
ŽUPNIKI V RADOVLJICI 
 
 
1296   župnik Lovrenc Radovljiški 
 
1296. / Šele »Radmansdorf« iz desetinskega seznama iz 1296, ko se omenja župnik 
Lovrenc (plebanus Laurentius) in celo »prebenda civitatis« je nedvomno Radovljica.  
Vir: Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem (Otorepec, 1989) 
 
 
do 1313   župnik Jurij Radovljiški 
 
18. januar 1313 (Čedad). V navzočnosti Jurija, župnika v Radovljici (Georgio plebano 
de Rachmansdorf /!)), prosi Bernard, večni vikar cerkve sv. Jurija v (Škofji) Loki, v 
imenu loškega župnika Deynharda de Seefeld pred oglejskim arhidiakonom za 
oprostitev »a sede apostolica«. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 
 
1313   župnik Gregor Radovljiški 
 
02. februar 1313 (Čedad). Kot poslanec Bernarda, večnega vikarja v (Škofji) Loki, 
nastopi Gregor (!), župnik v Radovljici (discretus vir dominus Gregorius (!) plebanus 
de Rachmansdorf (!) tamquam nuncius Bernardi perpetui vicari …) 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 
 
1326    župnik Jurij Radovljiški; pomožna duhovnika (1326): 

Viljem Radovljiški in Jakob Radovljiški. 
 
02. februar 1326 (s. l.). … Med pričami prodaje se med prvimi omenjata gospod 
Viljem in gospod Jakob, pomožna duhovnika v Radovljici (her Wilhalm und her Jacob 
gesellen ze Radmarsdorf). 
13. oktober 1326 (Videm). Viljem, župnik v St. Paternionu (na Koroškem) in Jurij, 
župnik fare sv. Petra v Radovljici (dominus Georius plebanus plebis sancti Petri de 
Ramansdorfh (!) želita zamenjati svoji fari (dicte plebis de Rasmandorfh). 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 
 
1332   župnik Jakob Radovljiški 
 
 
1333   župnik Viljem Radovljiški 
 
17. julij 1332 (Videm). Za župnika cerkve v Nikelsdorfu (na Koroškem) je grof 
Majnhart Ortenburški predlagal duhovnika Jakoba, sina pok. Herborda iz Radovljice 
(presbiterum Jacobum quondam Herboldi de Radmarstorf). 
05. januar 1333 (s. l.). … Med pričami so bili: gospod Viljem, župnik v Radovljici (her 
Wilhalm pharrer ze Radmarsdorf), njegova pomočnika Jakob in Bertold (seine 
gesellen her Jacob und her Perchtold) … 



01. avgust 1333 (Radovljica). Župniki Viljem iz Radovljice (Wilhalmus plebanus de 
Radmannsdorf), Henrik iz Mošenj in Pilgrim od sv. Marije v Cerklajh pozivajo Ulrika 
Bojana in klerika Henrika iz Gorij pred svoje razsodišče. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 
 
 
 
 
 
 
1345   župnik Ulrik grof Ortenburški 
 
L. 1345 je prejel radovljiški župnik Ulrik grof Ortenburški od patrijarha dovoljenje, da 
sme prejeti vse svete redove od kogar hoče. (B. 3.)  / Vir: Izvestja, 1891  
 
 
1346    župnik Jakob Radovljiški 
 
A kmalu potem je umrl (župnik Ulrik grof Ortenburški) in  za njim je dobil faro 
duhovnik Jakob Radovljiški, 26. dec.  1346. (B. 3.) Ta Jakob je bil poprej župnik pri 
sv. Nikolaju  v «Nueclendorfu» na Kor. in na njegovo mesto je prišel  16. febr. 1347 
Jurij Radovljiški. (B. 3.) / Vir: Izvestja 1891 
 
1348   župnik Viljem de Cucagna (Viljem pl. Gurnery de Cuchanea) 

1348   vikar Nikolaj Mels (izobčen) 
 
6. jul. 1348 izobči patrijarh Bertrand duhovnika Nikolaja, imenovanega Mels iz 
Slovenske Marke, ker se je kot radovljiški vikar lastil farnih dohodkov, ko je bil pravi 
župnik Viljem pl. Gurnery de Cuchanea. (Bibl. Bini, 9. zv., str. 38.) 
Vir: Izvestja, 1892 
 
 
1362, 1372  župnik Henrik 
 
O vstanovitvi duhovniške službe nam pove zgodovina, da je poslal Radoliški župnik 
Henrik l. 1362 namestnika na Dovje Z dovoljenjem patrijarha Ludovika.  
Vir: Zvonovi v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 



 
 

Pečat župnika Henrika, 1372 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 (AS – foto D. Kokalj) 

 
 
1367   župnik Huebern 
 
25. okt. 1367 je bil župnik ondi Huebern.  (B. 4.) / Vir: Izvestja 1891 
 
1380, 1407  župnik Jakob v Radovljici (umre 1415) 
 
1414   župnik Ulrik v Radovljici 
 
1421, 1448  župnik Haidel Kompoljski (pečat) 
 
07. junij 1440. Jernej z Dvora (Bartlme von Hof) proda svojo posest na Brezjah (guet 
am Fresiach unnder sannd Angnesen) Janezu Mlašniku z Brezij. Listino sta pečatila 
Haidel Kompoljski, župnik v Radovljici (herren Haidels Gumpler pfarrer zu 
Radmannstorf) in Hans Werder. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 

 
 

Pečat župnika Kompoljskega, 1491 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 (AS – foto D. Kokalj) 
Napis: + haidel gvmpeler plebani + in radma(n)storf 

Opis: sredi pečata doprsna podoba sv. petra, ki drži v desnici ključ, v levici pa knjigo. 



 
V letih 1461-1891 so v Radovljici glavni prošti ljubljanske škofije, 

ki imenujejo vikarje (drugo ime »gorenjski nadduhovni«)! 
 
 

1461   prošt in župnik Lenart plem. Jamnizer (Jamničar) 
 
Ko so izumrli Ortenburžani pride I. 1421 v oblast Celjskih grofov, 1456 pa pripade 
cesarju Frideriku III. Ta podari Radolico 1461 proštiji Ljubljanskega, stolnega 
kapitula. Prvi prošt postane Lenart plem. Jamnizer, (hkratu tudi Radoliški župnik.) Ta 
dvojna služba v eni osebi je dala v poznejših letih povod marsikaterim prepirom. Ker 
prošti niso mogli sami redno oskrbovati župnije, imeli so namestnike v Radolici, ki so 
se imenovali vikarji … 
Vir: Zvonovi v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 
 
1468   župnik Janez Radovljiški 
 
1468 s. d. Radovljiško cerkveno matrikulo je to leto pisal: Explicit per me Johannem 
scriptorem ciuem de Ramansdorff ab anno domini 1468. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
1469; kaplan bratovščine sv Rešnjega telesa Janez Vesel (Joannes Hesel), kaplan v 
Radovljici – Georgius.  Vir: Zvonovi v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 
 
 
do 1482   vikar Baltazar Radovljiški (župnik na Bregu …) 
 
1484   vikar Jurij Jugna 
 
Duhovnik Jurij Jugna iz Radovljice se imenuje 26. okt. 1484. (A, a, 10, 717.) / Vir: 
Izvestja 1892 
 
 
ok. 1530  vikar Valentin Slosser 
 
 
do 1578   vikar Matej Grošelj 
 
Grošelj Matej (um. Mošnje, 8. 12. 1580). Župnik. Leta 1578 je bil župnik v Mošnjah. 
Škofu Petru, ki ga je posvetil v mašnika, je služil eno leto. Potem ga je tedanji prošt 
postavil za mestnega vikarja v Radovljici. Dne 29. maja 1571 je bil pri vizitaciji za 
odpravo luteranstva. Podpisoval se je Matija Groessl. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 
 
1577   vikar Pavel Rubl; kapelan (1578) Jakob Wagat (Bogat) 
 
16. jan. 1577 je ljubljanski prost Tomaž Räutlinger imel za vikarja v Radovljici Pavla 
Rubla. (A. b, 42.) / Vir: Izvestja 1892 



- 16. sept. 1578 kapelan ondi Jakob Wagat (Bogat) in učitelj (preceptor) Frančišek 
Sittich. (A, b, 39.) / Vir: Izvestja 1892 
 
 
1593    vikar Luka Schwar; kapelani v Radovljici (1597): Krištof 

Muhavec, Ivan Skočir in Krištof Paradiž. 
 
Radovljiškii vikar Luka Schwar piše 28. okt. 1593, da je poprej župnikoval v Gorjah. 
(A, b, 31.) / Vir: Izvestja 1892 
 
 
1595, 1599  prošt Gašper Freudenschuss 
 
- 10. apr. 1595 je prost Gašpar Freudenschuss. bivajoč na svoji fari v Stari Loki, kot 
naddijakon gorenjski in v Radovljici sklical duhovne v Ljubljano k mrtvaškemu oficiju 
za pokojne avstrijske nadvojvode. Namestoval ga je pri tem opravilu Josip Sittich. (A, 
b, 44.) / Vir: Izvestja 1892 
- L. 1599 v Radovljici ni bilo kuge. Prost Freudenschuss je tje pribežal, ko je bil 
nelepo dogospodaril v Stari Loki. (A, b, 47.) / Vir: Izvestja 1892 
 
 
ok. 1600-1620  vikar Kaspar Bobek (vir. Parapat) 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Lukežič Andrej (Radovljica). Vikar. Andrej Lukežič je bil vikar v Radovljici v letih 
1665-1668. O njegovem času (19. aprila 1665) se je vstanovila nadbratovščina 
(archiconfraternitas) sv. rožnega venca. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 
 
Černetič Gašper (Radovljica). Vikar. Gašper Zernetiz je bil vikar v Radovljici v leih 
1668-1672. Njegovo ime se bere l. 1681 v farnih maticah župnije Srednja vas v 
Bohinju.  
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 
 
Žibert Matija (Radovljica). Vikar. Matija Žibert je bil vikar v Radovljici v letih 1672-
1674. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Janežič Jožef Pavel (Radovljica). Vikar. Jožef Pavel Janežič je bil vikar v Radovljici 
v letih 1674-1681. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 



Jenko Janez (Radovljica). Vikar. Janez Jenko je bil vikar v Radovljici v letih 1681-
1683. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Rozman Jakob Filip (Mošnje, 30. 4. 1654). Župnik. Rodil se je očetu Janezu in 
materi Margareti. Študiral je v Gradcu in dve leti v Ljubljani, kjer je bil tudi posvečen v 
duhovnika 18. marca 1679. Dve leti je bil kaplan v Kranjski Gori in tri leta v Radovljici. 
Nato je bil vikar v Srednji vasi v Bohinju (1682-1694) in potem v Radovljici. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Vazhar Jurij (um. 21. 1. 1705). Vikar. Jurij Vazhar je bil vikar v Radovljici v letih 
1683-1687. Tega omenja tudi Valvazor, ker sla oba takrat živela. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Prešeren Marka (Radovljica). Vikar. Marka Prešeren je bil vikar v Radovljici v letih 
1687-1695.  
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Resman Filip Jakob (Radovljica). Vikar. Filip Jakob Rosman je bil vikar v Radovljici 
v letih 1695-1700. Prej je bil v letih 1682-1694 župnik v Srednji vasi v Bohinju. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Jenko Andrej (Radovljica). Vikar, magister filozofije. Andrej Jenko je bil vikar v 
Radovljici v letih 1700-1733. Pastiroval nad 30 let. Njegovi trije kapelani so bili I. 
1720: Jurij Amotha, Jožef Legat in Andrej Sparber. Andrej Jenko je dal za vstanovitev 
nove župnije na Olšah lepo svoto 1250 gold. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Pogačar Sebastijan (um. Ljubno, 7. 12. 1762). Vikar. Ss. Theologiae Baccalaureus 
formatus. – Sebastian Pogazhar je bil vikar v Radovljici v letih 1733-1737. Leta 1736 
je daroval župnik v Šmartnem pri Kranju Peter Maksimilijan plem. Modersheimb farni 
cerkvi Radoliški pravi ostanek kosti sv. Petra apostola. Veliko ljudi posebno s 
Koroškega je prihajalo k počeščenju te dragocene svetinje. 
V Ljubnem je bil nastavljen duhovnik Sebastijan Pogačar (specialist za kronograme), 
podrejen vikarijatu Podbrezje. V Ljubnem je bival od l. 1755 do svoje smrti 7. 
decembra 1762. Leta 1759 je sklical »duhovnijano«, da bi pričali o čudnih prikaznih v 
Ljubenski cerkvi. Od njih je zvedel, da so videli ljudje večkrat čudno svetlobo nad 



cerkvijo, še preden je bila vdarjena Marijina podoba, da so se zvonovi sami glasili in 
da je bila cerkev razsvetljena. To znajo biti le ljudske pravljice. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Gogala Volbenk (Kranj - ?). Kaplan. Rodil se je v Kranju, posvečen je bil 20. Aprila 
1726 v Ljubljani. V Mošnjah je bil kaplan od aprila 1729 do aprila 1733. Potem je bil 
14 let kaplan v Radovljici (1733-1747). Leta 1759 je začasno upravljal mošenjsko 
župnijo (po Kroniki župnika Janeza Berlica do leta 1761). 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Rakovic Avguštin (Radovljica). Vikar. Avguštin Rakovitz je bil vikar v Radovljici v 
letih 1737-1748. Leta 1742 je imel štiri kapelane. Njihova imena so: Bernard Gotzl, 
Wolfgang Gogala, Andrej Kunstelj in Štefan Machtig. Machtig je bil od 1748 -1778 
vikar v Weissenfelsu.  
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
 
Žerovec Janez (Radovljica, 22. 12. 1698 – Radovljica, 7. 4. 1755). Vikar. Rodil se 
je 22. decembra 1698 v Radovljici, v duhovnika je bil posvečen v Ljubljani 21. junija 
1722. Bil je med drugim kaplan na Rodinah (1726), nato pa grajski kaplan v Podvinu, 
kurat in provizor v Mošnjah do septembra 1729, ko je odšel za kaplana v Podbrezje. 
Osem let je bil župnik na Jesenicah (1739-1747) in nato vikar v Radovljici do smrti 7. 
aprila 1755. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
Janez Sherauz, commissarius, je bil vikar v Radovljica v letih 1748-1755. Leta 1753 
so pokopali v cerkveni rakvi Pavla Žigo grofa Thurna s spremstvom 26 duhovnikov 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

 
 

Žig župnišča Radovljica, 1751 
Vir: Terezijanski kataster (AS – foto Rok Gašperšič) 

 



☼☼☼☼☼ 
 
Globočnik Gašper (Radovljica). Vikar. Gašper Globotschnigg je bil vikar v 
Radovljici v letih 1755-1763. Leta 1756 je bil rojen 11. decembra v Radolici Kranjski 
zgodovinar Anton Linhart. - 4. aprila 1761 pogorela grajščinska pristava pred mestom 
(villa Thurniana in Anteoppido). Zgorelo sedem oseb. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Resman Jernej (Radovljica). Vikar. Jernej Ressmann je bil vikar v Radovljici v letih 
1763-1783. Leta 1763 se je vstanovila služba manemissariat (zjutranje duhovno 
opravilo). Ressmannov kapelan Franc Deschrnann je bil posebno dober latinec. Za 
besedo „pokopan" rabi v mrliški knjigi sedem izrazov: sepultus,  kumatus, tumulatus, 
tu/mulo illatus, tumulo conditus, ter rac mandatus, sepidtura donatus). Piše tako lepo 
kakor tiskano. 
Pred letom 1783 je bil kaplan v Radovljici Frančišek Salez Christian (v letih 1783-
1830 župnik v Brezniki, kjer je umrl 3. 2. 1830). 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
de Perizhoff Anton (Radovljica). Vikar. Anton de Perizhoff je bil vikar v Radovljici 
leta 1783. Njegov duhovni pomočnik Franc Salezij Christian je postal župnik na 
Rodinah in zidal cerkev na Breznici I. 1821. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Nebois Jakob (Radovljica). Vikar. Jakob Nebois je bil vikar v Radovljici v letih 
1784-1790. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Boštjančič Jernej (Mišače, 1754 – Lesce, 14. 1. 1818). Vikar, prefekt, upravitelj. 
Bogoslovje je študiral v Ljubljani in bol posvečen v duhovnika 20. marca 1779. Po 
novi maši je bil semeniški duhovnik in prefekt v bogoslovnem semenišču v Ljubljani. 
Nato je bil duhovni pomočnik v Ljubnem na Gorenjskem (1783–1784) in na Bledu 
(1784–1785), kaplan v Sori pri Medvodah (1785–1786) in v stolni župniji sv. Nikolaja 
v Ljubljani (1786–1787), začasni upravitelj župnije Ljubljana – Trnovo (1787–1788) in 
spet kaplan v ljubljanski stolni župniji (1788). Na veliko željo in prošnje sorškega 
župnika in faranov se je vrnil za kaplana na Soro (1788–1790). Ljubljanski stolni 
prošt ga je reprezentiral 21. decembra 1790 za župnika vikarja mestne župnije v 
Radovljici, kjer je postal prodekan in pridobil posebne zasluge za šolstvo. Dne 16. 
maja 1806 je odšel za župnika v Lesce, naslednje leto je bil imenovan za dekana 
tedanje gorjanske dekanije (danes radovljiška dekanija) in ljubljanski škof ga je 
imenoval tudi za duhovnega svetnika. Umrl je 14. januarja 1818 ob 8. uri v cerkvi v 
Lescah; ravno ko je maševal, ga je zadela kap. Bil je sposoben mož, dober govornik 
in tudi pisatelj. Napisal je knjižico Katholsko Podvuzhenje od tih pervih dveh 



Sakramentov S. Kersta inu S. Firme. Od Jerneja Bastianzhizha v Ljublanski duhovni 
hishi mashnika. V Lublani, Drukanu per Ignaziu Klainmajerju. 1783.  
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Grošel Filip Jakob (um. Ljubno, 30. 8. 1854). Vikar. Filip Jakob Groschel je v 
Radovljici služboval v letih 1807-1816, v letih 1817-1854 pa v Ljubnem. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Kobal Matija (um. Radovljica, 8. 12. 1818). Vikar. V Radovljici je bil vikar v letih 
1817-1818. Malo časa duhovni pastir Radoličanom, pa jim je vendar ostal v trajnem 
spominu, ker je dal življenje za svoje ovce. Proti koncu I. 1818 je razsajala v župniji 
vročinska bolezen (hilziges Fieber). Kobau postane žrtev svojega poklica in pade kot 
vojak na bojnem polju v prezgodnji grob. Čvrsti. 35 letni mož zapre 8. decembra 1818 
oči za ta svet. Osem dni za njim (16. dec.) umrje farni cerkvenik Ignac Prettner in - 
kakor bi še tega dosti ne bilo - na sveti dan 1818 jima sledi v večnost v cvetju 
življenja tudi 24-letni duhovni pomočnik Jožef Sdeschar. Radolica je sedaj brez 
duhovnika! Vikar in kapelan počivata pri vhodu v pokopališko kapelico vsak na eni 
strani in vsak ima za spominek v zidu vdelano sivo ploščo. Begunjski kapelan Luka 
Dolinar opravlja v Radolici duhovsko službo toliko časa, da dobi ljudstvo zopet nove 
dušne pastirje.  
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Arnol Matevž (Radovljica). Vikar. Matevž Arnol je v Radovljici je služboval v letih 
1819-1826.  
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Stibelz Kancijan (Radovljica). Vikar. V Stibelzevem času obišče Radolico velika 
nesreča. Pogorelo je skoraj celo mesto dne 21. aprila 1835. Ko je zgorela stolpova in 
cerkvena streha pride ogenj skozi majhno luknjo v stropu tudi v cerkev. Na listni 
strani zgori v kapeli božji grob - bilo je ravno o velikonočnih praznikih - in altar za 
božjim grobom. Koliko skrbi in dela da je imel Stibelz si pač lahko mislimo. Imenovan 
je bil dekanom na Vrhniki. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Vovk Simon (roj. 1800 – Radovljica, 1. 1. 1868). Župnik, dekan.  V Radovljici je 
služboval v letih 1841-68. Novega leta dan 1868 ga zadene po pridigi kap na 
možgane in umrje nenadoma star 67 let.  
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 



 
Bononi Jožef (um. Kranj, 2. 10. 1895). Župnik. V Radovljici je služboval v letih 
1868-89. Umrl je v pokoju, 2. oktobra 1895 v Kranju. 
Vir: Zgodovina župnij v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Novak Janez Nepomuk (Kočevje, 13. 5. 1842 – Radovljica, 30. 1. 1918). Župnik, 
dekan. V duhovnika je bil posvečen 31. julija 1866 v Ljubljani. Eno leto je bil 
semeniški duhovnik, nato je bil kaplan na Dolah pri Litiji (1867-70) in kar 15 let v 
Mošnjah, do 1. maja 1885. Nato je bil šest let v Smledniku in leta 1891 prišel za 
župnika v Radovljico, kjer je po štirih letih postal dekan radovljiške dekanije. Velike 
zasluge ima za obnovo župnijske cerkve sv. Petra v Radovljici. Za izobraževalno 
društvo je dekan dal postaviti lep društven dom. Cesar Franc Jožef I. je dekana 
Novaka odlikoval z vitezom Franc-Jožefovega reda. Bil je častni občan Smlednika in 
Radovljice. Jeseni leta 1917 se je prehladil, a si ni dal počitka. Zdravje se mu je 
poslabšalo, dobil je pljučnico in 30. januarja 1918 umrl. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 

 
 

Dekan Janez Novak, 1842-1918 
Vir: Župnišče Radovljica 

 



 
 

Osmrtnica dekana Janeza Novaka 
Vir: Slovenec, 1918 

 
 

 
 

Nagrobna plošča na kapeli na pokopališču v Radovljici 
Vir: foto DAR 

 
Odlikovanja 1898. Viteški križ Leopoldovega reda: Kranjski deželni glavar Oton 
Detela, plemstvo. Red železne krone III. vrste: Ivan Murnik, ces. svetnik. Franc 
Jožefov red: Janez Novak, dekan v Radovljici. Elizabetni red I. reda: /. Elizabetni red 
II. reda: Josefina Hotschevar v Krškem. Zlati zaslužni križec s krono: Neža baronica 
Call, predstojnica kaznilnice v Begunjah, Aleksander Roblek, župan v Radovljici. Zlati 
zaslužni križec: /. Srebrni križec s krono: /. Srebrni križec: /. … 
Kmetijske in rokodelske novice, 03. 12. 1898 
Op.: Iz seznama so prepisani samo ljudje, ki so bili povezani z Radovljico 
 



 
 

Odlikovanja dekana Janeza Novaka 
Vir: Župnišče Radovljica 

 
Janez Kačar (Ljubljana, 14. 2. 1863 – Bohinjska Bela, 1. 6. 1897) je bil do leta 1893 
kaplan v Radovljici, od leta 1893 pa župnik na Bohinjski Beli. Vir: Zgodovina župnij 
v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
V letih 1897-99 je bil kaplan v Radovljici Franc Ovsec (od 1919-1943 župnik v 
Lescah). Vir: Novi SBL (na spletu) 
 

 
 

Žig župnije Radovljica, 1910 
Vir: arhiv Zvone Razinger 

 
☼☼☼☼☼ 

 
Fatur Jakob (). Župnik, dekan. Po smrti Janeza Novaka je v Radovljico kot župnijski 
upravitelj Jakob Fatur, ki ga je ljubljanski stolni prošt Andrej Kalan 16. novembra 
1919 umestil kot župnika. Nemci so 1. maja 1941 odpeljali župnika Jakoba Faturja in 
kaplana Jožeta Kunstla v Begunje, naprej v Mengeš in od tam v internacijo v Srbijo. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 



 
 

Jakob Fatur – dekan 
Vir: DAR 

 

 
 

Žig župnišča Radovljica, 1928 
Vir: DAR 

 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Hiti Franc (). Kurat. 13. junija 1941 je prvič prišel v Radovljico kurat iz begunjske 
kaznilnice Franc Hiti. Kurat Hiti je v Radovljico redno hodil do junija 1942. // Po 
odhodu dr. Prema je božjo službo v Radovljici opravljal g. Hiti. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
 



 
 

Franc Hiti – kurat 
Vir: stareslike.si 

 
☼☼☼☼☼ 

 
Sekovanič Franc (Bled, 14. 11. 1895 – Radovljica, 14. 7. 1972). Duhovnik, pater. 
Junija 1945 je bil za župnijskega upravitelja v Radovljici imenovan frančiškan p. 
Krizostom Sekovanič. 
Vir: Radovljiški zbornik 1995 
Op.: Po pričevanju Radovljičanov je patra Sekovaniča za nekaj časa zamenjal župnik 
(mogoče kaplan) Žagar. Bil je zelo strog in so se ga vsi bali. 
 

      
 

Franc Sekovanič – pater in župnik, 1895-1972 
Vir: wikipedija in DAR  

 
☼☼☼☼☼ 

 
Kokalj Janez (Radovljica). Župnik. Janez Kokalj je bil župnik v Radovljici v letih 
1972-1974 
 



 
 

Podpis župnika Kokalja 
Vir: DAR 

 
☼☼☼☼☼ 

 
Trunkelj Franc (Radovljica). Župnik. Franc Trunkelj je bil župnik v Radovljici v letih 
1974-1986. Njegova pomočnika sta bila salezijanec Jože Pungerčar (1985) in 
frančiškan p. Bogoljub Gselman (1986) 
 

 
 

Franc Trunkelj 
Vir: DAR 

 
 
 

☼☼☼☼☼ 
 
Prijatelj Jože (Radovljica). Župnik. Jože Prijatelj je bil župnik v Radovljici v letih 
1986-1987.  
 

☼☼☼☼☼ 
 
Šket Jože (Radovljica). Župnik. Jože Šket je bil župnik v Radovljici v letih 1987-
1993. 
 



 
 

Jože Šket – župnik 
Vir: ognjisce.si 

 
☼☼☼☼☼ 

 
Drolc Jože (Radovljica). Župnik. Jože Drolc je bil župnik v Radovljici v letih 1994-
2007. 
 

 
 

Jože Drolc – župnik 
Vir: zupnija-ljpolje.si 

 
☼☼☼☼☼ 

 
Župan Andrej (Radovljica). Župnik. Andrej Župan je župnik v Radovljici od leta 
2007. 



 

 
 

Andrej Župan – župnik 
Vir: marija.si 

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

 
Dovje so jako zgodaj odcepili od radovljiške fare. Že leta 1362. so imeli Dovjani 

svojega vikarja, v pretečenih stoletjih pa svoje župnike. / Izvestja, 1892 

 
Radolica. si; bere v zapisniku župnij že I. 1323 ob času Pagana patrijarha. L. 1348 
nahajamo tukaj župnika, (plebana) Viljema de Cucagna, 1362 župnika Henrika. 
Takrat so imeli patronat vsi od privoljenja patrijarha. Bertranda grofje Ortenburg. Ko 
so izumrli pride I. 1421 v oblast Celjskih grofov, 1456 pa pripade cesarju Frideriku III. 
Ta podari Radolico 1461 proštiji Ljubljanskega, stolnega kapitula. Prvi prošt postane 
Lenart plem. Jamnizer, (hkratu tudi Radoliški župnik.) Ta dvojna služba v eni osebi je 
dala v poznejših letih povod marsikaterim prepirom. Ker prošti niso mogli sami redno 
oskrbovati župnije, imeli so namestnike v Radolici, ki so se imenovali vikarji. Še le v 
najnovejšem času se je dognala izločitev Radoliške župnije iz proštije Ljubljanske. 
Dne 28. julija 1891 je razsodila Rimska stolica, da je Radoliški župnik popolnoma 
samostojen in da ostane proštiji edino le pravica, patronata. 
Vir: Zvonovi v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
 
 
L. 1345 je prejel radovljiški župnik Ulrik grof Ortenburški od patrijarha dovoljenje, da 
sme prejeti vse svete redove od kogar hoče. (B. 3.)  
A kmalu potem je umrl in  za njim je dobil faro duhovnik Jakob Radovljiški 26. dec.  
1346. (B 3.) Ta Jakob je bil poprej župnik pri sv. Nikolaju  v «Nueclendorfu» na Kor. 
in na njegovo mesto je prišel  16. febr. 1347 Jurij Radovljiški. (B, 3.)  
- Henrik, sin  Friderika iz Radovljice, dobi 1. nov 1348 faro sv. Andreja «in Pribatio«. 
(B, 3.)  
— Dijak Ivan, sin Jurija Radovljiškega, prosi 18. jun. 1357 spregleda zarad 
nezadostne starosti. (B, 3.) - 25. okt. 1367 je bil župnik ondi Huebern.  (B. 4.)  



- Baltazar Radovljiški je imenovan 17. sept. 1478  župnik pri sv. Mariji Magdaleni na 
Bregu blizu Maribora in  18. nov. 1480 naddijakon savinjske provincije. (A, a.)  
-  L. 1597 so našteti trije radovljiški kapelani. namreč: Krištof  Muhavec, Ivan Skočir in 
Krištof Paradiž. (A, b.)  
Vir: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 1891 (Drobtinice iz furlanskih 
arhivov - Radovljica). 
 
Radovljica. 6. jul. 1348 izobči patrijarh Bertrand duhovnika Nikolaja, imenovanega 
Mels iz Slovenske Marke, ker se je kot radovljiški vikar lastil farnih dohodkov, ko je bil 
pravi župnik Viljem pl. Gurnery de Cuchanea. (Bibl. Bini, 9. zv., str. 38.)  
- 4. maja 1482 je bil Baltazar Radovljiški za župnika pri sv. Mariji Magd. na Bregu pri 
Mariboru. (A, a, 10, 468.)  
- Duhovnik Jurij Jugna iz Radovljice se imenuje 26. okt. 1484. (A, a, 10, 717.) 16. jan. 
1577 je ljubljanski prost Tomaž Räutlinger imel za vikarja v Radovljici Pavla Rubla. 
(A. b, 42.)  
- 16. sept. 1578 kapelan ondi Jakob Wagat (Bogat) in učitelj (preceptor) Frančišek 
Sittich. (A, b, 39.)  
-- Ondotni vikar Luka Schwar piše 28. okt. 1593, da je poprej župnikoval v Gorjah. (A, 
b, 31.)  
- 10. apr. 1595 je prost Gašpar Freudenschuss. bivajoč na svoji fari v Stari Loki, kot 
naddijakon gorenjski in v Radovljici sklical duhovne v Ljubljano k mrtvaškemu oficiju 
za pokojne avstrijske nadvojvode. Namestoval ga je pri tem opravilu Josip Sittich. (A, 
b, 44.)  
- L. 1599 v Radovljici ni bilo kuge. Prost Freudenschuss je tje pribežal, ko je bil 
nelepo dogospodaril v Stari Loki. (A, b, 47.) 
Vir: Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 1892 (Drobtinice iz furlanskih 
arhivov - Radovljica). 
 
 

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

 
 
Bobek Gašper (Kropa, 1558 – Radovljica, 8. 10. 1634). Župnik, ljubljanski prošt. 
Za mašnika je bil posvečen 1613 v Gornjem gradu in 1616 dosegel doktorat v 
Bologni. Leta 1617 je postal ljubljanski prošt, 1628 pa deželni zastopnik in pičenski 
naslovni škof (Istra). Leta 1630 je dobil plemiški naslov, pokopan je bil 8. oktobra 
1634 v družinski grobnici v Radovljici. Fužinarski simbol na križišču gotskih reber na 
stropu radovljiške cerkve kaže na zvezo s kroparskimi fužinarji. 
Vir: Kroparske družine  
 
Mežan Matija (roj. 1632 – Ribnica, 1. 1. 1697). Kaplan. Matija Mežan je bil leta 
1674 star 42 let in duhoven 14 let; posvečen je bil na titel pliberškega gospostva. 
Služil je za kapelana 4 leta v Radovljici, v Begunjah in v Zaspem kot župnik do 14 let. 
Umrl je kot kapelan v Ribnici 1. januvarja leta 1697. 
Vir: Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (sešitek 5. In 6. / Leto 1903) 
 

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

 
 



Župnijska cerkev sv. Petra je zidana v poznogotiškem slogu. Dodelana je bila 1495 
kakor kaže letnica nad glavnim vhodom. Dolga 30 metrov in 16 metrov široka. 
Številki 30 : 16 nam kažete, da je v primeri z dolgostjo zelo široka. To proporcijo 
popravijo stebri. Ako bi teh ne bilo, videla bi se ne kako potlačena in prazna. Stebri 
pa, ki jo delijo v tri ladijc, jo delajo še višjo in večjo, kakor je v resnici. Veliki kamniti 
altar je bil posvečen l. 1713. V zadnjih letih je bila popolno prenovljena, da jo 
prištevamo najlepšim cerkvam na Kranjskem. -- Pod altarjem sv. Katarine na 
evangeljski strani je pokopan prost Ljubljanske stolnico Gašper  plemm. Bobek. Bil je 
rojen Kropar, učil se v Bologni na Laškem o času papeža Pavla V. in umrl v Radolici 
8. oktobra 1634. Po smrti škofa Tomaža Gliron-a (1630) jo bila občna želja, naj 
postane Gašper Bobek njegov naslednik. Prosili so zanj pri cesarju (mesto in dežela), 
pa. brez vspeha. Imenovan je bil za to dostojanstvo Itainald Scarlichi, bivši škof v 
Trstu, akoravno je bolehal in jo zelo težko hodil. Še v dan slovesne intronizacije so ga 
morali prinesli v škofijsko cerkev. Nekoliko prod smrtjo škofa Scarlichi (17. de 
cembra. 1640) se je prelomil kembelj velikega zvona stolne cerkve. Ljudstvo je 
sklepalo iz loga, da bodo škof kmalo umrl. Hudomušni so pa rekli da zalo, ker so 
računih za. zvonjenje dva. cekina (Valvazor VIII. 672). Posebna znamenitost je 
kapela sv. Križa na. listni strani, kjer se hrani sv. kri, ki je pritekla nekdaj iz 
Zveličarjeve podobe. Kratka zgodovina sv. krvi je naslednja: Okoli 1. 240 so Judje v 
Berilu na Sirskem trpinčili Kristu sovo podobo, da je začela na čudovit način kri toči 
iz lesenega razpela. Zgodovinsko resnico tega dogodka potrjuje drugi Nicejski zbor I. 
787. Nekaj te krvi so dobili v Benetke, nekoliko je imajo pri sv. Krvi na Koroškem in 
nekoliko v Radolici. Zato se imenuje v stari knjigi iz I. 1665 Radoliška cerkev ecclesia 
parochialis s. Petri ad miraculosum sanguinem in EaUmannstorff. Nekdaj je bila tukaj 
sloveča božja pol, proti koncu 18. stoletja pa je poslala skoraj popolno pozabljena. 
Po prizadevanju generalnega konzula barona Pilata so dobili Radoličani zopet sv. kri 
iz Renetek in Ljubljanski slolni prost Jožef Zupan je z veliko slovesnostjo obnovil 
njeno češčenje dno 13. maja 1877. V župnijskem arhivu je hranjena imenitna knjiga z 
naslovom : Matricula divinarum peractionum (zapisnik duhovnih opravil) iz l. 1735. 
Krasna pisava nas soznani z vsemi duhovnimi opravili, katera je imela duhovščina v 
teku lola. Naj posnamem iz nje nekoliko toček. 
Vir: Zvonovi v dekaniji Radolica (Lavtižar, 1897) 
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