
Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov 

dr. RADOSLAV RAZLAG 

1826 (Radoslavci pri Ljutomeru) – 1880 (Brežice) 

 

5. junija 1880 je v Brežicah umrl politik in pravnik Radoslav Razlag. 

Rodil se je poleti leta 1826 v Radoslavcih pri Ljutomeru kot šesti otrok v kmečki družini. Kot kmečki 

sin je imel tudi kasneje rad kmetijo. Kmetija na Čatežu, ki se ji je posvečal z veliko ljubeznijo, mu je 

prinašala veliko utehe v dneh osebnega razočaranja po vrnitvi iz Ljubljane. 

Ljudsko šolo je obiskoval v Mali Nedelji, nižjo in višjo gimnazijo v Mariboru. Po maturi je na graški 

univerzi študiral pravo in bogoslovje, leta 1854 pa končal študij prava. 

Kot odvetniški pripravnik je delal v Gradcu, obenem pa učil slovenščino na realki ter prevajal 

deželne zakone in vladne razglase v slovenščino. 
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Leta 1862 je bil imenovan za odvetnika v Brežicah, kjer je služboval do leta 1870.  

Kot poslanec celjskega okraja (1865) je postal prvi Slovenec v graški deželni zbornici. Leto dni po 

ponovni izvolitvi (1867) je zaradi spora mandat odložil.  

Leta 1869 je bil izvoljen za deželnega poslanca kmečkih občin kranjskega okraja. Ko se je iz Brežic 

preselil v Ljubljano, je postal ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti. 11. septembra 1871 je 

Razlagova politična kariera dosegla vrh, imenovan je bil namreč za deželnega glavarja Kranjske, kar 

je bilo sploh prvo imenovanje Slovenca za to mesto.  

Že v času študija je aktiven na literarnem področju, predvsem v ilirskem gibanju. Obvladal je vse 

slovanske jezike in bil pristaš ideje o skupnem slovanskem jeziku. Leta 1863 je v Gradcu izdal prvo 

pesniško zbirko z naslovom Pesmarica. Leto prej je tam izdal tudi priročnik Slovenski pravnik. 

 

 

 

 

 



 

Po njem se je v Brežicah imenovala Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga, 

danes pa ena od mestnih ulic. 

 

 

 



 

29. marca 1877 se je ponovno vrnil v Brežice, kjer je po treh letih zaradi bolezni umrl. 

 

 

 

Dr. Fran Mohorič piše: »Slavljen in visoko spoštovan v okolišu svojega neposrednega stanovskega in 

javnega delovanja je bil pokopan ob tako sijajnem pogrebu, kakor ga dotlej še niso videle 

slovenske Brežice. Pogreb so vodili čateški, pišečki in videmski župnik ter artička kaplana poleg vseh 

brežiških duhovnikov. Pogreba se je vdeležilo vse domače meščanstvo, uradništvo, okoliški župani, 

učitelji s šolsko mladino in ljudstvo od blizu in daleč iz vsega okraja in iz sosedne kronovine 

Kranjske.« 

 


