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Kratki napotki za uporabo 

 
Pri vsakem zadetku je poleg naslova dela tudi naslov elektronske povezave in kopija zapisa oz. kratek 
izrezek. Pri izrezkih je pogosto napisana številka strani, kjer se v delu objava nahaja. V primeru, da 
stran ni napisana, lahko po odprtju poiščete celoten članek s pomočjo iskalnika (kliknite CTRL+F)  v 
katerega vpišete HERLE in ga aktivirate. Poiskal Vam bom vsa mesta, kjer je Herle zapisan ter tako 
dostop za branje celotne objave. 
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Herletovi iz Solčave 
sobota, 15. september 2012, ob 20:57, Boris Štupar, ogledov: 1014 

http://www.gore-ljudje.net/novosti/69613/ 

Lučka Golob: O mojih prednikih 

 
Anton Herle (1845 -1933), praded 

 
Fortunat Herle (1878 -1958) prastric, Henrik Herle (1872 -1921) ded, prof. dr. 

http://www.gore-ljudje.net/arhiv/objavljalec/boris_/
http://www.gore-ljudje.net/novosti/69613/
http://www.gore-ljudje.net/objava/52302/
http://www.gore-ljudje.net/objava/69615/
http://www.gore-ljudje.net/objave/savenc/11/08/herleAntonXi.jpg
http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/FortHerle08071878.JPG
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Vladimir Herle (staro Gore-Ljudje1869 -1932) prastric, 

 
Franc Herle (1917-1944) stric, Jože Herle (1914 - 2002) oče, 

Lučka Golob - Herle (1943 -) 

 

Še nekaj » cvetk« o mojih Herletovih prednikih  

»Po dograditvi ceste iz Ljubnega v Solčavo leta 1894 je dr. Frischauf sprožil vprašanje 

poštnega urada v Solčavi, vendar ni šlo gladko. Okrajni glavar, menda velik nasprotnik 

Slovencev, je 3. marca 1879 poročal na pristojno mesto: Šturm ne zna pisati, Herle (ki je tudi 

zaprosil za pošto), pa je pomagal nemške table razbijati.« (V. Vider : Zapiski o Solčavi in 

njeni okolici) 

Pošto je dobil Šturm (Kristjan Germel)! 

 

Brat mojega deda Herle Franc (starejši) je imel težave s prstom na nogi, ki se mu kar ni nehal 

gnojiti in je postajal vse bolj črn. Zdravnika v Solčavi ni bilo in v tistih časih tudi niso bili 

navajeni pogosto iskati zdravniško pomoč. Tako je stari stric vzel zadevo v svoje roke, 

nabrusil sekiro, dal prst na tnalo in opravil brez kirurga! 

http://staro.gore-ljudje.net/lju/h/herle_vladimir.htm
http://www.gore-ljudje.net/objava/69621/
http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/vladimirherle671869.jpg
http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/FrancHerle361917.jpg
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Moj praded Anton Herle je bil, čeprav je živel v vasi, kamor je cesta pripeljala šele malo pred 

letom 1900, zelo povezan z dogajanjem v tedanji državi in celo širše. Dopisoval si je z 

mnogimi ljudmi in v Herletovo gostilno so prihajali na počitnice turisti iz zelo oddaljenih 

krajev.  

Med pradedovimi čebelarskimi prijatelji je bil tudi čebelar iz Salzburga, s katerim sta dolga 

leta vestno izmenjavala čebelarske izkušnje. Na stara leta se je odločil, da bo prijatelja tudi 

osebno spoznal in podal se je na pot »na Solnograško«. Na pot se je podal peš in pot je trajala 

pol leta. Žal je vse, kar je doživel, že utonilo v pozabo.  

  

Solčavski Nestor je umrl 
http://www.gore-ljudje.net/objava/52302/ 

17.09.1933 

 

Herle Anton 

nedelja, 17. september 1933, ob 05:29, Lojze Golob, ogledov: 955 

Jutro: V Solčavi je v petek 15. t. m. v visoki starosti skoraj 90 let umrl g. Anton Herle, širom 

Slovenije znani in sloveči čebelar, oče pokojnega gimn. profesorja v Kranju dr. Mirka Herleta 

in oskrbnika Piskernikove koče v Logarski dolini g. Forta Herleta. 

Pokojnik je bil vse življenje odločen narodnjak, ki si je pridobil 

velike zasluge za tujski promet v svojem rodnem kraju. 

Bil je velik ljubitelj slovenske zemlje, ki jo je opetovano vso peš 

prehodil. 

Še pred dvema letoma je šel peš iz Solčave v Kranjsko goro in 

Rateče, da ondi na svoje oči vidi veliki napredek tujskega prometa. 

Ko se je pred 40 leti osnovala Savinjska podružnica SPD, je bil 

pokojni Herle njena najmočnejša opora v Savinjskih Alpah, kjer so 

takrat neomejeno gospodarili celjski Nemci. Da si je SPD pridobilo 

http://www.gore-ljudje.net/objava/52302/
http://www.gore-ljudje.net/arhiv/objavljalec/Logo/
http://www.gore-ljudje.net/objave/savenc/11/08/herleAntonXi.jpg
http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/AntonHerle17091933.JPG
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svojo postojanko v Logarski dolini in na Okrešlju, je zasluga pokojnikova. Frischaufov dom 

je bil zgrajen po njegovem nasvetu in pod njegovim stalnim nadzorstvom. Razume se, da je 

bil med planinci splošno znan in visoko spoštovan. Cenili pa so ga tudi zaradi njegove visoke 

inteligence in izredne naobraženosti. Dasi je bil samouk, si je pridobil presenetljivo veliko 

splošno znanje, da je lahko inteligent z njim govoril o vseh vprašanjih domače in svetovne 

politike. V čebelarstvu je bil strokovnjak, znan širom Jugoslavije. Na čebelarskih razstavah je 

opetovano dobil prva odlikovanja. In kar je pokojnika najbolj odlikovalo,je bil njegov 

brezpogojni jugoslovenski patriotizem. 

Bil je navdušen Jugosloven, pripravljen za svojo državo Jugoslavijo žrtvovati vse, tudi 

premoženje. Še pred par tedni je pisal poslancu svojega okraja, da bi bil pripravljen dati rade 

volje vse svoje skromne prihranke, ako bi vedel, da bi tudi drugi storili isto in ako bi bilo s 

tem pomagano domovini, da bi se rešila težke gospodarske krize. Vzoren rodoljub!  

Njegovo požrtvovalno delo za rodne kraje in domovino je našlo priznanje tudi na najvišjem 

mestu. Nj. Vel. kralj ga je odlikoval z redom sv. Save. Pogreb bo danes v nedeljo, ob 9.45 na 

domače pokopališče v Solčavi.  

Zaslužnemu pokojniku bodi ohranjen trajen spomin! 

Jutro, 17. september 1933 

 

Anton Herle, rojen 10. januarja 1845 v Solčavi, je imel od leta 1876. svojo gostilno, ki so jo 

Nemci nazivali »Gasthaus zum Messner«, ker je bil dolgo let cerkovnik, domače ime pa je 

bilo Vitežič. Frischauf mu je dal prvo spominsko knjigo. 

Anton Herle se je že od nekdaj brigal za razvoj turistike in za povzdigo prometa tujcev v 

Solčavi. Ko se je ustanovila l. 1893. Savinjska podružnica SPD, je takoj pristopil kot član ter 

je do danes neumorno podpiral njeno delovanje in je dajal dobre nasvete. V nebrojnih pismih 

me je opozoril na delovanje naših nasprotnikov. Pomagal nam je pri pogajanjih z Janezom 

Plesnikom v Logarski dolini za nakup zemljišča, kar se nam je tudi posrečilo. 

Od l. 1908., ko se je zgradil Frischaufov dom na Okrešlju, je oskrbel in vodil vso nošnjo 

provijanta in inventarja iz Solčave na Okrešelj. Med vojsko je eno leto sam oskrboval 

Frischaufov dom. Nekaj let pridno obiskuje svojega sina Forta, ki oskrbuje Piskernikovo 

zavetišče. Čeprav je že star, nima miru in najde pri koči vedno kakšno delo. Anton Herle je bil 

in je še pravi steber v Solčavi za SPD, za kar mu gre vsa čast. 

Fran Kocbek – Savinjske Alpe, Celje 1926 
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"Razne stvari." Slovenski gospodar letnik 9. številka 47 (18.11.1875). 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-3JURZKQA 

 

Celjski zbornik. Kulturna skupnost občine, 1974. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-D2CFGGD6 

Str. 442 

 

Celjski zbornik. Kulturna skupnost občine, 1958. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-998D8FGI 

Str. 129 

 

  

http://www.dlib.si/results/?euapi=1&pageSize=25&query=%27rele%253dSlovenski%2bgospodar%27
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-3JURZKQA
http://dlib.si/results/?query='keywords=Kulturna%20skupnost%20občine'&fpublisher=Kulturna%20skupnost%20občine
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-D2CFGGD6
http://dlib.si/results/?query='keywords=Kulturna%20skupnost%20občine'&fpublisher=Kulturna%20skupnost%20občine
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-998D8FGI
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Domovina. Dragotin Hribar, 09.12.1898. 

<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4L6G47ZU> 

 

Domovina. Dragotin Hribar, 30.11.1906. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FQCDOM27 

 
V dvajsetem društvenem letu 1905/1906 so darovali naslednji udje, podporniki in dobrotniki, in 
sicer: 

 

Domovina. Dragotin Hribar, 06.10.1899. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-19O48OUI 

 

 

  

http://dlib.si/results/?query='keywords=Dragotin%20Hribar'&fpublisher=Dragotin%20Hribar
http://dlib.si/results/?query='keywords=Dragotin%20Hribar'&fpublisher=Dragotin%20Hribar
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FQCDOM27
http://dlib.si/results/?query='keywords=Dragotin%20Hribar'&fpublisher=Dragotin%20Hribar
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-19O48OUI
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Kmetovalec: gospodarski list s podobami. Kmetijska družba za Slovenijo, 15.04.1892. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FQP5XPDZ 

 

 

 

Kmetovalec: gospodarski list s podobami. Kmetijska družba za Slovenijo, 15.11.1928. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MQ85KLWM 

 

 

 

Marburger Zeitung. Marburger Verlags- und Druckerei Ges, 17.02.1927. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-C1VB6TXO 

 

  

http://dlib.si/results/?query='keywords=Kmetijska%20družba%20za%20Slovenijo'&fpublisher=Kmetijska%20družba%20za%20Slovenijo
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FQP5XPDZ
http://dlib.si/results/?query='keywords=Kmetijska%20družba%20za%20Slovenijo'&fpublisher=Kmetijska%20družba%20za%20Slovenijo
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MQ85KLWM
http://dlib.si/results/?query='keywords=Marburger%20Verlags-%20und%20Druckerei%20Ges'&fpublisher=Marburger%20Verlags-%20und%20Druckerei%20Ges
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-C1VB6TXO
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Nova doba. Zvezna tiskarna, 03.06.1919. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-E9HB7K4N 

 

 

Nova doba. Zvezna tiskarna, 01.05.1931. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-A6VIVW11 

 

Nova doba. Zvezna tiskarna, 07.04.1925. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JKE6M9DN 

 

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zvezna%20tiskarna'&fpublisher=Zvezna%20tiskarna
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-E9HB7K4N
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zvezna%20tiskarna'&fpublisher=Zvezna%20tiskarna
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-A6VIVW11
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zvezna%20tiskarna'&fpublisher=Zvezna%20tiskarna
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JKE6M9DN
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Nova doba. Zvezna tiskarna, 19.08.1929. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JFRI0BNF 

 

 

 

Planinski vestnik. Planinska zveza Slovenije, 25.03.1896. 

<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-AZFDP4WR> 

 

 

 

 

 

 

 

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zvezna%20tiskarna'&fpublisher=Zvezna%20tiskarna
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JFRI0BNF
http://dlib.si/results/?query='keywords=Planinska%20zveza%20Slovenije'&fpublisher=Planinska%20zveza%20Slovenije
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Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1902. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KATJCFXY 

 

 

 

Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1903. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KRMVAKX1 

 

 

Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1903. 

<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NVQA0UTV> 

 

  

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KATJCFXY
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KRMVAKX1
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
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Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1907. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-SJYTA70Y 

 

Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1913. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CW2WJVXO 

ČEBELARSKA RAZSTAVA V CELJU OD 15. DO 19. 

SEPTEMBRA 1912. 

 
 

Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1914. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TG0N9BAM 

 
  

  

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-SJYTA70Y
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CW2WJVXO
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TG0N9BAM
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Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1920. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7QUCQQTR 
 

 

 
 

 
 

Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1921. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ULWLAARN 

 

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7QUCQQTR
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ULWLAARN
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Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 01.11.1928. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YR99ST75 

 

 

 
 

Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1931. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NEJUQV6Y 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YR99ST75
http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NEJUQV6Y
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Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1932. 

<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-9GHV2IM6> 

 
 

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
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Slovenski čebelar. Zveza čebelarskih društev Slovenije, 1933. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8FISPI3W 

 

 
 

Straža. Konzorcij, 25.09.1912. 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-I9K834NB 

 

 
 

 
Orožen, Janko. Zgodovina Celja in okolice. Kulturna skupnost, 1971-1974. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OP7VOKOS 

 

 
 

 
 

http://dlib.si/results/?query='keywords=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije'&fpublisher=Zveza%20čebelarskih%20društev%20Slovenije
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8FISPI3W
http://dlib.si/results/?query='keywords=Konzorcij'&fpublisher=Konzorcij
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-I9K834NB
http://dlib.si/results/?query='keywords=Kulturna%20skupnost'&fpublisher=Kulturna%20skupnost
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OP7VOKOS
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Ježovnik, Franc. "Komu spomenik v Solčavi?." Planinski vestnik letnik 92. številka 

10 (1992) 92, št. 10 (1992), str. 424-426. 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WUK67BEJ 

 

 
 

Avtor Vrečer, Rajko 

Naslov Savinjska dolina : s posebnim ozirom na splošno, krajevno in upravno zgodovino v besedi in sliki / Rajko 
Vrečer 

Drugi naslovi Savinjska dolina s posebnim ozirom na splošno, krajevno in upravno zgodovino v besedi in sliki 

Vrsta/vsebina knjiga 

Jezik slovenski 

Leto 1930 

Založništvo in 
izdelava 

Žalec : samozal., 1930 (v Celju : Tiskarna brata Rodé & Martinčič) 

Fizični opis III, 266 str., [2] f. zvd. ; ilustr. : 24 cm 

V tej knjigi je popisana tudi kronika in zgodovina kraja Solčava ter spisek pomembnih 
osebnosti (morda piše tudi o Antonu Herletu) 

POISKATI IN PREGLEDATI KNJIGO 

  

http://www.dlib.si/results/?euapi=1&pageSize=25&query=%27rele%253dPlaninski%2bvestnik%27
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WUK67BEJ
http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1610134433783496&PF=AU&term=%22Vrečer,%20Rajko%22
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Vider, Valent 

Naslov Zapiski o Solčavi in njeni okolici : prispevki k zgodovinskemu in etnografskemu gradivu / zbral in 
zapisal Valent Vider 

Vrsta/vsebina knjiga 

Jezik slovenski 

Leto 1982 

Založništvo in 
izdelava 

Solčava : Turistično društvo, 1982 (Ljubljana : "Tone Tomšič") 

Ostali avtorji Orel, Tine, 1913-1985 
Cevc, Tone 

Fizični opis 184 str. : ilustr. ; 17 cm 

POISKATI IN PREGLEDATI KNJIGO 
Valant V i d e r , Zapiski o Solčavi in njeni okolici. Prispevki k zgodovinskemu in etnografskemu gradivu. 
Izdalo Turistično društvo Solčava. Solčava 
1982, 186 strani in ilustracije. 
Zapiski o Solčavi in njeni okolici so privlačno branje za vsakogar, ki hoče dobiti zaokroženo podobo o 
godovinskem in zem ljepisnem obrazu Solčave ter njenih naravnih in kulturnih mikavnostih. Vidrov oris 
ne prinaša bistvenih novosti o zgodovini kraja, tem bolj pa nas pritegne avtorjev zanos in ljubezen do 
vsega, kar je domače. Zapiski o Solčavi niso samo vabljiv seznam turističnih privlačnosti kraja, ampak so 
hkrati spomenik življenja ljudi v tej deželici, ki jo je narava bolj povezala s Koroško kot pa s Štajersko, 
kamor sodi upravno šele nekaj desetletij. Med njene trajne vrednote sodi tudi podedovano ljudsko 
pripovedno izročilo, ki ga V. Vider predstavi bravcu z izborom povedk, s čimer je približal tudi duhovni 
svet človeka, ki tod živi od rojstva do smrti. Želel bi si, da bi avtor uvrstil v svojo knjižico tudi takšno 
pripovedno gradivo, ki doslej še ni bilo objavljeno, saj večji del povedk iz Vidrove knjižice že poznamo, 
ker so izšle pred več kot pol stoletja v Kocbekovi »Spomenici« iz leta 1926. Ker ima Vider čut za vrednote 
ljudske kulture — to potrjujejo tudi njegovi spisi v Planinskem vestniku — lahko upamo, da bo avtor 
zamujeno nadomestil in nam za kakšno drugo priložnost podaril tudi zbirko »svežih« ljudskih pripovedi, 
ki še žive med domačini na Solčavskem. 

Tone Cevc 
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