FRANC DROLC
(1907-1977)
se je rodil 3. avgusta 1907 v Motniku št. 55 (danes številka
6), očetu Francu (1879-1958) in materi Jeri, rojeni Bervar.
Jera Bervar, najstarejša živeča hčerka Jožefa Bervarja
(Frančiška, rojena pred njo, je po rojstvu umrla), je po
očetu prevzela domačijo, se poročila s Francem Drolcem z
Vrha nad Motnikom (po domače pri »Pernat«) in imela z
njim štiri otroke: Franca, Marijo, Faniko in Mirkota. Moj oče
Franc je bil prvorojeni sin. Ko je mati Jera leta 1914 na
porodu četrtega otroka umrla, se je očetov oče, ki je ostal
sam s štirimi majhnimi otroci, ponovno poročil z Marijo Regulj, iz tega zakona je imel
moj oče še polbrata in dve polsestri.
Življenje mojega očeta se je torej začelo trdo, na revni domačiji z eno kravo in enim
prašičem. Kolikor je bilo pri hiši sveta, je bil v glavnem ves v bregu in ga je bilo
potrebno obdelati ročno. V družini so imeli vsi dober posluh in že očetov dedek Jožef
Bervar je bil v motniški cerkvi organist in cerkovnik. Tako je mali Franc že zelo zgodaj
dojel in osvojil cerkveno glasbo, se kot petnajstletni deček začel učiti igranja na orgle
pri organistu Arhu v Čemšeniku in za to glasbilo tudi opravil vse potrebne izpite. Leta
1929 je odšel služit vojaški rok, že pred tem in po vrnitvi iz vojske pa je v Motniku
vodil tako cerkveni kot posvetni pevski zbor, ki je nastopal ob vseh mogočih
priložnostih.
Slika 2: Motniški pevski
zbor pod vodstvom očeta
Franca Drolca (sedi v
sredini spredaj z notami,
na njegovi levi moja
mama Francka), pred
letom 1935

Novembra 1934 se je poročil s Frančiško Regulj, s katero je imel štiri otroke:
Terezijo, Franca, Markota, in Marino.
Franc Drolc je bil odličen organist z izostrenim posluhom, tisti, ki se spominjamo
njega in njegovega igranja, pa vemo, kaj je s stalnimi in strogimi vajami pri svojih
dobrih pevcih dosegel. Pod njegovim vodstvom in ob tem, da je bilo v Motniku pri
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vsaki hiši veliko otrok z lepimi glasovi, je imel Motnik že pred drugo vojno
najštevilčnejši pevski zbor vseh časov. Za potrebe pevskega zbora in vseh glasov je
sam pisal vse potrebne notne predloge in jih razmnoževal na posebnem in
nekakšnem predhodniku ciklostila. Ta aparatura, spravljena v posebnem kovčku, je
ohranjena in nas še danes spominja na našega očeta. Že pred in med drugo
svetovno vojno je Franc Drolc od svojega očeta prevzel tudi mežnarijo, ki se je s tem
v naši hiši nadaljevala in obdržala nad sto let. S prihodom »železnih« časov, je moral
oče orglanje in cerkovništvo opustiti ter se zaposliti, saj je vse svoje štiri otroke poslal
na šolanje.

Slika 3: Motniška igralska skupina, igra »Dolžnost in ljubezen« (Franc Drolc sedi drugi
z leve), stara prosvetna dvorana, uprizoritev pred letom 1957
V domačem kraju se je že od mladosti
naprej polno angažiral in je uspešno
deloval na vseh področjih.
Bil je predsednik, član ali prostovoljec
v vseh motniških organizacijah do
svoje smrti, s sosedom Hribovšek
Zdravkotom in še nekaterimi
prepoznavnimi Motničani tistega časa
je aktivno deloval pri urejanju vseh
tekočih ali nastalih problemov v kraju.
Slika 4: Pred Jernejkovim hlevom, slika je
nastala verjetno med letom 1965 in 1970,
na sliki od desne proti levi: Franc Drolc,
Zdravko Hribovšek, France Hribovšek in
Pavla Bajde-Hribovšek
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Po letu 1945 se je zaposlil na Občini Kamnik, pridobil za to delo vsa potrebna
administrativna znanja ter v domačem kraju in v občinski stavbi služboval od takratne
občine Motnik prek vseh vmesnih organizacijskih oblik te institucije do leta 1965, ko
se je kot vodja Krajevnega urada in motniški matičar tudi upokojil.
Od let po drugi svetovni vojni in vse do svoje smrti je vodil hidrometeoroško in
fenološko opazovalno postajo, vse za to potrebne naprave so bile pri naši hiši, ter
mesečno pošiljal ustrezna poročila na Hidrometeorološki zavod v Ljubljani. Vse kopije
očetovih mesečnih poročil imamo ohranjene.
Bil je prostovoljni gasilec več kot 60 let, mrliški oglednik, matičar, glede na svoje delo
v okviru občinskih pristojnosti pa je bil vedno in ob vsakem času na razpolago za
izdajo vseh potrebnih dokumentov sokrajanom iz Motnika in okolice.
Bil je organizator, igralec, režiser, masker in gonilna sila motniškega Prosvetnega
društva, ki ga je vodil skoraj štirideset let. V času predsedovanja temu društvu je v
Motniku, predvsem še v stari dvorani, postavil na oder tudi po več predstav na leto in
z njimi gostoval tudi po drugih krajih Slovenije. V teh igrah smo mnogokrat igrali vsi
člani naše družine. Pred smrtjo je dolga leta vodil tudi blagajno upokojenskega
društva Motnik. Franc Drolc, ki ga je odlikovala neverjetna delavnost, volja,
vztrajnost in poštenost, se je celo življenje potegoval za pravičnost na vseh
področjih, še posebej pa za napredek in izboljšanje življenjskih pogojev vseh ljudi v
svojem Motniku, v katerem je tako rad živel.
Umrl je 21. septembra 1977 za pljučno embolijo, zgaran in oslabel od dolgoletne
astme, star komaj 70 let.
Marina Drolc
29. julij 2010
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