ROVTE
1500 - PRVA OMEMBA ROVT V PISNIH VIRHI
Routti [. . . Routti . . . ] 1500 (Urb. Škofja Loka II, f. 56)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1827

Rovte na karti franc. katastra, 1827
Vir: Franciscejski kataster (http://giskd6s.situla.org/giskd/)

Priimki v FK (1827)
Zgornje Rovte:
1
Papler
2
Scholler
3
Bartonzel
4
Marintscheg

5
Knifitz
6
Pogačnik
Rovte
1
Scholler
2
Benedičič
3
Pegam
4
Jerala
5
Zemascher
6
Rakouz
7
Scholler
8
Knifitz
Vir: RAGOR

Vir: Kako se pri vas reče – Rovte (RAGOR)
1850

Katasterska srenja Češnica: Brezovica pri Češnici, Dobravica, Češnica, Ovsiše,
Polšica, Rovte.
Vir: Deželni zakonik in vladni list za krajnsko kronovino, 10. 4. 1850
1857

Vir: Deželni vladni list za krajnsko kronovino, 31. 12. 1857
Op.: Podatek nam pove, da je bilo tega leta na Rovtah deset hiš in 53 prebivalcev.

1902
Iz Rovt pri Podnartu se poroča jako čud en slučaj. Nek tat je vkradel čevlje. Ţ njimi je šel
spat v neko šupo. Seboj je imel nekega tovariša, kateremu so bili ukradeni čevlji zopet
všeč. Zategadelj jih je tatu ukradel. Prodajat jih je pa šel k onemu, kateremu so bili
prvikrat čevlji ukradeni.
Vir: Gorenjec, 21. 6. 1902
1906
Iz Mošenj. Veselico priredi veselični odbor v prid mlekarske zadruge v Mošnjah dne 4.
febr. t. I. na Brezjah pri Finţgarju. Spored: 1.) Eno uro doktor, burka v enem dejanju. 2.)
Šaljiva pošta. 3.) Godba Rovtov. — Mlekarska zadruga ima dne 28. t. m. ob treh
popoldne občni zbor v šoli.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1906
1907
Veselico priredi dne 28. julija 1907 Joţef Potočnik, gostilničar v Rovtah. Spored:
Srečkanje, petje, godba in ples, prosta zabava. Začetek ob 3. uri popoldne. Konec,
kadar kdo hoče. Čisti dobiček je namenjen v popravo potov. Veselica se vrši v vsakem
vremenu.
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1907

1908
Poroka na smrtni postelji. V Rovtah pri Podnartu. V Rovtah pri Podnartu sta ţivela 56letni dninar Franc Bertoncelj in 79-letna posestnica Katarina Pogačnik ţe kakih 20 let v
divjem zakonu. Sovaščani so ju v začetku nagovarjali, da bi se vzela; toda njih beseda
je bila bob v steno. Zakaj pa bi bilo tudi treba cerkvenega blagoslova? Bertoncelj je imel

prijetno stanovanje pri svoji »ţenici«, ki mu je tudi brez blagoslova z vsem postregla,
ravno tako dobro, kakor prava zakonska ţena. In tako sta uţivala ţe dolgih 20 let
nekaljeno prosto ljubezen. Toda vse na svetu je minljivo! Pred nekaj dnevi je zbolel
Bertoncelj na smrt. Več kot 20 let ni bil pri spovedi in začelo ga je skrbeti, kako bodeta
obračunala z Bogom. Ker spadajo Rovte pod selško ţupnijo, poslali so po gospoda v
Selca. Toda selški ţupnik jo izjavil, da ga ne previdi poprej, dokler se ne poroči s Kat.
Pogačnik. Moţ se je upiral. Prigovarjali so mu najprvo moţje in pritisnile so še ţenske.
Toda moţ je ostal trd kot grča. Pa bolezen se mu je shujšala, nastopile so smrtne
teţave in moţ se jo le udal. In tako so doţivele Rovte izvanreden dogodek. Včeraj, v
petek 1. maja je prišel sam selški ţupnik Tomaţ Roţnik v Rovte, kjer je najprvo
ispovedal in obhajal »mladi« par in potem poročil. Vsekakor izvenredna »ohcet« v tem
tihem gorskem zakotju.
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1908
Is Rovt pri Podnartu se poroča: Zopet se je ustanovila rovtarska godba, ki je bila znana
pred nekaj leti po vsem Gorenjskem. Pripravljeni smo za ţenitovanjske svatbe in
veselice, kakor pred leti. Upamo, da bo naša godba na pihala zadostila vse cenjene
poslušalce.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
1911
Malo posestvo se takoj iz proste roke proda v Rovtih pri Podnartu hiš. št. 7. — Posestvo
obstoji iz hiše in gospodarskega poslopja, treh njiv na 9 mernikov posejanja, 2 lepih
sadnih vrtov, lepo zaraščenega gozda, ki meri 2,5 orala. Poslopji sla v najboljšem stanju
in kriti s skalicami. Tu bi bilo najbolj prikladno za kuhanje ţgan|a, ker je mnogo sadja.
Oddaljenost je od postaje Podnart 30 minut, od farne cerkve in šole Ovsiše 20 min.
Skupna cena znaša 6000 kron, dasiravno so sama na sebi ţe gospodarska poslopja
toliko vredna. Nakupna cena znaša samo polovico cene.
Vir: Domoljub, 5. 1. 1911
Občinske volitve v občini Ovsiše so minule. Liberalci so zmagali z majhno večino. Če bi
bilo 35 volilcev drugače volilo, pa bi bila S. L. S. zmagala v I. in II. razredu. Če
pomislimo, da je to prvi nastop naše stranke v tej občini in da smo se morali boriti proti
zdruţenim birtom, ţlahti in bivšemu ţupanu, ki je za svojo stranko uporabil vso moč,
smo lahko zadovoljni z izidom. Liberalci so zopet izvolili kar osem odbornikov najbliţje
ţlahte. Ker jim je tako huda predla, so bili strašno nakačeni. Ker se tako radi ponašajo s
surovostjo in delajo kot liberalci celega sveta najrajši z laţmi, moramo popraviti sledečo
laţ, ki jo razširjajo. Pravijo namreč in se hvalijo, da so gosp. Mohoriča, cand. iur., iz
volišča vun vrgli. Resnica je pa, da so nekateri, katerih neolikanost so pošteni moţje
splošno obsojali, zahtevali od tega gospoda, ki na volišču sploh bil ni, ampak samo na
cesti pred gostilno, kjer ima vsak pravico biti. Ko je potem poklical gosp. Mohorič
oroţnika, mu je tudi ta pritrdil, da to ni volilni prostor, da tu sme biti, samo svetoval mu
je, naj gre, kar bi bil pa g. Mohorič itak sam storil, ker mu je znan latinski pregovor, da

kdor se zoper blato vojskuje, pa naj zmaga ali ne, umaţe se gotovo. Kdor govori
drugače, govori neresnico, kdor so s tem ponaša, naj ga liberalci spoštujejo, pošteni
moţje ga ne morejo. Posebno strupenega in zagrizenega se je v tem volilnem boju
pokazal tudi birt Joţe Potočnik, p. d. Turk iz Rovt. Sicer je to ţe večkrat storil,
pravzaprav skoraj pri vsakih volitvah. Ker pa rad pripoveduje, da ni nobene stranke in
ker je sam tudi te misli, da je treba pokritce razkriti, moramo to povedati tudi tistim, ki ga
še ne poznajo. O farških podrepnikih naj pa on govori, kadar bo hodil okoli gosp.
ţupnika Grašiča v Istri, doma pa ni treba, tu ga tako poznamo.
Vir: Domoljub, 31. 8. 1911
1914
Rovte pri Podnartu. Očeta Joţeta Turka iz Rovt je zadela kap, ko so mu dva sina
poklicali v vojno. Starejši sin nadporočnik Vincenc Turk je bil potem teţko ranjen, mlajši
sin Joţef je pa vsled ran umrl v bolnici v Poţunu.
Vir: Gorenjec, 25. 9. 1914
1933
Petindvajsetletnico poroke sta praznovala na belo nedeljo Ivana in Joţef Šolar v Rovtah
in Lucija in Janez. Vovk iz Češnjice. Srebrnjakom kličemo: Bog vas ţivi še mnoga leta.
– Saj ga ţe poznate.
Vir: Domoljub, 10. 5. 1933
1934
Rovte pri Podnartu. Umrla Ivana Šolar. Širom Gorenjske so znane Rovte nad
Podnartom in kdor ve za Rovte, je poznal Ivano Šolar - Gregčevo mamo. Zavratna
bolezen jo je prisilila k teţki operaciji, pa je umrla. V nedeljo so jo številni sorodniki in
znanci pospremili iz Podnarta na Ovsiško pokopališče. Pogreb je bil lep in izredno velik.
Cerkveni moški zbor ji je zapel tudi dve ţalostinki. Pokojna je bila ena tistih slovenskih
mater, ki jih še dobimo po naših domovih, tihe so in skromne, vendar pa junakinje dela
in ljubezni. Svojim sedmerim otrokom je bila prava mati in vzgojiteljica, moţu verna
druţica in pomočnica; in ne samo ti, tudi dom jo bo še dolgo pogrešal. V njeni hiši so bili
»Domoljub«, »Nedeljski Slovenec« in številni drugi katoliški časopisi stalni gostje.
Priljubljena je bila povsod, do vsakega je imela dobro besedo in čuteče srce, številni
brezdomci in prosjaki so vselej dobili pri njej kruha ali prenočišča. Bog ti daj zasluţeni
mir in pokoj, mi te bomo vedno ohranili v najlepšem spominu, dobra Gregčeva mama!
Vir: Domoljub, 25. 4. 1934
1937
Rovte pri Podnartu, 51-8-3-6-0. Sr so du zdr fin Radovljica 13 km, ţand ţel pTt Podnart
4 km, o 6 km, š ţup Ovsiše 3 km. Nm povp. 500m. Leţe na vznoţni polici v. pod Sv.

Primoţem na Jamniku 834 m (bliţnji Mali vrh 811 m). Valovito ravan izpodjedata oba
kraka potoka Poljšice. Dostop z vozom od ban. ceste Podnart—Kropa (3 km). Kmetje in
par obrtnikov. Glavne dohodke daje les (deske, drva in oglje), ţivinoreja (s
perutninarstvom), malo še krompir, sadje in gobe; čebelarji. Prikupna razgledna lega.
Markirana izletna pot na Jamnik. Za streljaj nad vasjo stopničaste podzemne kotline
»Turkove jame«. Kuţno znamenje.
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937

1954

Pozicja Rovt, 1954
Vir: DAR (Selanov reliefni zemljevid)
1969

Rudi Potočnik
Prvi koraki košno – pašnega kmetijstva. Potočnik Rudi, Rovte pri Podnartu, je na
svojem pašniku lani uspešno gospodaril. S kreditom je kupil traktor, s svojim denarjem
pa plug in obračalnik ter trosilec. Uredil je tudi silose. Iz izkušenj je spoznal, da mora
krmo za zimo iskati ţe pri prvi košnji, ker je druga ali trda košnja zaradi suše lahko
pomanjkljiva in negotova. Tako je bilo letos. Pravi, da so bile v Rovtah v sušnih dnevih
tudi za človeško dlan velike razpoke v zemlji. Tudi on redi telice za kmetijsko zadrugo v
Poljčah. Ima 17 telic, hlev pa samo z 11 jasli, kar je občutno premalo. Moral ga bo
popraviti in razširiti. Za gnoj uporablja v večino ţlindro, ki jo trosi s trosilcem. »Redim
telice simentalske pasme, ki so za pašo veliko bolj mirne kot frizijke. Na travniku letno
enkrat pokosim In dvakrat popasem, seveda pa je lahko tudi obratno. Letos je bila prva
košnja zelo dobra in za zimo sem preskrbljen.«
Rudi se ukvarja tudi s predelavo semenskega krompirja. Ima pa zelo lep sadovnjak.
Letos ga je škropil devetkrat. Pridelek bo izreden, samo ne ve, kam bo s sadjem. /
Besedilo: J. Košnjek - Fotografije: V. Guček
Vir: Glas, 23. 8. 1969


Rovte danes

Rovte na orto-foto posnetku, 2013
Vir: geopedija.si

Rovte na topografski karti, 2013
Vir: geopedija.si


Stare domačije v Rovtah

Turšč
Zgornje Rovte št. 1 – Turschitz (lastnik Papler, FK 1827), Turčič (lastnik Jelenc, SA
1906). // Hiša je podrta.
Domačije ni več, informator se imena še spomni.
Vir: RAGOR


Grogor
Zgornje Rovte št. 2 – Gregortz (lastnik Scholler, FK 1827), Grogorček (lastnik
Šolar, SA 1906). // Rovte št. 6 – Pri Grogorju.
Domačini poznajo tudi obliko hišnega imena Pər Grogôrjovc.
Vir: RAGOR


Ozimc
Zgornje Rovte št. 3 – Ussinz (lastnik Bartonzel, FK 1827), Ozimc (lastnik
Bertoncelj, SA 1906). // Rovte št. 3 – Pri Ozincu.


Turk
Zgornje Rovte št. 4 – Turk (lastnik Marintscheg, FK 1827), Turk (lastnik Potočnik,
SA 1906). // Rovte št. 8 – Pri Turku.
Jože Potočnik, 1884-1918. Rodil se je Potočnik Joţetu (Rovte št. 8; 26. 3. 1853) in
Mariji roj. Grašič (roj. 15. 3. 1853). Joţe se je leta 1913 poročil z Ivano Fister (Ovsiše št.
2; 12. 12. 1886). Imela sta hčerko Ivano Potočnik (por. Vovk)
Vir: myheritage.com



Štefanovc

Zgornje Rovte št. 5 – Stefanoutz (lastnik Knifitz, FK 1827), Stefanovc (lastnik ---, SA
1906). // Hiša je podrta.
Kmetijo so pred več kot 100 leti kupili Turkovi. Zdaj imajo na tem mestu novo stavbo za
predelavo sadja, ime še poznajo. / Hišno ime po imenu gospodarja - ime mu je bilo
Štefan
Vir: RAGOR


Matijovc
Zgornje Rovte št. 6 – Matija (lastnik Pogačnik, SA 1906). // Rovte št. 7 – Pri
Matijovcu.


Gregec
Rovte št. 1 – Gregetz (lastnik Scholler, FK 1827), Gregez (lastnik Šolar, SA 1855),
Gregec (lastnik Šolar, SA 1894). // Rovte št. 12 – Pri Gregcu.
Šolar Janez (roj. Rovte št. 1, 1833 / um. ?). Leta 1859 poroka z Potočnik Marija (roj.
1840).
Šolar Jožef (roj. Rovte št. 1, 29. 12. 1878 / um. 17. 9. 1937). Leta 1908 poroka
s Vovk Ivana (Češnjica št. 5, 10. 5. 1888 / um. ?).
Vir: gedbas.genealogy.net



Markec
Rovte št. 2 – Markon (lastnik Beneditschitsch, FK 1827), Markez (lastnik Beshter,
SA 1855), Markec (lastnik Bestar, SA 1894). // Rovte št. 11 – Pri Marku.



Jerom
Rovte št. 3 – Jeron (lastnik Pegam, FK 1827), Jerom (lastnik Pegam, SA 1855),
Jerom (lastnik Pegam, SA 1894). // Rovte št. 10 – Pri Jeromu.



Prekuh
Rovte št. 4 – Prekucha (lastnik Jeralla, FK 1827), Prekuh (lastnik Jerala, SA 1855),
Prekuh (lastnik Jerala, SA 1894). // Rovte št. 4 – Pri Prekuhu.

Pri Prekuhu
Vir: RAGOR (arhiv GM Kranj)

Pri Prekuhu, 2015

Vir: Foto Miran Hladnik


Štefek
Rovte št. 5 – Stefek (lastnik Zemascher, FK 1827), Stefek (lastnik Zhemashar, SA
1855), Stefek (lastnik Novak, SA 1894). // Rovte št. 5 – Pri Štefku.


Mrnak
Rovte št. 6 – Marniak (lastnik Rakouz, FK 1827), Marnjak (lastnik Rakovz, SA 1855),
Mornjek (lastnik Rakovec, SA 1894). // Rovte št. 2 – Pri Mrnaku.


Bratuš
Rovte št. 7 – Gregortz (lastnik Scholler, FK 1827), Gregez (lastnik Šolar, SA 1855),
Gregec (lastnik Šolar, SA 1894). // Rovte št. 1 – Pri Bratušu.


Pajždbar
Rovte št. 8 – Miha Jalen (lastnik Knifitz, SA 1855), Pajštovar (lastnik Jalen SA
1894). // Hiša je podrta.
Domačije ni več, informator se imena še spomni. Stala je na mestu današnjega naslova
Rovte 9a.
Vir: RAGOR


Potočnik
Rovte št. 9 – Pri Potočniku.

Kmetijo je zgradil Turk, ki si je ob poroki na stara leta zgradil novo kmetijo, Turkovo pa
pustil otrokom iz prvega zakona. Zgrajena je bila leta 1911. / Domačijo Pri Potočniku je
leta 1911 zgradil takratni gospodar domačije Pri Turku. Ker je ovdovel, je domačo
kmetijo prepustil svojim otrokom iz prvega zakona, z drugo ţeno pa se je preselil v nov
dom. Tam je imel še šest otrok, hišno ime pa se je prijelo po njegovem priimku.
Vir: RAGOR


