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7. septembra je tiho in skromno, kot je tudi 

živel, odšel častni občan Bleda Branko 

Slanovic. Po poklicni izobrazbi je bil 

farmacevtski  tehnik, v pokoju pa se je posvetil 

raziskovanju krajevne zgodovine Bleda. Bil je 

eden prvih članov Zgodovinskega društva Bled, 

ki je obudilo vezi med Bledom in Brixnom. 

 

Z vestnim delom je iz pozabe obudil lik 

velikega Blejca Blaža Kumerdeja, pedagoga in 

jezikoslovca iz dobe razsvetljenstva. O njem je 

leta 1988  objavil prispevek v Kroniki, časopisu 

za slovensko krajevno zgodovino. Rojaka  

Blaža Kumerdeja je predstavil v več člankih v 

Gorenjskem glasu in leta 1997 izdal tudi knjigo. 

Branko Slanovic je bil eden od pobudnikov, da 

se je leta 1993 knjižnica na Bledu poimenovala 

po Blažu Kumerdeju,  leta 2002 pa si je 

prizadeval tudi za spominsko ploščo Blažu Kumerdeju na rojstni hiši v Zagoricah, ki je 

bila leto pozneje razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Zanimale  so ga mnoge zgodovinske teme o Bledu, še posebej blejski učitelji v 

preteklosti. V Blejskem zborniku 2004 je objavil članek o graščini Boben. 

Bil je tudi pesnik. Izšli sta dve njegovi zbirki: Goram, zbirka pesmi 1893-1953, ki je 

bila izdana ob 60. obletnici Slovenskega planinskega društva  leta 1953  in zbirka 

Pesmi o gorah in Srebrnokrilcu iz leta 1987. Branko je spodbujal mlade pesnike z 

Bleda in okolice, ki  jim je s spremno besedo pomagal pri izdaji pesniških zbirk. 

Leta 2006 je sodeloval pri  zgodovinsko-dokumentarnem  filmu Bled skozi čas: 1001-

1858  avtorice in scenaristke Metke Žnidar in Zgodovinskega društva Bled. 

Zadnja leta je preživel doma v Zagoricah  v oskrbi vnuka Jureta. Moči za pisanje so 

mu pojenjale, a njegov spomin je bil izvrsten. 

 

Kot ponosen Slovenec je v knjigi Blaž Kumerdej (1997) zapisal: »Spomin nanj (na 

Blaža Kumerdeja) je del slovenskega jezikoslovja in slovenskega naroda, je spomin, ki 

ne sme umreti, sicer ne bo več ne take in ne drugačne slovenske zgodovine in naroda!« 

Spomin na prizadevnega ljubitelja  blejske zgodovine bo ostal med nami in vsemi 

tistimi, ki bodo spoznavali življenje in delo Blaža Kumerdeja.      
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