
VOŠČE V STARIH VIRIH 
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Prva omemba Vošč (JZ od Radovljice na Gorenjskem) v pisnih virih; Beytz [. . . Beytz . . 
. ] 1498 (Urb. Radovljica, f. 67) 
Vir: SHT – Kranjska (zrc sazu, 2016) 
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Gorenjske druţine – prvi popis, 1754 
Vir: Mohorjeva zaloţba (več avtorjev) 
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Prva stran FK – Občina Lancovo – kraj Vošče, 1826 
Vir: arsq.gov.si 

 
 

 
 

Vošče na franc. katastru, 1826 
Vir: mapire.eu 

 

 



VOŠČE 
Stara / nova hš:  FK (1827):   Vulgo ime (danes): 
št.   1    št.   6  Kristophitsch   Pri Odamovcu 
št.   2    //    Dernitz   Pri Ţnidarju 
št.   3    št. 12  Okorn    Pri Jurčku 
št.   4    št. 11  Kratzel   Pri Kamneku 
št.   5    št. 10  Hrowath   Pri Ukanovcu (ex Lukanovc) 
št.   6    št.   9  Dernitz   Pri Drncu 
št.   7    št.   8  Rossman   Pri Sušenku 
št.   8    št.   7  Pessiak   Pri Boštetu 
št.   9    št.   5  Aschman   Pri Hlebčarju 
št. 10    //    //    Pri Stegnarju 
št. 11    //    Kratzel   Pri Pvazgarju 
št. 12    //    Kristophitsch   Pri Vrbanovcu 
št. 13    št.    4  Tomaschovitz  Pri Taškarju 
št. 14    št.    2  Kristophitsch   Pri Bodanu 
št. 15    neberljivo   Pri Grabnarju 
//            št.   1  //    Pri Meţnarcu 
Vir: Kako se pa pri vas reče? Vošče (RAGOR) 

 
V Voščah Pri Odamovcu je stal plavţ, kjer so topili rudo z Jelovice. Niţe v Kolnici so ob 
potoku stali štirje vigenjci, kjer so izdelovali ţeblje. Ţe v sredini 19. stoletja v Kolnici ni 
bilo 
nobenega vigenjca več. Nadomestile so jih ţage (Piţeva, Alenčeva in Rozmanova). 
Zanimivo je tudi to, da je bila Kolnica včasih svoja vas in je obstajala še pred nastankom 
Spodnje Lipnice. 
Vir: Kako se pa pri vas reče? Vošče (RAGOR) 
 

 
1850 

 

Katasterska srenja Lancovo: Berda, Lancovo, Zgornja Lipnica, Spodnja Lipnica, 
Mošna, Vošče. 
Vir: Deţelni zakonik in vladni list za krajnsko kronovino, 10. 4. 1850 
 

 
1857 

 

 
 

Vir: Deţelni vladni list za krajnsko kronovino, 31. 12. 1857 
 

 
1869 

 

Popis prebivalstva 1869: 



Vošče (Wouschtsche)  15 hiš  68 prebivalcev (33 moških in 35 ţensk) 
Vošče so bile del krajevne občine Lancovo. 
Vir: Kroparski zbornik 
 

 
1911 

 
Iz Lancovega pri Radovljici. (Ţrtev alkohola.) Na Martinovo nedeljo zvečer okrog desetih 
so prišli v gostilno k Piţu tuji fantje iz Lancovega. Mihael Zupan in njegov tovariš sta 
naročila vino in ga plačala. Za njima pa pride v gostilno 20 letni Derničev fant iz Vošč. 
Ker ni imel denarja, da bi plačal naročeno vino, prosi Mihaela Zupana, da naj mu nekaj 
denarja posodi. Ker pa je pijanemu človeku nevarno denar posojevati, zato mu ta ni 
hotel dati denarja. To pa ga je tako razjezilo, da je vzel zunaj gostilne kol, tekel naprej 
po cesti, po kateri je vedel, da prideta tudi onadva, in tam ju je napadel iz zasede s 
kolom. S kolom je pobil na tla Mihaela Zupana, na tleh leţečega je pretepal in ga napol 
mrtvega pustil tam leţati. Udarec na glavo je smrten. Pobiti Mihael Zupan je bil izučen 
mizarski pomočnik, star 24 let, zelo varčen in delaven ter splošno priljubljen. Je brez 
staršev, ki sta mu umrla v zgodnji starosti. Oče mu je umri nesrečne smrti, v blaznosti 
se je zastrupil, mati pa je kmalu na to ţalosti umrla. Da bo nesrečni, pobiti sin okreval, je 
malo verjetno. 
Vir: Gorenjec, 2. 12. 1911 
 

 
1912 

 

 
 

(Brda), Vošče (Kolnica in d. Pusti grad), 1912 
Vir: DAR in Rok Gašperšič (Vojaška specialka, Dunaj) 

 

 
1937 

 
Vošče, 57-12-8-4-1. Sr so du ţand zdr fin ţel pTt š ţup Radovljica 4.5 km, o 2 km. Nm 
530m. Leţe na istem terenu kot Brda. Na mestu, kjer se v suho globel ob vznoţju 



Jelovice spusti močen zgornji izvir Lipnice. Dostop po kolovozu, 2 slaba km od ban. 
ceste. Z. od vasi krasne senoţeti pod Kodrastim vrhom (877 m); za njim travnata globel 
s potočkom, ki pronica. ker mu je bohinjski ledenik zasul dolinski izhod do Save. 
Zvečine gozdarski delavci. 
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937 
 
 

1940 
 
Radovljica. Našo najoddaljenejšo in najmanjšo vasico Vošče je v kratkem razdobju 
dvakrat obiskala bela ţena. Zgubili smo dobro Bodanovo mamo, mater 11 otrok, od 
katerih je še 9 ţivih. Koliko teţav in skrbi, veselja in razočaranja je zdruţenih s tako 
veliko druţino, vedo seveda najbolje take matere same: mučenice so v ţivljenju, zato pa 
svetnice v večnosti. Njenega pogreba so se udeleţili nešteti spremljevalci iz domače 
fare in bliţnje okolice in s tem izkazali zadnjo čast tihi in skromni slovenski materi.  
Dne 3. julija je Bodanovi materi sledila Katarina Jelenc, po domače Drnčeva. Umrla je 
nenadne smrti. Ko je ta dan na polju plela, je nastala okrog štirih popoldne huda 
nevihta. Pokojna je napravila usodno napako, da se je v tej vihri zatekla pod tepko na 
samem stoječo ter tako postala ţrtev strele. Ker ni bilo nikogar v bliţini, ki bi ji nudil prvo 
pomoč z umetnih dihanjem, je obleţala in šele uro pozneje je bila najdena, po obrazu 
od strele začrnela in mrtva. Njena smrt je pretresla vso faro. V tolaţbo nam je pa njeno 
lepo ţivljenje, ki se vedno zaključuje z lepo smrtjo, pa naj nastopi kakor koli. Obenem 
nam pa ta nenavadna smrt kliče v spomin evangeljske besede: »Bodite pripravljeni, ker 
ne veste ne ure, ne dneva, kdaj pride Gospod.« Teţko preskušenemu moţu in hčerki 
naše soţalje! 
Vir: Domoljub, 10. 7. 1940 
 
 

1943 
 
V svoji domači vasi v Voščah pri Radovljici je umrla 80 letna Marija Zupanova, po 
domače Adamovka, ki je ţivela mnogo let v Radovljici. 
Vir: Domoljub, 28. 7. 1943 
 

 
1954 

 



 
 

Poicija vasi Vošče, 1954 
Vir: Selanov reliefni zemljevid (detajl) 

 

 
1959 

 

 
 

Vošče, 1959 
Vir: RAGOR (Fototeka Kovaškega muzeja v Kropi) 

 
 

1960 
 
Prodam skoraj novo ročno slamoreznico in os za kroţno ţago. Mrak Anton, Vošče 1, 
Radovljica. 
Vir: Glas Gorenjske, 23. 3. 1960 
 
 



1962 
 
Takoj vseljivo hišo z malim gospodarskim poslopjem ugodno prodam. – Pavla Lotrič, 
Vošče 7, Radovljica. 
Vir: Glas Gorenjske, 23. 6. 1962 

 
Zločin iz Vošč pred okroţnim sodiščem - Uboj v drvarnici - Obtoţeni Petrič zanika 
mnoge obtoţbe — Razprava bo končana jutri.  Kranj, 7. decembra — Pred senatom 
okroţnega sodišča v Kranju, ki je tokrat zasedal v dvorani občinske skupščine, se je 
danes začela obravnava proti 32-letnemu Petrič Vinku, rojenemu v Hrvatskem Zagorju, 
stanujočem v vasi Vošče pri Radovljici. 
Okroţni toţilec Srečko Srkt je na začetku razprave prebral 10 tipkanih strani dolgo 
obtoţnico proti Petriču in zaključil z ugotovitvijo, da gre pri tem za človeka, ki je 
druţbeno nevaren. 
Najteţja obtoţba je to, da je imenovani 22. novembra lani na gnusen način zadavil v 
drvarnici svojo ţeno, mrtvo zavlekel za njivo in jo še isti večer, potem ko se je mirno 
vrnil iz kina v Radovljici in po vrčku piva pri Kunstelju, zakopal blizu hiše. Poleg tega ga 
obtoţnica bremeni za nasilno spolno izrabljanje mladega dekleta in podobno. Hkrati je 
zabeleţeno, da je bil imenovani ţe večkrat kaznovan zaradi tatvin, nameravanega 
nasilnega pobega iz zaporov pri čemer je hudo ranil paznika, za nameravani pobeg 
preko meje itd.  
Na dopoldanski obravnavi je obtoţenec zanikal mnoge obtoţbe, čeprav jih je ţe prej 
priznal. Zanimivo je bilo njegovo izpovedovanje o umoru. Tisti dan, ko je ţena leţala 
mrtva za njivo, je vzel kar tri karte za kino in pravil, da bo prišla tudi ţena. Naslednje dni 
pa je razširjal vesti, da je ţena vzela 14.000 dinarjev in zdravstveno izkaznico ter nekam 
odšla. Tako je nekaj časa zameglil svoj zločin, ki ga je storil, kot ugotavlja obtoţnica 
zato, da bi vnaprej nemoteno lahko ţivel z mladoletnico. 
Bodisi kot priče in tudi iz radovednosti je bilo na razpravi tudi precej domačinov iz Vošč, 
Mošenj in tamkajšnje okolice, kajti ta dogodek, kot pravijo, je lani pretresel vso 
radovljiško okolico. »Še nikdar nismo slišali za kaj takega po naših krajih« je dejala ena 
izmed ţenic. Domačini se tudi bojijo, da bi obsojenca takoj ali po krajšem času izpustili 
na prostost, kajti nihče se pred njim ne počuti varnega. To so omenjali zlasti ob 
izvajanju enega izmed zagovornikov češ, da je umor povzročila ţena zaradi ţivčnosti in 
podobno. 
V času, ko to poročamo, razprava še traja. Predvideno je zasliševanje mnogih prič, 
nekatere tudi za zaprtimi vrati. Predvidevajo da bo razprava končana jutri in bomo o 
obsodbi poročali v prihodnji številki. /  K . M .  
Vir: Glas, 8. 12. 1965 
 
 

1966 
 
Prodam 200 kg teţkega prašiča. Vošče 1, Radovljica.  
Vir: Glas, 24. 12. 1966 
 
 

1967 



 
Malo mlatilnico kupim (smukavnico), Vošče 7, Radovljica. 
Vir: Glas, 31. 5. 1967 
 
Prodam ZASTAVA 750, dobro ohranjen in suha bukova DRVA. Lotrič, Vošče 7, 
Radovljica. 
Vir: Glas, 8. 11. 1967 
 
 

1970 
 
Prodam tri leta starega delovnega VOLA. Lotrič, Vošče 7, Radovljica. 
Vir: Glas, 13. 5. 1970 
 
 

1971 
 
Po ugodni ceni prodam malo rabljeno KOSILNICO irus. Pretnar, Vošče 12, Radovljica 
Vir: Glas, 5. 6. 1971 

 
 

 
1972 

 

 
 
Veltko srečo je imela Tončka Pesjak, po domače Taškarjova, ko je po prvomajskih 
praznikih čistila travnik. Ne, ni našla zlate kepe, ampak dva velika črna jurčka ajdovčka. 
Res sta bila velika, saj sta tehtala 420 gramov. Tončka doma z Vošč nad Radovljico, je 
res prava gobarica, saj je leta 1970 nabrala okrog stopetdeset kilogramov gob. Za letos 
pa pravi, da jih bo še več, saj se je sezona začela zelo zgodaj. / Foto: S. Vengar 
Vir: Glas, 13. 5. 1972 
 
 

1973 



 
TOVORNl AVTO magirus deutz, 126 KM, letnik 1965, kiper, dobro ohranjen, prodam. 
Lotrič, Vošče 7, Radovljica. 
Vir: Glas, 3. 3. 1973 

 
 

1974 
 

Prodam novo motorno KOSILNICO z obračalnikom. Okorn Marija, Vošče 12, 
Radovljica.  
Vir: Glas, 16. 8. 1974 
 
 

1975 
 
Prodam TELICO - simentalko, tik pred telitvijo in BIKCA po izbiri, 11 mesecev starega. 
Vošče 2, Radovljica. 
Vir: Glas, 18. 2. 1975 
 

 

Brda in Vošče. - Lotili so se gradnje ceste. Prebivalci krajevne skupnosti Lancovo v 
radovljiški občini so letos organizirali ţe več prostovoljnih delovnih akcij — Zdaj gradijo 
cesto na Brda in Vošče. 
Prebivalci vasi Brda in Vošče ter deloma Spodnje Lipnice so bili minulo nedeljo 
dopoldne vsi na delu. V začetku leta so se namreč na zboru občanov krajevne 
skupnosti Lancovo odločili, da bodo uredili cesto v ti dve naselji v krajevni skupnosti. 
Stara cesta je bila namreč nemogoča. Če je pozimi zapadlo le 20 centimetrov snega, so 
bili ţe odrezani od doline. Zadnje deţevje v začetku aprila pa je cesto tako 
poškodovalo, da domala ni bila več prevozna.  
bila več prevozna. 
 



 
 

Prek 60 prebivalcev vasi Brda in Vošče v krajevni skupnosti Lancovo je  
v nedeljo sodelovalo v akciji pri gradnji ceste / Foto: A. Ţalar 

 
 
V nedeljo je na tri kilometre dolgem odseku delalo prek 60 prebivalcev. Prav iz vsake 
hiše iz obeh vasi so prišli. Obvezali so se namreč, da bo 20 hiš (v glavnem se ljudje 
ukvarjajo s kmetijstvom) prispevalo deset starih milijonov dinarjev in da bo vsak za delo 
sposoben vaščan opravil 60 prostovoljnih delovnih ur. Razen tega so se lastniki gozdov 
obvezali, da bodo prispevali dva do tri kubične metre lesa. Nekaj bo primaknila krajevna 
skupnost in 14 milijonov starih dinarjev občina. 
»Po prvotnem načrtu bi urejanje tri kilometre dolgega odseka veljalo 43 starih milijonov. 
Po takšnem predračunu Cestnega podjetja Kranj bi lahko uredili makadam in poloţili 
800 metrov asfalta,« pravi tajnik krajevne skupnosti, 52-letni Anton Šantel. 
»Po zadnjem deţevju pa smo ugotovili, da z uresničitvijo takšnega programa ne bomo 
odpravili vseh teţav. Kaj lahko se ponovi še eno takšno deţevje in takrat bi nam 
odneslo precej ceste in povzročilo še drugo škodo. Zato smo prvotni program povečali; 
nekako za 30 odstotkov. Odločili smo se za gradnjo 4 metre široke ceste in izravnavo 
vseh večjih ovinkov. Poloţili pa smo tudi 25 metrov odvodne kanalizacije. Doslej smo 
prekopali ţe okrog 5000 kubičnih metrov materiala, očistili robove cestišča in v 
spodnjem delu tudi ţe začeli utrjevati makadamsko cestišče. Dela je še precej, vendar 
sem prepričan, da bo vse gotovo najkasneje do letošnjega občinskega praznika.«  
 



 
 

Anton Šantel 
 
Anton Šantel je še povedal, da so se prebivalci krajevne skupnosti takoj po vojni z 
veliko vnemo lotili različnih gradenj in obnove kraja. Zgradili so na primer kulturni dom, 
dom na Zgoški ravni in še bi lahko naštevali. V zadnjem času so bili nezadovoljni in 
malodušni, ker za te objekte upravljavci niso v redu skrbeli. Zdaj, ko jim to omogoča 
nova ustava, pa so se ponovno lotili različnih del. Seveda zato, da bodo poslej tudi sami 
upravljali in uporabljali, kar bodo naredili.  
»Ni res, da so se ljudje odvadili delati, priskočiti na pomoč, da vse gledajo le skoz dinar 
in čakajo, kdaj jim bo kdo drug oziroma širša skupnost kaj zgradila in uredila. Nekaj 
akcij smo imeli, ki potrjujejo, da v naši krajevni skupnosti ni tako.« 
V zadnjih letih so asfaltirali Spodnjo Lipnico in Lancovo. Marca letos so se lotili čiščenja 
obreţja potoka Lipnice. Aprila so odstranjevali zemeljske nanose, ki so jih sproţili 
plazovi. Konec tega meseca pa nameravajo utrditi nasipe in peš pot od Spodnje do 
Zgornje Lipnice. Lotili pa se bodo tudi obnove kulturnega doma. Skratka, prizadevnost 
in volja občanov krajevne skupnosti Lancovo je res zgledna in vredna vse pohvale. / A. 
Ţalar 
Vir: Glas, 23. 5. 1975 
 
 
Preloţiti so morali praznovanje. Lancovo - V krajevni skupnosti Lancovo, ki zdruţuje 
naselja Spodnje in Zgornje Lancovo, Spodnjo in Zgornjo Lipnico, Brda, Vošče in 
Ravnico v radovljiški občini, so nameravali letos 17. oktobra prvič sla vit i krajevni 
praznik. V predlog statuta so zapisali, da ta dan izbirajo za krajevni praznik, ker so 
Nemci 17. oktobra 1941 na Spodnjem Lancovem ustrelili 17 talcev. Na praznovanje so 
se skrbno pripravljali. 
Ţe v začetku leta so se prebivalci (okrog 800 jih ima ta po obsegu največja krajevna 
skupnost v občini) lotili pripravljalnih del za ureditev ceste od odcepa na Zgornjem 
Lancovem proti vasema Brda in Vošče. Spomladi so se s prostovoljnim delom lotili 
zemeljskih del na dva kilometra dolgem odseku. Na tisoče kubičnih metrov materiala so 
premetali, uredili odtočne kanale, razširili prvotno cestišče in v 1900 prostovoljnih 
delovnih urah do začetka avgusta pripravili traso za asfaltiranje.  
Cesto so prvotno nameravali odpreti ţe sredi avgusta, kasneje pa so se odločili, da jo 



bodo za krajevni praznik. Dogovorili so se s Cestnim podjetjem v Kranju, da bo asfalt 
poloţen do praznika. Vendar zgodilo se je tako kot ţe nekajkrat. Za asfaltiranje ceste je 
bilo določenih več rokov pred tem, vendar ni nobeden obveljal. In čeprav so na 
Cestnem podjetju obljubili, da bodo do praznika zagotovo poloţili asfalt, je danes 
cestišče še vedno makadamsko.  
Tako prireditelji niso imeli drugega izhoda, da otvoritev ceste in praznovanje preloţijo. 
Odpovedali so vsa športna tekmovanja in kulturne prireditve.  
»Ljudje so ogorčeni,« pravi tajnik sveta krajevne skupnosti Anton Šantl. »Vsi smo se 
namreč tako ali drugače veselili uspeha, ki  smo ga dosegli s to skupno akcijo. Potem 
pa nas Cestno podjetje takole potegne. Za vodstvo krajevne skupnosti in za vse druge 
je to velika politična škoda. Čeprav je šlo do finala vse po programu in nismo v 
gradbenem odboru in vodstvu krajevne skupnosti nič krivi, se nekaterih prebivalcev ţe 
loteva malodušje in morda tudi nezaupanje. Mislim, da bi moralo Cestno podjetje z 
večjo mero odgovornosti sodelovati pri takšnih akcijah prebivalcev v krajevnih 
skupnostih. Ne nazadnje imamo v krajevni skupnosti srednjeročni program, v katerem 
naj bi s prostovoljnim delom in podobnimi akcijami reševali najrazličnejše probleme. 
Takle zastoj pa nam je perspektivno gledano samo v škodo.« 
V vodstvu krajevne skupnosti so se zdaj odločili, da bodo praznovanje pripravili za dan 
republike. Upajo, da bo cesta vsaj do konca novembra asfaltirana, čeprav, kot pravi 
Anton Šantl, malo verjamejo, da bo Cestno podjetje izpolnilo to obljubo oziroma 
dogovor.  
Nazadnje povejmo še to, da bo po predračunu veljala ureditev in asfaltiranje ceste 
570.000 dinarjev. Od tega bo 140.000 dinarjev prispevala širša skupnost, preostali 
znesek pa občani in krajevna skupnost. Gre torej za zares dovolj veliko akcijo, v kateri 
bi Cestno podjetje najbrţ res moralo pokazati večjo mero razumevanja in odgovornosti. 
/ A . Ţalar  
Vir: Glas, 21. 10. 1975 
 
  
Vsaka hiša prispevala poprečno po milijon. Lancovo – Res je, da je ţe lep čas, ko 
smo v vsakodnevnem ţivljenju oziroma poslovanju prešli od nekdanjih starih najprej na 
nove in potem samo na dinarje. Tudi v našem časopisu pišemo le o dinarji ali le 
izjemoma o novih. Tokrat pa smo se v naslovu odločili za majhno izjemo. Ţeleli smo 
pudariti prispevek, ki je pripomogle, da se je ţivljenje in poloţaj ljudi v dveh naseljih tako 
rekoč čez noč spremenil. Zato smo naslov zapisali v starih dinarjih. 
Gre za akcijo, ki so se je letos spomladi lotili v krajevni skupnosti Lancovo v radovljiški 
občini prebivalci vasi Vošče in Brda. Sklenili so, da bodo s prostovoljnim delom in 
prispevkom ter deloma s pomočjo skupnosti in organizacij rešili enega največjih 
problemov na tem področju: Po dobri, široki, urejeni cesti povezati ti dve vasi z dolino 
oziroma z glavno prometno ţilo – s cesto, ki Lancovo povezuje z Radovljico in naprej po 
dolini s Kropo in Podnartom. Še včeraj je bila pot iz vasi Vošče in Brda le malo boljši 
kolovoz, po katerem je bil ţe po malo večjem nalivu in za ped visokem snegu promet 
skoraj nemogoč. 
19 hiš imata vasi Vošče in Brda skupaj. Ni veliko prebivalcev, ki bi se izključno bavili s 
kmetijstvom. Prvič so tisti, ki so se nekdaj ukvarjali z zemljo, ţe malde ostareli, drugič 
pa moderna kmetijska obdelava (s kmetijsko mehanizacijo) tako rekoč ni bila mogoča. 



Po slabih kolovozih še tako moderni in različno teţavnemu terenu prilagojeni kmetijski 
stroji teţko rijejo. In prav zato so se odločili, da bodo enkrat za vselej uredili cesto. 
 

 
 

Skoraj tri kilometre je dolga preurejena cesta z asfaltno prevleko,  
ki povezije vasi Vošče in Brda v krajevni skupnosti Lancovo. 

 
Kot rečeno, so se naloge lotili ţe spomladi. Vsi so delali in vsi so prispevali. Ko so pred 
dnevi delali obračun, so ugotovili, da je poprečno vsaka hiša v vasi Vošče in Brda z 
delom in prispevkom prispevala po milijon starih dinarjev. Skoraj tri kilometre dolga in 
prek 3 metre široka je cesta, ki danes z dolino povezuje obe vasi. Prekriva jo asfalt, ki 
bo omogočil laţe pluţenje snega in preprečil, da bi cestišče razril ţe vsak večji naliv. 
Lastniki zemljišč niso prav nič razmišljali, če je bilo treba za novo traso prispevati 
zemljo, če je bilo treba posekati les, za nekaj časa pustiti delo na polju in delati na cesti. 
V skupno korist so se radi odpovedali vsemu. 
Novo cesto so odprli za praznik republike, 29. novembra, dopoldne. Še danes vsi vedo 
povedati, da takšne svečanosti v tem kraju ne pomnijo. Bile so narodne noše, sprevod 
dolg kakšen kilometer, v katerem so prikazali, kako se je promet odvijal nekdaj in kako 
se bo zdaj. Priznanje za delo pa so jim izrekli tudi predstavniki občine: predsednik 
občinske konference SZDL Franc Jere in predsednik izvršnega sveta občinske 
skupščine Franc Podjed. Ko smo ţe po otvoritvi obiskali kraj in si ogledali novo cesto, 
smo se pogovarjali tudi s tajnikom sveta krajevne skupnosti Lancovo Antonom Šantlom.  
 



    
 

  Tone Šantel in Tine Aţman     
 
»Vsi, zares vsi, so sodelovali pri urejanju ceste. Tako rekoč vse bi lahko izredno 
pohvalil. Vseeno pa menim, da so največ prispevali in naredili Tine Aţman iz vasi Brda, 
Tine Pesjak iz Vošč in Janko Lotrič. Prva dva sta poleg prostovoljnega dela pomagala 
tudi z mehanizacijo, Janko Lotrič pa je s kamionom opravil številne prevoze.  
Po predračunu znaša vrednost vseh del okrog 630.000 (novih) dinarjev, vendar je vse 
skupaj vredno veliko več. Pri tem pa smo dolţni zahvalo tudi občinski skupščini, ki na m 
je priskočila na pomoč s 140.000 dinarji in Gozdnemu gospodarstvu Bled.«  
Tine Aţman iz vasi Brda pa nam je povedal : »Nova cesta nam veliko pomeni. Zdaj 
pozimi vsaj ne bomo odrezani od doline in bom laţe zoral cesto. Sicer pa nikar ne 
mislite, da je bila to naša prva takšna akcija. Pred štirimi leti smo podobno zgradili 
vodovod. Takrat je vsak prispeval po 4000 dinarjev. Zdaj pa nas čaka še ena 
pomembna naloga. Prihodnje leto bo treba obnoviti električno omreţje.« 
Tudi to bo veliko delo, za katero pa skoraj ni bojazni, da ga občani oziroma prebivalci 
krajevne skupnosti ne bi zmogli. Ţelimo jim, da bi morda ob letu spet tako nepozabno 
slavili, kot so letos za dan republike. / Besedilo: A. Ţalar, Slike: F. Perdan 
Vir: Glas, 9. 12. 1975 
 

 

Prodam 300-litrsko SKRINJO v dobrem stanju, poceni. Vošče 8, Radovljica. 
Vir: Glas, 12. 12. 1975 
 

 
1976 

 
Jesenice - Le malo časa se je Franc Prevc, rojen leta 1935, iz Vošč pri Radovljici, 
zaposlen kot čistilec preboda v martinarni jeseniške Ţelezarne, veselil vsebine zavitka, 
ki ga je bil izmaknil s pulta trgovine Murka na Jesenicah. Povsem naključno je s 
stisnjenim zavitkom pod novo bundo postal sumljiv svojemu sodelavcu, ki je iskal tatu iz 
trgovine Murka. 



7. decembra lani je v Supermarketu Union na Jesenicah kupovala metrsko blago 
občanka N. M. z Jesenic. Ko je pri blagajni Murkine trgovine plačala za nakup 376 
dinarjev, je vrečko z blagom pustila na pultu in se odpravila brez nje domov. Šele doma 
je ugotovila, da je bila pozabljiva. Po zavitek se je takoj odpravil njen moţ. 
V trgovini mu niso mogli pomagati, kajti zavitek je neznano kam izginil. Spominjali so se 
le kupca, ki je plačeval novo bundo in ki se mu je pri plačevanju neznansko mudilo. 
Moţ občanke N. M. se je ţe nekako sprijaznil, da bo pač ponovno potrebno blago kupiti. 
Na avtobusni postaji je kupil časopis in sedel na avtobus medkrajevnega prometa.  
Časopisa pa ni razgrnil, kajti v avtobusu je bil prijeten sogovornik njegov sodelavec, ob 
katerem je bil prosti sedeţ. Ko sta tako sproščeno kramljala, je sodelavec poprosil 
sopotnika, če mu lahko odstopi del časopisa, kajti zavitek pod pazduho se mu je zaradi 
nepazljivosti delno raztrgal. Zavitek pod njegovo bundo je bil zares deloma pretrgan, 
kajti njegovega novega »lastnika« je najbrţ neznansko mikalo, da bi se vsaj deloma 
prepričal, kaj je izmaknil. 
Moţ oškodovane občanke mu je časopis velikodušno poklonil in skupaj sta ponovno 
trdno zavila blago, nakar ga je zmikavt ponovno stisnil pod pazduho. A postal je sumljiv, 
kajti moţ oškodovanke je le postal pozoren na blago, ki ga je sodelavec tako skrbno 
skrival in tiščal pod roko. 
Njegovi sumi so bili upravičeni, kajti naslednji dan se je po vzorcih blaga izkazalo, da je 
sodelavec blago resnično ukradel in ga deloma skril doma, deloma pa v garderobno 
omaro na delovnem mestu. 
Na sodišču se je obtoţeni zagovarjal, da je bil opit, a so priče izjavile drugače. Obsojen 
je bil na tri mesece zapora pogojno za dobo dveh let.  
Vir: Glas, 24. 9. 1976 
 

 
1977 

 
Praznik KS Lancovo. V spomin na 17. oktober 1941 v krajevni skupnosti Lancovo v 
radovljiški občini praznujejo. Na ta dan so namreč nacistični okupatorji po  drzni 
partizanski akciji (poţigu Remčeve ţage) ustrelili 17 talcev. Ob tem se vsako leto 
spomnijo tudi 22 drugih krajanov z območja krajevne skupnosti, ki so med vojno 
darovali ţivljenja za svobodo. V tej krajevni skupnosti pa je v oboroţenem odporu proti 
okupatorju sodelovalo prek 90 občanov. 
Svečana seja skupščine krajevne skupnosti in druţbenopolitičnih organizacij ter društev 
v krajevni skupnosti bo jutri, 15. oktobra, ob 19.30 v dvorani kulturnega doma. Hkrati 
bodo ob tej priliki proslavili tudi letošnje jubileje partije in Tita. O razvoju in prizadevanjih 
v krajevni skupnosti bo govoril na seji predsednik sveta Franc Kemperle. V kulturnem 
programu pa bodo nastopili člani domačega KUD Jelovica in komorni zbor Stane Ţagar 
iz Krope. 
V zadnjih letih so v tej krajevni skupnosti dosegli vrsto pomembnih uspehov. Odločili so 
se za samoprispevek za ureditev poti in cest. Opravili so prek 2000 prostovoljnih 
delovnih ur, poloţili prek 500 betonskih cevi za cestne odtoke in premetali prek 12.000 
kubičnih metrov zemlje. Zgradili so nov most čez Lipnico v Kolnici ter uredili zazidalno 
zemljišče, kjer se ţe gradi 11 novih stanovanjskih hiš. Končali so tudi obnovo kulturnega 
doma, ki so ga letos ponovno dobili v last. V domu imajo danes prostore kulturna 



skupnost, druţbenopolitične organizacije in kulturno društvo. Pripravljajo pa se tudi na 
asfaltiranje 2,6 kilometra dolge poti Brdo-Vošče. Zato delo bo 240.000 dinarjev 
prispevala komunalna interesna skupnost, ostalo pa krajani sami. Skratka, za krajevno 
skupnost Lancovo v radovljiški občini je značilno da širšo druţbeno pomoč tudi vedno 
oplemenitijo. / J. R. 
Vir: Glas, 14. 10. 1977 
 

 
1979 

  
Prodam KOSILNICO bes (širine 110) v dobrem stanju. Mrak Franc, Vošče 2, 
Radovljica. 
Vir: Glas, 23. 3. 1979 
 
 

1980 
 

 
 

Glas, 7. 3. 1980 
 

 
Zaradi gradnje nujno prodam AUDI 60, letnik 1970. Habjan Vinko, Vošče 9, Radovljica. 
Vir: Glas, 7. 10. 1980 

 
 

Prodam dobro KRAVO s šest tednov starim teletom ali brez teleta. Lotrič, Vošče 3, 
Radovljica. 
Vir: Glas, 11. 11. 1980 
 
 

1981 
 



Prodam OVCO za rejo. Pretnar Joţe, Vošče 12, Radovljica. 
Vir: Glas, 6. 2. 1981 
 
 
AUDI 60 ter kabino za trakor (domača izdelava), oboje ugodno prodam. Habjan, Vošče 
9, Radovljica. 
Vir: Glas, 8. 3. 1981 
 

 
1982 

 

 
 

Glas, 27. 7. 1982 
 

 

Na Lancovem praznovali. V radovljiški krajevni skupnosti Lancovo, ki zaokroţa vasi 
Lancovo, Zgornja in Spodnja Lipnica, Brda, Vošče, Ravnica in Selce, so te dni proslavili 
svoj krajevni praznik, s katerim obeleţujejo spomin na 17. oktober 1941, ko so Nemci 
po poţigu Remčeve ţage na Lancovem ustrelili Sedemnajst talcev. Iz vasi, ki danes 
spadajo v krajevno skupnost Lancovo je v partizane odšlo 82 krajanov, 27 jih je dalo 
ţivljenje za svobodo. 
V krajevni skupnosti Lancovo so doslej ţe marsikaj naredili. Zgradili so vodovod Brda - 
Vošče, asfaltirali cesto v Spodnji Lipnici, popravili asfaltirano cesto Brda – Vošče, 
popravili so streho in preuredili dvorano krajevnega doma, izkopali jame za novo 
elektrifikacijo naselja Zgornja Lipnica, - popravili so škodo, ki je povzročila lanska 
povodenj, lansko zimo urejajo ceste in poti. 
V bodoče nameravajo urediti cesto na Zgornji Lipnici, saj do nekaterih hiš ni moč priti z 
avtom, obnoviti elektrovod v naseljih Brda in Vošče,  dokončno urediti dom na Goški 
ravni, vaščanom omogočiti, da bodo z izjemnimi lokacijami lahko zgradili hiše, obnoviti 
in povečati vodovod na Spodnji Lipnici, po vaseh napeljati telefonsko napeljavo, v 
krajevnem domu urediti otroški vrtec, ter dokončno urediti vprašanje lastnine krajevnega 



doma.  
Vir: Glas, 19. 10. 1982 
 

Ugodno prodam PUNTE, DESKE in LEGE, 150 kv.m. Vinko Habjan, Vošče 9, 
Radovljica. 
Vir: Glas, 28. 12. 1982 
 

1983 
 
Obleţal na cesti. V petek zvečer se je v kriţišču lokalnih cest Vošče-Brdo zgodila 
prometna nezgoda zaradi padca s kolesa z motorjem. 
Voznik, Janez Pogačar iz Kamne gorice je vozil po lokalni cesti od Brda proti kriţišču 
Vošče — Zg. Lipica. V kriţišču je zaradi še neznanega vzroka padel in tamkajšni 
sosedje so ga naslednji dan našli nezavestnega. Odpeljali so ga v jeseniško bolnišnico 
in je v kritičnem stanju  
Vir: Glas, 16. 8. 1983 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vošče danes 
 



 
 

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

 
 

 
 

Vošče na topografski karti, 2013 
Vir: geopedija.si 

 
 

 

Posamezne domačije v Voščah 



 
 

Odamovc 
 

Vošče št. 1 – Odamoutz (lastnik Kristophitsch, 1827), Vodamoviz (lastnik Ashbe, 
1830), Odamovc (lastnik Roţman, 1872). // Vošče št. 6 – Pri Odamovcu. 
 
 

 
 

Pri Odamovcu - Vošče 
Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Ţnidar 
 

Vošče št. 2 – Dernitz (lastnik Dernitz, 1827), Shnidar (lastnik Dreniz, 1830), Ţnidar 
(lastnik Dermic, 1872), Rotar (lastnik Rozman, 1930). 
 
Hiša je podrta, domačini se hišnega imena spomnijo. Domačija je stala više od 
Odamovca. 
Vir: RAGOR 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Jurček 
 



Vošče št. 3 – Jurzhek  (lastnik Okorn, 1827),  Jurček (lastnik Okorn, 1872), Jurček 
(lastnik Okorn Anton, 1930) // Vošče št. 12 – Pri Jurčku. 

 

 
 

Nagrobnik Jurčkovih iz Vošč, 2018 
Vir: DAR (Foto: Goran Lavrenčak) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Kamnek 
 

Vošče št. 4 – Kamnek (lastnik Kratzel, 1827), Kamnek (lastnik Grazel, 1830), 
Kamnek (lastnik Prevc, 1872). // Vošče št. 11 - Pri Kamneku. 
 
 

 
 

Vošče – pri Kamneku, 1959 
Vir: RAGOR (Fototeka Kovaškega muzeja v Kropi) 



 
 
 

☼☼☼☼ 
 

Ukanovc 
 

Vošče št. 5 – Ukanouz  (lastnik Hrowath, 1827), Lukanovz (lastnik Hrovat, 1830), 
Lukanovc (lastnik Hrovat, 1872), Ukanovec (lastnik Hrovat, 1930) // Vošče št. 10 – 
Pri Ukanovcu. 

 
 

 
 

Pri Ukanovcu - Vošče 
Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Drnc 
 

Vošče št. 6 – Dernitz (lastnik Dernitz, 1827), Dremz (lastnik Dremiz, 1830), Dernic 
(lastnik Jesenko, 1872). // Vošče št. 9 – Pri Drncu. 
 
Hiša ni naseljena. Nova hiša stoji na naslovu 1b. Anketa: Hišno ime izvira iz drče, ki so 
jih na domačiji izdelovali. Drče so dolga korita po katerih so transportirali les iz Jelovice 
v dolino. 
Vir: RAGOR 
 



 
 

Pri Drncu - Vošče 
Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Sušenk 
 

Vošče št. 7 – Schuschnik (lastnik Rossman, 1827), Shusnek (lastnik Rosmann, 
1830), Šušnik (lastnik Rozman, 1872), Šušnik (lastnik Rozman, 1930) // Vošče št. 8 
– Pri Sušenku. 
 
Hiša je podrta. 
Vir: RAGOR 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Bošte 
 

Vošče št. 8 – Woschte (lastnik Pessiak, 1827), Boshte (lastnik Posnik, 1830), 
Bošte (lastnik Poznik, 1872), Poznik? (lastnik Poznik, 1930) // Vošče št. 7 – Pri 
Boštetu. 

 
Hiša je prodana, hišno ime se zdaj uporablja na naslovu Vošče 3 - hiša je stara cca. 30 
let, hišno ime je preseljeno. 
Vir: RAGOR 

 



 
☼☼☼☼ 

 

Hlebčar 
 

Vošče št. 9 – Hlebzhar (lastnik Aschman, 1827), Hlepzhar (lastnik Ashman, 1830), 
Hlebčar (lastnik Aţman, 1872). // Vošče št. 5 – Pri Hlebčarju. 
 
Druţina je preseljena na Brda št. 5/1. 
Vir: RAGOR 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Stegnar 
 

Vošče št. 10 – Stegnar (lastnik Sima, 1830), Stegnar (lastnik Torkar, 1872). 
 
Hiša je podrta, starejši domačini se hišnega imena spomnijo. 
Vir: RAGOR 
 

 
☼☼☼☼ 

 

Pvazgar 
 

Vošče št. 11 – Kamneg (lastnik Kratzel, 1827), Puasgaj (lastnik Sima, 1830), 
Plazgej (lastnik Soklič, 1872). 
 
Hiša je podrta, starejši domačini se hišnega imena spomnijo. 
Vir: RAGOR 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Vrbanovc 
 

Vošče št. 12 – Odamoutz (lastnik Kristophitsch, 1827), Urbanovz (lastnik 
Kristofizh, 1830), Vrbanovc (lastnik Česen, 1872). 
 
Hiša je podrta, starejši domačini se hišnega imena spomnijo. 
Vir: RAGOR 
 
 

☼☼☼☼ 



 

Taškar 
 

Vošče št. 13 – Taschkar (lastnik Tomaschovitz, 1827), Tashkar (lastnik 
Thomashovz, 1830), Paškar (lastnik Pesjak, 1872). // Vošče št. 4 – Pri Taškarju. 
 

 
☼☼☼☼ 

 

Bodan 
 

Vošče št. 14 – Boudan (lastnik Kristophitsch, 1827), Bodan (lastnik Kristofizh, 
1830), Bodan (lastnik Kristofič, 1872), Bodan (lastnik Hrovat, 1930) // Vošče št. 2 – 
Pri Bodanu. 

 
 
 

 
 

 
 

☼☼☼☼ 
 
 

 

Grabnar 
 

Vošče št. 15 – Grabnar (lastnik neberljivo, 1827), Grabnar (lastnik Peviz Weuz, 
1830), Grabner (lastnik Muţan, 1872). // Danes so od hiše ostale le ruine. 
 
Včasih so imeli mlin, zdaj je le še zidovje. Pri mlinu je bila pregrada, za njo pa bajer. 
Potok, ki teče mimo domačije, se imenuje Grabnarca. 
Vir: RAGOR 

 



 
 

Pri Grabnarju 
Vir: Adele in Slovenia (arhiv Pesjak Martin) 

 
 

 
 

Pri Grabnarju 
Vir: Vodna učna pot Grabnarca (bubiji) 

 
 



 
 

Ruševine Grabnarja 
Vir: RAGOR (Foto: Klemen Klinar) 

 
 

☼☼☼☼ 
 

Meţnarc 
 

Vošče št. 1 – Pri Meţnarcu. 
 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

Nam znana literatura, ki govori o Voščah (in okolici): 
 
Gorenjske druţine – prvi popis prebivalstva, 1754. (Mohorjeva zaloţba, 2016: Pri 
pripravi knjige so sodelovali: mag. Tone Krampač, dr. Lovro Šturm, dr. Stane Granda, 
dr. Primoţ Simoniti in dr. Matjaţ Bizjak). 
 
Kako se pri vas reče? Hišna imena v krajevni skupnosti Lancovo (avtor: Klemen 
Klinar, RAGOR; 2009); vsebuje Vošče 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 


