa so ustanovili poseben Mestni odbor, ki obsega
mesto Bled in naselje Zasip. Za Mestni odbor Bled in Krajevni odbor Bohinjska
Bistrica se po določilih statuta ustanovi poseben sklad mesta Bled in Krajevnega
odbora Bohinjska Bistrica. V ta dva sklada se steka vsa turistična taksa z območij
mesta Bled oziroma Krajevnega urada Bohinjska Bistrica, nadalje odstotek vseh
občinskih dohodkov, ki se vsako leto določi z druţbenim planom občine Radovljica,
ter prispevki gospodarskih organizacij in morebitne dotacije ljudskega obdora.
Na današnji skupni seji obeh zborov so bili med ostalimi imenovani tudi tajnik
občinskega ljudskega odbora Stanko Kajdiţ, načelnik oddelka za občo upravo in
druţbene sluţbe Ljubo Meglič, načelnik oddelka za gospodarstvo in komunalne

zadeve Joţe Bufolin, načelnik oddelka za finance Joţe Pezdič in načelnik oddelka za
narodno obrambo Ivan Zupan.
Vir: Glas, 3. 6. 1961
S skupne seje obeh zborov ObLO Radovljica / Podeljena odlikovanja. Radovljica
– Pretekli torek je bila v Radovljici skupna seja obeh zborov ObLO Radovljica. Na
zadnji skupni seji pred dokončno zdruţitvijo ObLO Radovljice, Bleda in Bohinja so
odborniki določili število članov za novi občinski zbor in zbor proizvajalcev ObLO
Radovljica. V novem občinskem odboru bo v občinskem zboru 38 odbornikov in v
zboru proizvajalcev 38 odbornikov. Nato so od dosedanjih 28 odbornikov občinskega
zbora izvolili 18 odbornikov in od 28 odbornikov zbora proizvajalcev 22 odbornikov v
novi občinski ljudski odbor. Ostali odborniki bodo iz bivših občin Bled in Bohinj.
Ob zaljučku seje obeh zborov ObLO Radovljica je predsednik ObLO Jaka Erţen
podelil zasluţnim občanom iz raznih delovanih kolektivov, šestnajsto odlikovanje pa
je podelil podpredsednik ObLO, predsedniku Jaku Erţenu, Orden dela z zlatim
vencem. Ostala odlikovanja so prejeli; Orden dela z zlatim vencem: Valentin Marinko,
Orden dela s srebrnim vencem: Joţe Ljublič, Joţe Mikolj, Ivan Kriţnar, Janko Koselj,
Bogomir Robnikar, Anton Zorman, Franc Svetina, Franc Lubin, Miha Rajgelj in
Majcen. Medalje dela pa so prejeli: Viktor Ţaberl, Pavla Toman, Katarina Reţonja in
Marjan Dobrila.
Vir: Glas, 3. 6. 1961
Izvoljeni novi odborniki (občinski zbor): Franc Jere, Janko Brinšek, Jaka Sartori,
Ljudmila Fišer, Aleksander Willewaldt, Joţe Štefe, Ivan Mulej, Ivan Mulej, Boţidar
Ferk, Janez jan, Niko Mencinger, Janez Kunčič, Alojz Šuštaršič, Joţe Vidic, Bogdan
Ambroţič, Joţe Rozman, Slavko Sitar, Damjan Hafner, inţ. Polde Pernuš, inţ. Vida
Puluša, Bodgan Šanca, Ivan Fabjean, Anton Golc, inţ. Stanko Mulej, inţ. Vinko Golc,
Janko Slivnik, Janez Peterman, Janko Repe, Jakob Pretnar, Mirko Zupan, Franc
Vojvoda, Ivan Ţvab, Mirko Košnik, Anton Urh, Anton Kocjanc, Janez Beznik.
Izvoljeni novi odborniki (zbor delovnih skupnosti): Bogomil Zlodej, Filip Urh, inţ.
Irena Kajfeţ, Janko Dernič, Anton Pintar, inţ. Ladislav Gorišek, Alojz Pfajfar, Stanko
Lorger, Franc Hanţič, Miloš Poljak, Milka Medja, Darinka Humerca, Stane Biček,
Francka Hribar, inţ. Cveto Čuk, inţ. Uroš Vidmar, inţ. Alojz Vovnik, inţ. Karel Maselj,
Franc Jazbec, Vinko Potočnik, Miro Rozman, Franc Dijak, Milan Bric, Ciril Lukan,
Janez Skantar, Anton Toman, Rado Trček, Zora Vidic, Peter Nuk, dr. Marko Škulj, dr.
Borut Rus, Zdravko Lukan, Albin Jensterle, Ivan Cerkovnik, inţ. Joţe Mikeš.
Vir: Glas, 1. 6. 1963

Seja občinske skupščine v Radovljici.
Vir: Glas, 26. 12. 1964
Mandatna doba je potekla (občinski zbor): Janko Brinšek, Ljudmila Fišer, Joţe
Štefe, Boţidar Ferk, Niko Mencinger, Alojz Šušteršič, Bogdan Ambroţič, Slavko Sitar,
Polde ing Pernuš, Bogdan Šanca, Anton Golc, Vinko ing. Golc, Janez Peterman,
Brane Vojvoda, Mirko Košnik, Anton Kocjan.
Mandatna doba je potekla (zbor delovnih skupnosti): Filip Urh, Janko Dernič,
Lado ing. Gorišek, Stanko Logar, Miloš Poljak, Darinka Humera, Francka Hribar,
Uroš ing. Vidmar, Karel ing. Maselj, Vinko Potočnik, Franc Dijak, Ciril Lukan, Anton
Toman, Polona Vidic, Marko dr. Skulj, Zdravko Lukan, Ivan Cerkovnik.
Vir: Glas, 27. 1. 1965
Novo izvoljeni odborniki. Jutri bodo na sejah občinskih skupščin podali slovesno
izjavo vsi odborniki, ki so bili na volitvah izvoljeni. S tem se bo pričelo novo obdobje
dela občinskih skupščin. Odborniki pa se bodo z vso odgovornostjo lotili zahtevnih
nalog in obveznosti do volivcev. Pri tem poslanstvu pa jim ţelimo veliko uspeha!
Občinski zbor: Franc Burja, Matija Cvetek, Julij Črv, Ivan Debeljak, Joţe Ješe,
Miran Kenda, Joţe Kosmač, Joţe Kovač, Ivan Langus, Niko Mencinger, Polde ing.
Pernuš, Janko Pristavc, Ignac Smolej, Alojz Šušteršič, Melita Vovk-Štih, Joţe Ţvan,
vinko ing. Golc.
Zbor delovnih skupnosti: Franc Boţič, Vera Čampa, Lenart Černe, Marija Čop,
Vinko Čuden, Stane Canjko, Leon Celič, Franc Cuznar, Peter Gašperin, Tinca
Jakopič, Marica Komočar, Joţe Lipnik, Franc Medja, Helena Poderţaj, Filip Sitar,
Janez Strgar, Ludvik Šmitek.
Vir: Glas, 3. 4. 1965

Leto pomembnih preizkušenj. V gospodarskem pogledu bodo naša podjetja v
prihodnjem letu morala doseči notranjo konsolidacijo z uveljavnjenajem na zunanjem
trgu. Tu pa bo treba uveljavljati drugačne, pozitivne odnose do ljudi, do vrednotenja
kadra, s pravilnim nagrajevanjem po delu. Sedanji sistem nagrajevanja, zlasti višjega
kadra po nekih hierarhičnih lestvicah je nevzdrţen.

Franc Jere
Prav tako nas v prihodnjem letu čakajo velike naloge v gostinstvo turističnem
pogledu. Na našem in jeseniškem območju, kar v nekaterih primerih ni moč ločiti, bo
prihodnje leto vrsta prireditev svetovnega obsega. Sem sodi svetovno prvenstvo v
hokeju in veslaška regata na Bledu, Planica 66 in še posebno zbor novinarjev iz vseh
krajev sveta. To so prireditve, ki postavljajo naše gostinske in turistične organizacije,
pa tudi vse prometne, komunalne, cestne in druge organe pred konkretni izpit, ob
katerem se lahko v svetu uveljavimo ali obratno. Pri tem mislim še posebno na tiste
številne drobne naloge, ki ne zahtevajo toliko sredstev, marveč veliko smisla,
pripravljenosti in dobre volje.
Vir: Glas, 27. 11. 1965
Op.: Desna fotografija je iz: Glas, 28. 12. 1963

Ţig »Občinski ljudski odbor Radovljica - Okraj Kranj«, 1964
Vir: DAR
V spomin Francu Jeretu, nekdanjemu ţupanu Občine Radovljica. V 84. letu
starosti je umrl Franc Jere, eden največjih občinskih politikov in druţbenih delavcev
po drugi svetovni vojni. Svojo ţivljenjsko pot za dobrobit ljudi je zastavil ţe v
partizanskih letih, ko je iz NOB izšel s partizanskim imenom Sever ter kot šolani oficir
nove jugoslovanske vojske, v kateri je bil poklicno do leta 1953. Nato je bil trţni
inšpektor v radovljiškem okraju in nadaljeval v političnih organizacijah zveze borcev,
SZDL in takratne komunistične partije.
Funkcijo ţupana Občine Radovljica je opravljal v letih od 1961 do 1967. Bil je prvi
ţupan velike Občine Radovljica z območjem Bleda in Bohinja, ki se je takrat zdruţila
po novem komunalnem sistemu. Tako je bil prvi moţ občine v času gospodarske in
ustavne reforme drţave, oţivljanja gospodarstva, obrti, kmetijstva in turizma.
Zasnoval, vodil ali botroval je številnim uspešnim vlaganjem v turizem in
gospodarstvo: obnovi in gradnji več blejskih in bohinjskih hotelov, obnovi hotela
Grajski dvor v Radovljici, odprtju blejske igralnice, izgradnji ţičnice in hotela na
Voglu, izgradnji nove pekarne Ţito, dograjevanju skoraj vseh večjih industrijskih
obratov, od leške Verige, Plamena v Kropi, Iskre v Otočah, Kemične tovarne v
Podnartu do Almire v Radovljici in Sukna v Zapuţah. V njegovem mandatu so bili
zgrajeni nova zdravstvena domova na Bledu in v Bohinjski Bistrici, današnja
policijska postaja v Radovljici, Druţbeni center v Lescah, začeta stanovanjska
gradnja v Cankarjevi ulici v Radovljici. Kot ţupan in direktor VGP Kranj je bil zasluţen
tudi za delovne uspehe na področju komunalne in cestne infrastrukture, med drugim
za izgradnjo največjega magistralnega vodovoda iz Radovne, v Bohinjski Bistrici in
na Vojah, 1. fazo sanacije Blejskega jezera, nove mostove čez Savo po ujmi leta
1964. Poleg tega je bil dejaven in uspešen tudi na društvenem področju, kot
predsednik Alpskega letalskega centra, v Krajevni skupnosti Radovljica ...
Franc Jere je bil znan tudi kot ţupan, ki je podpiral prostovoljne aktivnosti, ki se je
odločno zavzemal za obrtnike in kmete in predvsem kot ţupan s posluhom za
sokrajane, ki je bil mnogo rajši med ljudmi na terenu kot v svoji pisarni. Njegovo ime
bomo ohranili v trajnem spominu.
Vir: Deţelne novice, 07. 12. 2007 (Avtor Občina Radovljica)

Franc Jere
Vir: Deţelne novice, 2007
☻☻☻

Stanko Kajdiţ

1967-1973

(17. 04. 1921 - 06. 12. 2001)

Stanko Kajdiţ je bil borec NOV, član delegacije republiške skupščine in predsednik
skupščine občine Radovljica.

Stane Kajdiţ, ok. 1945
Vir: album Staneta Kajdiţa

V spomin Stanetu Kajdiţu. Ni ga več med nami. V 81. letu starosti se je po dolgi
bolezni končala ţivljenska pot Stanka Kajdiţa, ki je bil v določenem obdobju med
drugim tudi prvi moţ Občine Radovljica.
Stanko Kajdiţ se je v zgodovino radovljiške občine, sedanje in prejšnje, globoko
zapisal in ji s svojim zavzetim delom za dobro skupnosti vtisnil neizbrisen pečat.
Rodil se je 17. aprila 1921 v Ţirovnici. Do začetka druge svetovne vojne je kočal 6
razredov takratne gimnazije. Po vojni, ki jo je od 1943 naprej kot partizan preţivel na
območju Cerknega, je nadaljeval sluţbovanje v Jugoslovanski ljudski armadi na
Ministrstvu za rudarstvo. Leta 1952 je prišel v Radovljico.
Konec petdesetih let se je zaposlil na občini Radovljica, med drugim tudi kot tajnik
občine. Leta 1962 je nadaljeval šolanje na Pravni fakulteti, kjer je leta 1965 diplomiral
…

Podpis Stanka Kajdiţa, tajnika ObLO Radovljica, 1956
Vir: DAR
… Leta 1967 je postal predsednik skupščine občine Radovljica, ţupan. Svoje
obdobje (do leta 1973) je zaznamoval z več uspešnimi investicijskimi podvigi. Takoj
po nastopu fukcije je bil pobudnik samoprispevka za gradnjo šol in vrtcev na območju
bivše radovljiške občine (danes Bohinj, Bled in Radovljica), saj so se takratne
osnovne šole v glavnem stiskale v starih in načetih stavbah. Leta 1968 so adaptirali
Osnovno šolo Lipnica, še več pa so uspeli narediti leta 1972. Na Osnovni šoli v
Lescah so izvedli prvo adaptacijo, medtem ko so na Bledu in v Radovljici odprli novo
šolo. Istega leta so se tudi začele priprave za gradnjo novega zdravstvenega doma v
Radovljici, gradnja pa je bila zaključena leta 1974. Na področju stanovanjske gradnje
je Stanko Kajdiţ sodeloval pri soseskah na Cankarjevi in Gradnikovi ulici v Radovljici.
S svojo pregovorno odločnostjo je dosegel preselitev radovljiške vojašnice iz centra
mesta na lokacijo v Predtrgu (1967-1968). Prav tako je bil pobudnik za ureditev ceste
na Pokljuko in koordinator gradnje nove ceste v Bohinj. Zavzel se je za gradnjo ţičnic
na Voglu in sodeloval tudi pri začetku investicije, podobno kot kasneje pri
smučarskem centru na Kobli. Pomemben je njegov deleţ pri rasti hotelov Golf, Park
in Lovec.
Stanko Kajdiţ je kot pravi sodoben ţupan delal za občino, boril se je za interese
lokalnega gospodarstva in občanov. S svojim delom je pustil neizbrisen pečat v teh
krajih tudi po ţupanovanju, ko je bil do upokojitve leta 1979 direktor HTP Bled.
Njegovo ţivljenje je bilo en sam boj; za svobodo kot rosen mladenič, kasneje za
razvoj občine in gospodarstva, zadnja leta z boleznijo. Sedaj se je izpolnilo.
Ohranimo spomin na njegovo delo in prispevek za skupno dobro.
Vir: Deţelene novice (december 2011; št. 11, str. 2).

Ţig »SRS - Skupščina Občine Radovljica«
Vir: arhiv Zvone Razinger

Novi svetniki (zbor delovnih skupnosti): Joţe Kapus, Damjan Hafner, Franc
Polajnar, Emil Škrinjar, inţ. Veronika Berc, Joţe Ahačič, inţ. Elza Osterman, Janez
Smole, Janez Kozamernik, Janko Peternelj, Mojca Kokalj, Rajmund Šiško, Oto
Mencinger, inţ. Janez Košir, Janez Arh, Zdravko Knaflič, Franc Bajt, Franc Učakar,
Janez Pogačar, Janez Strgar, Alojz Gartner, Rado Trček, Katarina Bem, Franc Fister,
Edvard Lavrič, Joţe Hribar, dr. Marjan Ţilič, Joţe Bufolin, Franc Šmit, Anton Deţman,
Janez Jankovič in Andrej Čufar.
Vir: Glas, 12. 4. 1969
Novi svetniki (občinski zbor): Stanko Kajdiţ, dr. Joţe Pikelj, Vinko Berce, Svetozar
Pezdič, Bernard Tonejc, ing. Ivan Kelih, Boris Čop, Franc Janc, Jakob Smolej, Pavel
Mencinger, Janez Kunčič, Stanko Meglič, Ivan Korošec, Kazimir Kotnik, Joţe
Cvenkelj, ing. Janez Pogačnik, ing. Janez Šmitek, Miha Burja, Mirko Zupan, Franc
Vojvoda, Franc Mencinger, Janez Cerkovnik, Franc Cvetek, Matija Cvetek, Janez
Korošec, Ivan Jan, dr. Branko Lubej, viktor Pogačar, Ivan Fabjan, Franc Burja,
Valentin Mulej, Franc Jemes, Janez Varl, Joţe Hostar in Janez Čop; Kmetijska
podskupina: Franc Medja, Martin Bernik in Jakob Langus. Republiški zbor: Jere
Franc.
Vir: Glas, 16. 4. 1969
Visoko odlikovanje za Staneta Kajdiţa. Ob drţavnem obisku v SFRJ je predsednik
italijanske republike Giuseppe Saragat odlikoval z visokimi odlikovanji več osebnosti
iz naše republike za zasluge pri razvijanju jugoslovansko-italijanskih prijateljskih
stikov. Med devetimi odlikovanci je tudi predsednik skupščine občine Radolvjica
Stanko Kajdiţ, ki je dobil odlikovanje »Red Commendatore«.
Vir: Glas, 11. 10. 1969

Haile Salasie, Josip Broz - Tito in Stane Kajdiţ; na Bledu, ok. 1970
Vir: arhiv druţine Kajdiţ

Podpis ţupana Stanka Kajdiţa, 1973
Vir: Bilten »25 let Almire«

Podpis predsednika SO - podţupana Joţeta Kapusa
Vir: »20 let - komorni zbor A. T. Linhart«, 1970-75
☻☻☻
Ustava iz leta 1974 je kot temeljno upravno-teritorialno enoto določila občino, katere
pristojnosti so bile precej velike. Za takratni komunalni sistem je bilo značilno, da je
temeljil na konceptu zdruţenega dela in na skupni druţbeni lastnini. Občino je vodila
občinska skupščina, ki so jo sestavljali zbor zdruţenega dela, zbor krajevnih
skupnosti in druţbenopolitični zbor. Med najpomembnejšimi akti, ki jih je sprejemala
občinska skupščina, so bili: statut, proračun in odloki (Vlaj, 1994, str. 53).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013)

Ustava Socialistične republike Slovenije iz leta 1974 je uzakonila delegatski sistem.
Skupščina občine je bila najvišji organ oblasti v občini. Sestavljali so jo 3 zbori: zbor
zdruţenega dela, zbor krajevnih skupnosti in druţbenopolitični zbor. V zbor
zdruţenega dela so bili voljeni predstavniki organizacij zdruţenega dela, kmetovalcev
in skupnosti obrtnikov. V zboru krajevnih skupnosti so bili voljeni predstavniki
organov krajevnih skupnosti. V druţbenopolitični zbor so predstavnike izvolile
druţbenopolitične organizacije: Socialistična zveza delovnega ljudstva (SZDL), Zveza
komunistov Slovenije (ZKS), Zveza sindikatov Slovenije (ZSS), Zveza socialistične
mladine Slovenije (ZSMS) ter Zveza zdruţenj borcev narodnoosvobodilne vojne
(ZZBNOV). Delegati vseh zborov so bili izvoljeni za mandat 4 let.
Občina je imela kot vodilni organ predsednika in predsedstvo skupščine občine.
Predsedstvo skupščine občine kot kolektivni organ so poleg predsednika in

podpredsednika skupščine sestavljali še predsedniki posameznih zborov občinske
skupščine.
Izvršilni organ občinske skupščine, odgovoren za vsa področja druţbenega ţivljenja
v občini, je bil izvršni svet občine. Izvršni svet bil organ izvrševanja odlokov in
predpisov, ki jih je sprejela skupščina občine. Sestavljal ga je predsednik in več
članov.
Vir: Manca Šetina-Miklič (sekretarka Občine Radovljica; napisano marec 2014)

☻☻☻

Ivan Cerkovnik

1974

(29. 10. 1927 / ţivi v Ribčevem lazu)
Ivan Cerkovnik – novi radovljiški predsednik. Radovljiška občinska skupščina je
na zadnji letošnji seji v sredo razrešila dolţnosti predsednika skupščine Stanka
Kajdiţa. Stanko Kajdiţ je to dolţnost opravljal šest let in pol.
Marca letos je bil izboljen za direktorja Zdruţenega podjetja hoteli Toplice Bled in od
tedaj naprej je bil neprofesionalni predsednik skupščine. Zaradi pomembnih nalog, ki
čakajo skupščino in njene organe v prihodnjih mesecih do izteka mandata in ker se
kot direktor Zdruţenega podjetja tem nalogam ne bi mogel v celoti posvetiti, je
zaprosil v soglasju z druţbenopolitičnimi ogranizacijami občinsko skupščino za
razrešitev.
Odborniki so v sredo njegovi prošnji ugodili. V imenu skupščine se mu je zavalil za
delo in uspehe, ki so bili doseţeni v občini v zadnjih šestih letih in pol, podpredsednik
skupščine Niko Fabijan. V znak priznanja in v spomin na delo v skupščini pa mu je
izročil umetniško sliko.

Ivan Cerkovnik
Predsednik občinske konference socialistične zveze Janez Varl je potem na predlog
koordinacijsko-kadrovske komisije, v soglasju v vodstvi druţbenopolitičnih organizacij
in na predlog 20 odbornikov predlagal za novega predsednika skupščine 46-letnega
Ivana Cerkovnika iz Bohinja. Odborniki so na tajnih volitvah predlog potrdil. Ivan
Cerkovnik, ki je bil doslej sekretar v podjetju Almira v Radovljici, od marca naprej pa
tudi podpredsednik občinske skupščine, bo do konca tega skupščinskega mandata
opravljal funkcijo predsednika skupščine profesionalno. / A. Ţ.
Vir: Glas, 29. 12. 1973
Ivan Cerkovnik se je leta 1948 izučil za čevljarja. Kasneje je bil zaposlen v Zadruţni
zvezi, opravljal pa je tudi funkcijo okrajnega komisarja mladine. Leta 1958 je končal
srednjo ekonomsko šolo. Leta 1960 se je zaposlil kot upravnik gozdne uprave Bled,
Bohinj in Radovljica, leta 1963 pa je postal okrajni komisar za gozdove v Radovljici.
Kasneje je bil osem let še na vodilnem mestu v Almiri v Radovljci, leta 1974 pa je
postal predsednik občine Radovljica.
Vir: Adi Fink (po telefonskem pogovoru z Ivanom Cerkovnikom)
Slovo od Almire. Od delovne organizacije se poslavlja Ivan Cerkovnik, dolgoletni
sekretar »Almire« (leta 1966 je nastopil sluţbo vodje splošnega sektorja. Op. p.) in
zelo aktiven druţbeno politični delavec v domači krajevni skupnosti, občini in
republiki. Kljub mnogim zadolţitvam in kopici nalog je vedno prisluhnil in poskušal
najti čas za vsakogar, ki je potreboval njegovo pomoč ali nasvet, njegovo
poţrtvovalno sodelovanje in zavzetost pa sta se tvorno vključevala v razvoj
organizacije. Vir: Almira - 30 let (urednik Bojan Gorjup, 1977)

Nekoč sva bila oba delegata zbora občin v Slovenski skupščini iz Radovljiške občine
in se ga spominjam iz skupnih pripravljalnih sej za delo na skupščinskih sejah.
Anekdota iz ene takih sej. Delegat je bil tudi g. Jere iz Radovljice. On je nekoč
zamudil začetek in Cerkovnik mu je rekel, da bi bil Jere lahko bolj točen, ker je tako
blizu doma. Pa mu Jere odgovori: "Ti Cerkovnik, ti si tako daleč doma, da zamudo
med voţnjo lahko notri prineseš, jaz je pa ne moram ". Napisal: Rok Gašperšič

Ivan Cerkovnik, 1974
Vir: osebni arhiv Ivan Cerkovnik

Podpis ţupana Ivana Cerkovnika, 1974
Vir: osebni arhiv Ivan Cerkovnik
☻☻☻

Leopold Pernuš

1974-1982

(21. 09. 1922 na Bledu - april 2009)
Druţbeno politični zbor. Na II. občinski kandidacijski konferenci SZDL v petek 15.
marca, so potrdili 21-člansko listo kandidatov za druţbeno politični zbor občinske
skupščine. Na listi so kandidati: Ferdo Bem, Ivan Cerkovnik, Janez Erman, Niko
Fabjan, Štefan Hajdinjak, Francka Hribar, Zlato Kavčič, Ludvik Kerčmar, Alojz Kos,
Janko Kralj, Ljuba Kunstelj, Sonja Leskovec, Polde Pernuš, Drago Rozman, Borut
Rus, Metod Staroverski, Anton Suhadolnik, Ivanka Šlibar, Pavel Tolar, Ljuba Urevc in
Janez Ţitnik. Hkrati so potrdili kandidaturo inţ. Polda Pernuša za predsednika
občinske skupščine, Ivana Cerkovnika za podpredsednika, dipl. oec. Franca Podjeda
za predsednika izvršnega sveta, Ferda Bema za predsednika DPZ, Pavla Tolarja za
namestnika DPZ, inţ. Joţa Kapusa za predsednika ZDS, Joţa Meršola za
podpredsednika ZDS in Franca Jereta za predsednika zbora KS.
Vir: Ţelezar, 22. 03. 1974
Pernuš Leopold (rojen 21. september 1922 na Bledu), dipl. ing. gozdarstva. Sin
Leopolda in Marije (roj. Osip). Slovenske narodnosti in slovensko drţavljanstvo,
rimokatolik. Starši so bili posestniki. Osnovno šolo je končal na bledu l. 1933, tretjo
drţavno gimnazijo v Ljubljani l. 1942. Gozdarstvo je študiral na »Poljoprivredno
šumarskom fakultetu Sveučilišču u Zagrebu«. Doštudiral je v šolskem letu 1951-52,
diplomiral pa 26. 11. 1953. Veliki del delovane dobe je bil zaposlen v GG Bled. Po
diplomi je začel delata v stroki 01. 12. 1953, najprej kot pripravnik v taksaciji, potem
do l. 1957 kot taksator v Gozdnem gospodarstvu Bled. Kasneje je postal upravitelj
Gozdarstva Radovljica, kjer je ostal dve leti (1957-59). Nekaj dlje (1959-67) je bil
upravnik Gozdarstva Jesenice, ki je bil prav tako v sestavu GG Bled. Od 1967-74 je
bil upravitelj Gozdarstva Pokljuka (GG Bled), nato pa je prenehal delati v gozdarstvu.
Leta 1974 je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine Radovljica.Od leta 1982 je
v pokoju. Do smrti leta 2009 je ţivel na Bledu.
Vir: Hrvaško gozdarsko društvo - Imenik hrvaških gozdarjev (na spletu)

Leopold Pernuš, ok. 1985
Vir: Imenik hrvaških gozdarjev (na spletu)

Nekdanjemu ţupanu Leopoldu Pernušu v spomin. V 87. letu starosti je umrl
Leopold Pernuš, nakdanji ţupan občine Radovljica. Rojen je bil 21. septembra 1922
v zavedni, napredni slovenski druţini na Bledu. Nemški okupatorji so jih leta 1941
izselili v Srbijo, jim zaplenili vse premoţenje, vključno s hotelom, po vrnitvi v Ljubljano
pa poslali v italijansko koncentracijsko taborišče Gonars. Tja namenjeni vlak so
napadli partizani, ki se jim je Leopold Pernuš pridruţil v udarnem vodu pokljuškega
gorenjskega odreda. V tragediji pod Lipanco je bil med redkimi preţivelimi. Konec
vojne je pričakal kot udeleţenec bojev na Koroškem, kamor je s svojo enoto preko
grebena Karavank prišel leta 1943.
Po vojni je diplomiral na gozdarski fakulteti v Zagrebu. Kot diplomirani gozdarski
inţenir se je zaposlil v Gozdnem gospodarstvu Bled, nazadnje je bil v tem podjetju
direktor TOZD-a Pokljuka. Leta 1974 je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine
Radovljica in to funkcijo opravljal dva mandata do leta 1982. V tem obdobju je bil
med drugim predsednik koordinacijskega odbora za gradnjo vrtcev in šol, zgrajene so
bile osnovne šole v Lescah, na Bledu, v Bohinjski Bistrici ter vrtci v Kropi, Radovljici,
na Bledu in v Bohinjski Bistrici. Posebno pozornost je posvečal odprtim in
prijateljskim stikom s pobratenimi občinami. Veljal je za strpnega ţupana, ki ni bil
naklonjen prepiranju, temveč reševanju problemov malega človeka. Za občane so
bila vrata njegove pisarne zmeraj odprta.
Po upokojitvi je bil na svojem Bledu še naprej dejaven na področju golfa, ki ga je med
prvimi povezoval s turizmom, bil je dolgoletni predsednik blejskega turističnega
društva, se vključeval v delo dobrodelnih organizacij in tudi v politično ţivljenje v novi
slovenski drţavi. V znak spoštovanja njegovega dela in pridobitev za občino je
Občina Radovljica Leopoldu Pernušu ob njegovi 80-letnici leta 2002 izročila
spominski medaljon. Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Vir: Deţelne novice, 10. 04. 2009 (avtor Janko S. Stušek, ţupan)

Leopold Pernuš
Vir: Občina Radovljica
☻☻☻

Boris Šetina

1983-1984

(roj. 16. 05. 1933)
Boris Šetina, rojen 16. 5. 1933 v Ljubljani, otroštvo preţivel v Črnomlju, gimnazijo in
Pravno fakulteto obiskoval v Ljubljani, univerzitetni diplomirani pravnik. Vso poklicno
kariero je opravljal delo javnega in nato drţavnega toţilca. Kot vrhovni drţavni toţilec
RS se je upokojil leta 2003. Ţivi v Radovljici, kamor se je z druţino priselil leta 1962.
Vir: druţina Šetina

Boris Šetina
Vir: arhiv druţine Šetina

Občinski ţig in podpis ţupana Šetine, 1984
Vir: Občina Radovljica
☻☻☻

Bernard Tonejc

1985-1988

(roj. 20. 08. 1932)
Bernard Tonejc je bil dolga leta aktivni druţbenopolitični delavec v Občini Radovljica
in to še v času, ko je Občina Radovljica teritorialno obsegala področja sedaj na novo
nastalih občin. Bil je predsednik Skupščine občine Radovljica v letih od 1985 do
1988. Na tem zahtevnem poloţaju se je izkazal kot dober vodja in usklajevalec
različnih interesov bivše velike Občine Radovljica.
Po osamosvojitvi Slovenije je svoje politično delo nadaljeval tudi v novem sistemu,
saj je bil v mandatnem obdobju 1990-1995 predsednik Zbora zdruţenega dela. Od
leta 1998 do 2002 je vodil občinsko Komisijo za statutarne pravne zadeve, volitve in
imenovanja in v njeno delo vloţil doberšenj del svojih izkušen, lahko bi rekli, da je
oral ledino na področju nove organiziranosti našega sistema. Kar dve mandatni
obdobji je bil član Komisije za ureditev povojnih grobišč v Občini Radovljica.
Svoje znanje in izkušnje je dal na razpolago tudi svojemu kraju Lesce, kjer je bil
predsednik Krajevne skupnosti Lesce dva mandata (1992-1998). Tudi to funkcijo je
opravljal odgovorno in v zadovoljstvo krajank in krajanov Lesce in tako tvorno
pripomogel k razvoju kraja.
Uspešno je zdruţeval svojo poklicno in politično udejstvovanje, saj je kot dipl. gozdar
zaposlen v GG Bled uspešno vodil tudi prisilno upravo v Kmetijsko gozdarski zadrugi
Bohinj kot njen predsednik. Kot gozdar je bil vključen tudi v lovsko druţino Jelovica in
je bil njen dolgoletni predsednik.
Ob njegovi 75 letnici predlagamo, da se mu podeli Plaketo Občine Radovljica za
ţivljensko delo.
Vir: Obrazloţitev predloga za podelitev Plaketo občine Radovljica, 2007 (avtor:
Predsedstvo SD Radovljica)

Občinski ţig in podpis ţupana Tonejca, 1987
Vir: Občina Radovljica

Bernard Tonejc
Vir: Gorenjski glas, 29. 4. 1988

Bernard Tonejc na kopališču, skupaj z Joţetom Rebcem
Vir: Bilten »70 let PK Radovljica« (izdal PK Radovljica, 2003)
Srebrna plaketa zdruţenja borcev za vrednote NOB Slovenije. Dobitnik srebrne
plakete, Bernard Tonejc iz Lesc, je od leta 1997 predsednik KO Lesce, ţe drugo
mandatno obdobje je član izvršnega odbora Zdruţenja pa tudi aktualni predsednik

občinskega odbora Zveze borcev za vrednote NOB Radovljica. V času svoje funkcije
predsednika občinske skupščine tedanje občine je sodeloval v odboru za pohod
borcev na Triglav, ki je kasneje prerasel v vsakoletni pohod veteranov, in poskrbel za
finančno podporo prireditvi. V zadnjih letih skrbi za popularizacijo zdruţenja.
Vir: Deţelne novice, 3. 9. 2010 (avtorica Marjana Ahačič)

☻☻☻

Danijel Marko Bezjak

1989-1990

(20. 03. 1941 v Radovljici / um. 2004 v Radovljici)
Marko Bezjak je bil občinski svetnik v mandatu 1995-1998.

Danijel Marko Bezjak (s podpisom)
Vir: arhiv druţine Bezjak

Ţig SO Radovljica in ţupanov podpis, 1989
Vir: Občina Radovljica

Marko Bezjak
Gorenjski glas, 4. 8. 1989

Zahvala ob smrti Marka Bezjaka
Vir: Gorenjski glas, 7. 9. 2004

☻☻☻
Od leta 1965 pa do leta 1994 je bilo v Sloveniji od 60 do 65 občin. Povprečna
slovenska občina je imela več kot 30.000 prebivalcev in je obsegala več kot 300
kvadratnih kilometrov. Radovljica je bila v tem času ena izmed največjih občin.
Leta 1991 je na Gorenjskem bilo pet občin: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka
in Trţič. Območje tedanje občine Radovljica je obsegalo območje sedanje občine in
še območje sedanje občin Bled in občine Bohinj. V občini Radovljica je bilo takrat 29
krajevnih skupnosti. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije iz leta 1991
je bilo v občini Radovljica 34.286 prebivalcev, od tega 17.876 ţensk in 16.410
moških (Klinar v: Dečman, 2000, str. 281 - 292).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013)
☻☻☻

ŢUPANI RADOVLJICE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Občina Radovljica leta 1993. Po osamosvojitvi Slovenije je po celotnem ozemlju
Slovenije potekalo preoblikovanje občin (iz velikih komun v manjše občine). Da so
nastale take občine, je bilo treba spremeniti veliko zakonodaje in v občini Radovljica
so leta 1993 sprejeli Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov
občine Radovljica, ki opisuje natančno delovanje občine Radovljica in njenih organov
po osamosvojitvi Slovenije. Ta odlok je predstavljen v naslednjem podpoglavju (po
Odloku o organizaciji indelovnem področju upravnih organov občine Radovljica 1. –
30. člen).
Vir: Uprava zgodovine občine Radovljica od leta 1849 do danes (diplomsko
delo; avtorica Vedrana Popović / Fakulteta za upravo Univerza Ljubljana, 2013).

☻☻☻

Vadimir Černe

1991-1998

(11. 07. 1935 - 09. 03. 2013)

Vladimir Černe pri podpisovanju, skupaj z Joţetom Rebcem
Vir: Bilten »70 let PK Radovljica« (izdal PK Radovljica, 2003)

Dva podpisa ţupana Vladimirja Černeta, 1991
Vir: Občina Radovljica
OP.: Na prvem ţigu je grb Republike Slovenije v sklopu SFRJ, na drugem ţigu pa je
grb samostojne Republike Slovenije. / Vir: Manca Šetina-Miklič

Vladimir Černe (1935-2013). Po kratki, a usodni bolezni je 9. marca umrl nekdanji
ţupan in občinski svetnik Vladimir Černe. Rodil se je 11. julija 1935 na Jesenicah,
kjer je obiskoval osnovno šolo in niţjo gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na srednji
tehniški šoli v Ljubljani in nato na Univerzi v Ljubljani dokončal strojno fakulteto ter
dobil naziv diplomirani inţenir strojništva. Svoj poklic je opravljal v Ţelezarni
Jesenice, v Tehničnem biroju na Jesenicah, 16 let pa je vodil Inţeniring Bled.
Ob nastanku slovenske pomladi v 90. letih se je, kot je dejal sam, z velikim
navdušenjem in domoljubjem vključil v politiko. Na neposrednih splošnih volitvah leta
1990 je bil kot kandidat Demosa izvoljen za predsednika Skupščine občine
Radovljica, ki je tedaj še vključevala Bled in Bohinj. Pod njegovim predsedstvom je
občinski svet za splošno ljudsko obrambo in druţbeno samozaščito sprejel sklep, da
Jugoslovanski ljudski armadi ne dovoli razoroţitve Območnega štaba teritorialne
obrambe Radovljica. S tem dejanjem je pomembno prispeval, da so enote
Teritorialne obrambe v radovljiški občini oboroţene in opremljene pričakale vojaški
spopad z JLA leta 1991. V osamosvojitveni vojni je kot predsednik Skupščine občine
zagotovil, da je delo predsedstva, izvršnega sveta in upravnih organov ter civilne
zaščite potekalo učinkovito in odgovorno. Kasneje je postal tudi član Območnega
zdruţenja Veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Gorenjske.
Leta 1994 je bil kot samostojni kandidat s podporo volivcev izvoljen za ţupana nove
Občine Radovljica in v tej vlogi postal protagonist uvajanja reforme lokalne
samouprave. V obdobju njegovega ţupanovanja je občina postala srednješolsko
središče. Zgrajene in obnovljene so bile javne stavbe, kot so vrtec v Begunjah,
Linhartova dvorana, del graščine, radovljiška lekarna in letno kopališče. Zaključena je
bila prva faza obnove Linhartovega trga ter odkrit spomenik Antona Tomaţa Linharta
v Radovljici. Pomembne so bile posodobitve, komunalne, cestne, šolske,
stanovanjske in druge infrastrukture. Od leta 1998 je bil dva mandata član
občinskega sveta. Za svoje delo je leta 2001 prejel občinsko priznanje, pečat Občine
Radovljica.
Tudi kot upokojenec je bil pogost gost občinskih dogodkov, ljube so mu bile kulturne
prireditve, na katerih smo se redno in radi srečevali. Dogajanje v našem okolju je
spremljal kot njegov pomemben sooblikovalec. Kot prvi ţupan občine Radovljica v
samostojni Sloveniji mu je vtisnil svoj pečat.
Vir: Deţelne novice, 05. 04. 2013 (avtor Ciril Globočnik, ţupan)
Radovljiška občinska skupščina šteje v treh zborih skupno 60 delegatov. Predsednik
občinske skupščine je Vladimir Černe (SKD), predsedniki občinskih zborov pa:
Bernard Tonejc (zbor zdruţenega dela), Anton Globočnik (zbor krajevnih
skupnosti) in Rafael Podlogar (druţbeno politični zbor). Predsednik izvršnega sveta
je Joţe Resman (LDS), člani pa so: Andrej Ogrin, Srečo Vernig, mag. Bernarda
Podlipnik, Janko Jan, Anton Šlibar, dr. Miro Rozman, Joţe Cvetek, Helena Janša,
Janez Zupan, Janko Petrovič in Miroslav Pengal.
Vir: Gorenjska 1994 (Gorenjski glas)

☻☻☻

Janko S. Stušek
(roj. 14. 05. 1947)

1998-2010

Janko Sebastijan Stušek, 2000
Vir: Gorenjska 1900-2000 (Gorenjski glas)

Janko Sebastijan Stušek, profesor filozofije in sociologije, je bil rojen 14. 5. 1947 v
Bohinjski Bistrici v petčlanski druţini. Je poročen, oče treh otrok in skupaj z delom
druţine stanuje v Lescah.
Gimnazijo je zaključil na Jesenicah. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je opravil A
diplomo kot profesor filozofije, B diplomo pa kot sociolog. Na Fakulteti za druţbene
vede v Ljubljani je dodatno študiral politologijo in specializiral mednarodno pravo,
smer narodne manjšine. Dodatno se je izobraţeval v šoli za poslovodenje pri GZS,
opravil šolo za rezervne častnike in več vojaških usposabljanj.
V petisvoji delovni karieri je bil najprej kadrovski referent na občini, v industriji je delal
kot sekretar podjetja, v republiški upravi pa je bil načelnik republiškega centra za
obrambno usposabljanje Poljče. Imenovan je bil za načelnika republiškega štaba za
civilno zaščito in s sklepom vlade določen za namestnika vodje protokolarnega
objekta Brdo. Bil je direktor Uprave za nabor in mobilizacijo Ministrstva za obrambo in
drţavni sekretar na Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve.
Vir: Spletna stran Občine Radovljica

Janko S. Stušek, 2010
Vir: foto arhiv Občine Radovljica

Podpis ţupana Janka S. Stuška, 1999
Vir: Bilten »25 let RK Večno mladi fantje«

Občinski svet, 1995-1998 (izvoljen na volitvah 4. decembra 1994): Stanislav Perc
(roj. 1943 / Zg. Lipnica), Mitja Krnc (roj. 1959 / Kropa), Zvonko Prezelj (roj. 1951 /
Radovljica), Andrej Čufer (roj. 1934 / Lesce), Srečko Sitar (roj. 1955 / Sp. Otok),
Janko Petrač (roj. 1947 / Kropa), Janez Kaltenekar (roj. 1952 / Zg. Dobrava), Zdravko
Štefelin (roj. 1944 / Sp. Lipnica), Janko Sebastijan Stušek (roj. 1947 / Lesce), Matjaţ
Gmajnar (roj. 1948 / Radovljica), Klemen Toman (roj. 1975 / Lesce), Melita Aţman
(roj. 1961 / Radovljica), Avguštin Alojzij Mencinger (roj. 1938 / Radovljica), Janez
Resman (roj. 1952 / Radovljica), Janez Šimnovec (roj. 1958 / Sp. Dobrava), Bogomir
Vnučec (roj. 1966 / Radovljica), Ana Urbanija (roj. 1943 / Zg. Dobrava), Blaţ Hrastnik
(roj. 1942 / Radovljica), Joţe Deţman (roj. 1955 / Lesce), Anton Kapus (roj. 1944 /
Kamna Gorica), Marko Smrekar (roj. 1948 / Lesce), Janez Zupan (roj. 1950 / Brezje),
Danijel Marko Bezjak (roj. 1941 / Radovljica), Milan Pohar (roj. 1949 / Brezje), Viktor
Frelih (roj. 1944 / Ovsiše), Rok Gašperšič (roj. 1941 / Mišače).
Občinski svet 1999-2002: LDS: Primoţ Jeglič, Irena Pogačnik, Janez Erman, Anton
Kapus in Petra Dobar (manjka nadomestni svetnik - za ţupana Janka S. Stuška).
SDS: Zvonko Prezelj, Marjan Vidic, Mateja Grčar, mag. Anton Pogačnik, Janez
Kaltenekar in Anita Vidic. SD: Jakob Demšar, Joţe Recec in Mija Ţagar. NS: Avgust
Mencinger in Simon Resman. Glas mladih Radovljica: Gorazd Fajfar in Matija
Ţiberna. SMS: Simon Zore. Glas ţensk Slovenije: Helena Kralj. SNS: Stane Perc.
DeSUS: Tone Pfajfar. Obrtniško podjetniška lista: Franc Peternel. E-kolo lista
modrega soţitja: Janez Urbanc. AS: Darko Marolt.
Vir: časopisni izrezek (neznan časopis)
Občinski svet 2003-2006: Liberalna demokracija Slovenije: Rafael Podlogar (vodja),
Janez Erman, Primoţ Jeglič, Joţe Kapus, Andrej Kokot, Irena Pogačnik in Janez
Zupan. Slovenska demokratska stranka: Zvonko Prezelj (vodja), Janez Kaltenekar,
Tomislav Krţišnik, Anton Pogačnik, Marjan Vidic in Bogomir Vnučec. Socialni
demokrati: Dragomil Rozman (vodja), Jakob Demšar in Joţe Rebec. Nova Slovenija:
Avguštin Mencinger (vodja), Ladislav Erţen in Janez Resman. Stranka mladih
Slovenije: Simon Zore. Demokratična stranka upokojencev: Alenčica Marija Bole
Vrabec. Slovenska ljudska stranka: Vladimir Černe. Slovenska nacionalna stranka:
Alojzij Sterle. Obrtniško - podjetniška stranka: Franc Aţman. Lista mladih Radovljica:
Maksimilijan Kalan. Lista »Ni nam vseeno«: Stanislav Perc.
Vir: spletna stran Občine Radovljica.

Občinski svetniki in ţupan, 2008
Vir: foto arhiv Občine Radovljica
Občinski svet 2007-2010: Liberalna demokracija Slovenije: Mag. Primoţ Jeglič
(vodja), Irena Pogačnik in Petra Dobar. LDS (samostojna svetniška skupina): Marjan
Butorac (vodja), Janez Erman in Anton Kapus. Socialno demokratska stranka:
Marjan Vidic (vodja), Zvonko Prezelj, Mateja Grčar, mag. Anton Pogačnik, Janez
Kaltenekar in Anita Vidic. Socialni demokrati: Dragomil Rozman (vodja) in Joţe
Rebec. Socialni demokrati: Jakob Demšar. Nova Slovenija - krščanska ljudska
stranka: Simon Resman (vodja) in Avguštin Mencinger. Glas mladih Radovljica:
Gorazd Fajfar (vodja) in Matija Ţiberna. Stranka mladih Slovenije: Simon Zore. Glas
ţensk Slovenije: Helena Kralj. Slovenska nacionalna stranka: Stane Perc.
Demokratična stranka upokojencev: Tone Pfajfar. Obrtniško - podjetniška stranka:
Franc Peternel. E-kolo lista modrega soţitja: Andrej Avsenek. Zares-nova politika:
Darko Marolt.
Vir: spletna stran Občine Radovljica.

☻☻☻

Ciril Globočnik (2011 - 2016)
(roj. 19. 11. 1959)
Ciril Globočnik je bil rojen 19. novembra 1959. Je poročen in ima enega otroka.

Leta 1985 je diplomiral na višješolskem študiju pedagogike in postal predmetni učitelj
športne vzgoje (Fakulteta za šport v Ljubljani). Leto za tem je na specialističnem
študiju na isti fakulteti postal trener plavanja.
Od leta 1980, torej ţe v času študija, je delal v Športni zvezi Radovljica in kot trener
plavanja v Plavalnem klubu Radovljica vse do leta 1997. Odtlej pa do leta 2004 je bil
selektor plavalnih reprezentanc Slovenije pri Plavalni zvezi Slovenije, hkrati pa v letih
od 2002 do 2004 še v. d. direktorja plavalnih reprezentanc Slovenije in od leta 2004
do leta 2009 direktor plavalnih reprezentanc Slovenije. Leta 2009 je postal športni
direktor Plavalnega kluba Radovljica pri Športni zvezi Radovljica, kjer je bil zaposlen
do nastopa funkcije ţupana Občine Radovljica 19. 11. 2010.
Vir: spletna stran Občine Radovljica.

Ciril Globočnik, 2011
Vir: foto arhiv Občine Radovljica

Ţig občine Radovljica in podpis ţupana Globočnika, 2011
Vir: DAR

Občinski svetniki, 2011
Vir: foto arhiv Občine Radovljica
Občinski svet (2011-2015); stojijo (od leve): Darko Marolt, Mateja Grčar, Franc
Markelj, Renata Jutriša, Primoţ Jeglič, Bogomir Vnučec, Miha Zalokar, Marijana
Ravnihar Kunstelj, Branko Fajfar, Irena Pogačnik, Anton Pfajfar, Uroš Jauševec, Ciril
Globočnik (ţupan), Avgustin Mencinger, Janko S. Stušek, Tomislav Krţišnik, Miran
Rems, Joţica Reţonja, Vili Praprotnik, Simon Resman, Gorazd Fajfar, Miroslav
Pogačar, Matija Ţiberna, Dragomil Rozman, Zvone Prezelj in Marjan Vidic.
Vir: Občina Radovljica

Občinski svetniki, 2015
Vir: foto arhiv Občine Radovljica
Svetniki (2015-2018): Miran Rems (Lista Cirila Globočnika, vodja svetniške
skupine), Monika Aţman (Lista Cirila Globočnika), Miroslav Pogačar (Lista Cirila
Globočnika), Teodora Beton (Lista Cirila Globočnika), Vilko Praprotnik (Lista Cirila
Globočnika), Sabina Felc (Lista Cirila Globočnika), Miloš Šter (Lista Cirila
Globočnika), Neţa Mezeg (Lista Cirila Globočnika), Danijel Kašca (Lista Cirila
Globočnika),
Mark Toplak (Slovenska demokratska stranka, vodja svetniške skupine), Nevenka
Osterc (Slovenska demokratska stranka), Jernej Kolman (Slovenska demokratska
stranka),
Branko Fajfar (Lista krajevnih skupnosti - LKS, vodja svetniške skupine), Anita Vidic
(Lista krajevnih skupnosti – LKS), Izidor Arih (Lista krajevnih skupnosti – LKS),
Gregor Remec (SMC - Stranka modernega centra, vodja svetniške skupine), Andreja
Šmid (SMC - Stranka modernega centra),
Simon Resman (Nova Slovenija - Krščanski demokrati, vodja svetniške skupine),
Avguštin Mencinger (Nova Slovenija - Krščanski demokrati),
Gorazd Fajfar (Glas mladih Radovljica, vodja svetniške skupine), Maruša Šolar
Čuden (Glas mladih Radovljica),
Darko Marolt (Lista za šport in prostovoljstvo),
Mariana Rebernik (Socialni demokrati),
Franc Markelj (DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije),
Tomislav Krţišnik (Lista za šport in rekreacijo),
Blaţ Trček (Iniciativa za demokratični socializem – IDS).
Vir: Občina Radovljica

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

Sestavil: Goran Lavrenčak - DAR
Prvič objavljeno: 6. 6. 2016

Veseli bomo vsake dopolnitve.
glavrencak@gmail.com

