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Govori se,dasobili slovenski poli-
tiki v zadregi,ko soiskali Slovenko,
ki bi bilaupodobljenanaslovenskem
tolarju. Toda Slovenci in Slovenke
imamo med prednicami kar nekaj
imen, ki bi si zaslužileto čast.Med-
njegotovo soditudi JosipinaHočevar.
Čepravjebila nabankovcunakoncu
upodobljenaIvanaKobilca(zgodbana
str. 142),paživljenjsko deloJosipine
Hočevarni ostalo neopaženo.
Rodila se je v Radovljici, kjer so

imeli premožniMulejevi v lasti go-
stilno, tovarno sukna in veliko po-
sestvo.V Kranju je prvikrat sedlav
šolskoklop, pri dvanajstih pa so jo
poslali našolanjek uršulinkam. Bila
je bistra, vedoželjnain priljubljena
učenka.Nadveletno bivanje vsamo-
stanujeimelazagotovo lepespomine,
saj je uršulinkam pozneje podari-
la večjo vsotodenarja. Pokončanem
šolanjujedomapomagalavgostilni in
skrbela zababico.Dober glasonjeni
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Josipina Hočevar je edina ženska,
ki imav Slovenĳi spomenik, ali vsajedina,
ki si gaje zaslužilaspametnimi in dobrimi deli,
nepazmučeniško smrtjo.izobraženosti,skromnostiin volji do

dela je dosegel tudi dvaintrideset
letnega dacarja iz Krškega,Martina
Hočevarja, s katerim se je poročila
leta 1842,starakomaj 18let.
Mladoporočenca stasežečezštiri

dni preselila vKrško. Bil je deževen
novembrski dan,amladaJosipinanaj
bi mestotakoj vzljubila. Zmožemsta
senajprej lotila obnovedoma,nato
pakmalu odprlagostilno ter pozneje
šepošto.Martin Hočevarjebil spre-
ten poslovnež,ki je trgoval z vinom
in seukvarjal z gradbeništvom. Pri
vsempamuje vveliki meri pomaga-
la tudi podjetnaJosipina.Zuspešni-
mi posli stapridobilavečje imetje.
Krškobi imelo danesverjetnopre-

cej drugačno podobo, če sevanj ne
bi preselila Josipina zmožemMar-
tinom. Skupaj sta zgradila oziroma
mestu podarila številne pomembne
stavbein omogočilaodprtje marsi-
katerešolevKrškemin drugod.



PoMartinovi smrti jeJosipinanju-
nobogastvooplemenitilain šenaprej
delila. Velikodenarjajenamenilaot-
rokom,učiteljem in revežemterusta-
novilasklad zarevneštudente. Denar
je darovala tudi za obnovo cerkva.
Vzdrževala je še zasebno dekliško
šolo v Krškem, saj dekleta v tistem
časuniso imela pravice do rednega
šolanja. Zdonacĳami je polegšol in
štipendĳ prispevalahgradnji bolni-
šnice,vLjubljani pajeustanovilatudi
prvo zatočiščezaostarele služkinje.
Josipinapani pozabilatudi nasvo-

jerojstno mesto,Radovljico.Tamsta
zmožempodprla gradnjo vodovoda,
Josipina pa je pozneje ustanovila še
posebensklad zaradovljiške vdove,
sirote in šolskomladino, iz katere-
ga so najrevnejši učenci prejemali
obutev,oblekoin šolskepotrebščine.
Meščanke in meščani Radovlji-

cesopribližno sto let po Josipinini
smrti vnjenočastpostavili spomenik
naglavnem trgu. Spomenik upodab-
ljašolarčka,ki veni roki drži knjigo,
zdrugo roko papodpira medaljon s
portretom JosipineHočevar.

Josipina je umrla leta 1911,poko
pali so jo ob možuMartinuv raz-
košnem mavzoleju. Po veličastnem
pogrebu, kjer jo je k večnemupo-
čitku naokrašenemvozupeljalo šest
konj, jesledilo branjenjeneoporoke.

Zgodovinaseje ob različnih
priložnostih spominjala
predvsemnjenega moža,na
Josipino padolgo pozabljala.
Todatreba je vedeti, da je
Josipina po moževismrti
leta 1886samavztrajno
nadaljevalanjuno pot in
pokazalapravi podjetniški
duh. Podvojila je premoženje,
da je lahko večdarovala.
Meddrugim je podprla
tudi šolanjekiparja Ivana
Zajca,avtorja Prešernovega
spomenika. Njenemumožu
Martinu Hočevarjusose
osemlet po smrti Krčani pred
meščanskošolopoklonili z
doprsjem.Josipino je takšna
častdoletela šelesto let po
smrti, leta 2011.
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Dolenjskenovicesoaprila objavile, da
»zapuščina v gotovem znaša blizu
poldrugi milĳon kron«. V oporo-
ki seje ponovnoizrisalo njeno živ
ljenjsko delo. Nekaj premoženja je
zapustila svojemunečakuin drugim
sorodnikom, preostalo panamenila
gradnji novekapelevKrškem, grad-
nji in vzdrževanjudomazaotroke in
deklicevRadovljici in številnim skla-
dom, tudi SkladuMartina in Josipi-
neHočevarzaučencemeščanskešole
vKrškem.Nekajnaj bi dobila Krška
bolnišnica za kirurške inštrumen-
te, spomnila paseje tudi služinča-
di, prĳateljic ter zaslužnihznancev
in znank.
Večkot stoletje ponjeni smrti sta

njena podjetnost in nesebičnaskrb
zadruge svetlo vodilo vsemtistim,
ki verjamemov večkot zgolj lastno
blaginjo.
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