
»Skozi oči udeleženca: 
Janko Polec, prvoborec za slovensko univerzo«

2. četrtkovo tematsko srečanje ob 100. obletnici PF



Janko Polec (1880, Kamnik – 1956, Ljubljana)
- ljudsko šolo obiskoval na Brdu (zasebno) in v Kamniku; 

- gimnazijo obiskuje v Ljubljani, in sicer 4 r. na niž. slov., 
odtlej na viš. klasični gimn.;

- po dovršenih pravnih študijah na Dunaju (1898–1900) in 
v Gradcu (1900–2), v Gradcu je promoviran. že 10. jan. 
1903 za doktorja prava;

- sam sin sodnika Juliusa Polca, stopi v sodniško službo že 
jul. 1902 v Lj.;

- leto 1904/05 je preživel kot državni („Hribarjev“) 
štipendist v Berlinu, na smeri za kazensko-pravne študije 
v Berlinu; posebno v seminarju prof. Franza von Liszta, 
znamenitega reformatorja kazenskega prava;

- l. 1907 je postal sod. pristav v Trebnjem, 1908 v 
Radovljici;

- v dec. 1910 je prideljen tajništvu Avstrijskega vrhovnega 
sodišča na Dunaju in kmalu evidenčni pisarni za enotno 
judikaturo; od 1912 kot svetniški tajnik. 

- l. 1917 bil poklican v novo ustanovljeno ministrsvo za 
socialne zadeve avstrijske polovice AO (mladinski odd. in 
odd. za soc. zavarovanje) na Dunaju, od 1918 kot min. 
tajnik.



Vseučiliško gibanje 1901
V času Polčevega študija v Gradcu, je v slovenskih
deželah izbruhnilo t. i. vseučiliško gibanje.

Sprožila ga je obljuba vlade, da bo ustanovila v Trstu
italijansko univerzo.

S parolo „Dajte nam slovensko univerzo“ je gibanje
kulminiralo 1. decembra 1901 z velikim shodom v
Ljubljani.

Predseduje mu Ivan Hribar, ljubljanski župan.

Sledi široka fronta podpornih manifestacij slovanskih
akademikov v Pragi, na Dunaju in v Zagrebu, manjši tudi
v Trstu in celo Budimpešti.

Impresivno pa je tudi, da na poziv graških in dunajskih
slovenskih akademikov ter ljubljanskega občinskega
sveta svoje podpise prispevalo:

- 242 občin na Kranjskem, 20 na Koroškem, 170 na
Štajerskem in 56 na Primorskem in v Dalmaciji
(skupaj 488),

- poleg tega pa še 93 društev in korporacij na
Kranjskem, 56 na Štajerskem, 35 na Koroškem in 7 na
Primorskem in v Dalmaciji (skupaj 191).

- za ustanovitev slovenske univerze se je angažirano
zavzelo tudi vse časopisje, ne glede na politično
profiliranost;



pesnik Anton Aškerc o vseučiliškem 
gibanju 1901

»Agitacija za vseučilišče v Ljubljani je najveselejši 
dogodek naše zgodovine v prvem letu novega 
stoletja. To agitacijo so započeli naši slovenski 
vseučiliščniki in dokazali s tem, da živi v njih narodna 
zavest, in da globoko čutijo krivce, ki se gode našemu 
narodu na polju narodne izobrazbe. To nam daje 
upanje, da naš narod, ki ima takšno izobraženo 
mladino, še ni izgubljen, saj ga bodo skoro vodili 
navdušeni rodoljubi. 

Agitacija za ljubljansko univerzo je pokazala, da 
nasprostva med slovenski strankami niso tolika, da 
bi se in necessariis ne mogle boriti za eden in isti 
smoter: za kulturni napredek narodov. Liberalci in 
klerikalci so pri enem in istem zborovanju skupno in 
složno glasovali za ljubljansko visoko šolo. 

… Agitacija za naše vseučilišče je dokazala pred vsem 
svetom dejansko slovansko vzajemnost, v katero 
marsikak neveren Tomaž ni hotel več verovati. 
Ponavljamo: kri ni voda in slovanstvo ni samo filološki 
pojem! Smelo trdimo, da se izza 1848. leta še ni 
nikdar tako sijajno pokazala sorodna vez md 
slovanskimi plemeni, kakor baš ob manifestacijah za 
ljubljansko vseučilišče.« 

Aškerc, A.: »Za vseučilišče v Ljubljani«, Ljubljanski zvon, let. 21, št 12 
(1901), str.  837–843, tu 842



„Skozi oči udeleženca: Janko Polec, prvoborec za 
slovensko univerzo“ - v Gradcu je bil Polec, čeprav „zgolj“ visokošolec, 

leta 1901/02 med voditelji vseučiliškega gibanja;

- agitiral je tudi v pisani obliki, tj. s članki v časopisu
Slovenski narod;

- na tej osnovi že leta 1902 pripravi t. i. »Vseuč.
zborniku«, iz katerega so podatke o historiatu
prizadevanj in pa (pravne) argumente (!) poslej
črpali vsi borci za slov. univerzo;

- to zgodovino je skoraj izčrpal v spisu »Ljubljansko
višje šolstvo v preteklosti in borba za slov.
univerzo« (1929) (univ. spomenica ob 10letnici) –
to je res še za današnji čas;

(za vse interne bodoče ustvarjalce četrtkovih srečanj:
tudi to imate objavljeno na OneDrive pod
LITERATURA)



Po prevratu …. v novi državi…

- po prevratu je bil do jan. 1919 jugoslov. član likvid. 
komisije v min za socialne zadeve na Dunaju;

- do nov. 1919 referent za kazenske stvari pri 
poverjeništvu za pravosodje pri Narodni vladi SHS v 
Ljubljani;

- odtlej je organiziral in vodil kot viš. nadzornik pravni 
odsek direkcije juž. žel., 1923–5 drž. žel. v Lj.;

- l. 1920 je bil postavljen za honor. prof. zgod. razvoja 
tedanjega javn. in zaseb. prava, kasneje tudi jugoslov. 
pravne zgod.; že v letih službovanja na Dunaju preučuje v 
drž. arhivih domačo pravno, zlasti upravno zgodovino; 
zbere obilo še docela neznanega in odtlej že tudi 
propadlega pravno-zgod. gradiva;

- 1925 je postal redni profesor za pravno zgodovino, od 
1938 po novi univerzitetni uredbi pa za narodno in 
primerjalno pravno zgodovino (kot se je predmet 
preimenoval);

- v l. 1930/1, 1942/3 in 1943/4 je bil dekan pravne fak. 

- ob ustanovitvi AZU v Lj. 1938 je bil imenovan za rednega 
člana, od 1942 je načelnik pravnega razreda;

- po drugi svetovni vojni v skupini profesorjev, podobno 
kot Leonid Pitamic, ki so na fakulteti (formalno) izgubili 
službo leta 1952 ; že  „od 1. dec. 1948 prideljen SAZU na 
delo v terminološko sekcijo“;



O njegovih delih: iz zgodovine različnih pravnih 
področij…

- iz novejše slov. pravne, posebno upravne zgod: 
Kraljestvo Ilirija, prispevek k zgodovini razvoja 
javnega prava v slovenskih deželah 1. del [1925]; 

- razpored sodnih inštanc v slov. deželah od 16.-18. 
stol. [ZZR VI, 1927/8]; 

- iz zgodovine civilnega prava: o retraktni pravici na 
našem ozemlju [SP 1929]; paberki o deželni obvezi 
za škodo [Landschadenbund] [GMDS XX, 1939];
Pripombe kranjske dež. komisije k Martinijevemu
osnutku avstr. drž. Zakonika,  [ZZR XVI, 1940]);

- o pravni in soc. položaj slov. kmeta na Kranjskem: O 
odpravi nevoljništva na Kranjskem [ZZR IX, 
1932/3]; Svobodniki na Kranjskem [GMDS XVII, 
1936]; Prevedba zakupnih kmetij v kupne na 
Kranjskem ob koncu 18. stol. [ZZR XIII, 1937]). 

- Iz zgodovine „Gorskih bukev“: Zgodovina 
Obravnanih Gorskih bukev in postavitev kletar. 
mojstra na Kranjskem [GMDS XVIII, 1937]; 

- v Razpravah pravnega razr. AZU III, 1945 je priobčil 
»Križnikove odgovore na vprašanja v Bogišićevem
Naputku«



O njegovih delih (2) ali kaj je rezultat Polčevega enoletnega študija v Berlinu 1904/1905? 

Vsaj meni do sedaj nepoznan podatek (kot tudi delo 
samo):

- Ernst Delaquis, Janko Polec, Materialien zu Lehre
von der Rehabilitation. Berlin 1905 (monografija), 

kot priloga objavljeno tudi v nem-fr reviji 

„Mitteilungen der Internationalen
kriminalistischen Vereinigung (Berlin 1905, zv 13.)“



O njegovih drugih delih… ali ko raziskovalki zaigra srce… (za konec in za nadaljevanje)

- moja teza za nadaljnje raziskovanje: povezava Polca 
z delom Ivana Žolgerja, ki od 1908 vodi t.i. 
Državnopravni oddelek Ministrskega predsedstva in 
že 1910 dobi cesarjevo odlikovanje za odlično 
vodenje oddelka, ob tem pa so mu poverjene zadeve 
v zvezi z BiH…


