Ljudska šola Ovsiše, 1896
Imenik visokočast. in čast. g. g. naročnikov (Učiteljski tovariš): … Jan Klapšic, fajm. na
Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 10. 1861
Iz Ovsiš pri Kropi na Gorenjskem, 6. maja. [Izv. dop.] Dandenašnji nij nobeno drago
vprašanje tako dolgi časi stalno na dnevnem reda nego je šolsko; vse hiti na prej in kliče
napredek, omika itd., vsak gleda na to, kako bi iz splošnega zaklada naj večji dobiček
vlekel, sam pa bi za splošni blagor naj pičleji donesek ţrtvoval; učitelj nij zadovoljen s
povišano plačo in vedno pripovedujo, kako slabo je plačan, kmet, posestnik, stoka, kam
borno prišli, uradnikom se je plača povišala i zopet učitelj zabteva še višjo plačo nego jo
„gospod" „dobivajo", zemlja pa nam leto za letom slabejše rodi, mi smo uţe na beraškej
palici In terja se vedno več od nas, mi ne vemo kje vzeti, mi ne moremo plačevati. V naj
večjej zadregi pa je deţelni zbor, on hoče za povzdigo, omiko, izobraţenje za blagost
naroda skrbeti, da ta v splošnem napredku ne bo zaostajal za drugimi narodi, nasproti
pa zopet za zidanje potrebnih novih šol, za povišanje učiteljskih plač in za pomnoţenje
učiteljev na posameznih šolah ne more preobloţene davkoplačevalce tako silno
potrebnih svot dovoliti. Pri splošnej plači stroškov za šolo se je ljudstvo tudi bolj začelo
za šolo brigati. Mi mislimo, da bi se pri slabem denarnem stanji takoj le za take šole
skrbelo, katere so nujno potrebne, ne pa, da bi se tako ravnalo, kakor pri nas namreč
nasprotno. V našej soseski ali ţupaniji imamo dve ţupniji, namreč Ovsiše in Dobrava in
— nobene šole! Naj bliţja šola je v Kropi, poldrugo uro hoda daleč, i tudi ta šola je bila
do zadnjega časa slaba, kajti učitelj je bil ob enem c. kr. poštar, kateri slučaj je v naših
krajih pogostoma v škodo šolskemu poduku v navadi. Kroparji so to kmalu izprevideli
(drugo pa še ne), da je šola pošti na kvar in terjali so od učitelja naj pusti šolo ali pošto.
Moţ si je drugod sluţbo preskrbel in sedaj čez dolgo časa je v Kropi zopet učitelj, to da
trţni otroci ne marajo tujih otrok, delajo jim zapreke, tedaj ti le redko dohajajo, mi smo
tedaj popolnem brez šole. Bivši okrajni predstojniki so uţe sem ter tja napotili zaradi
ustanovitve nove šole kako obravnavo, toda brez uspeha i še le zadnji čas je kraj. šolski
svet v Radovljici odločil naj se za našo občino napravi i sicer le ena šola. Vsled pritoţbe
in po zaslišanji občinskega odbora je pa deţ. šolski svet v Ljubljani odločil, naj se
napravi ena šola na Ovsišah i druga na Dobravi in naj se potrebno za to preskrbi. To
pozvedši mislili smo, da se bode za nova postopja takoj skrbelo in v ta namen napotilo
tako, da dobimo šole, učitelja in da bode mogoče tudi učitelj na Ovsišah ob enem tudi c.
kr, poštar za bliţnji Podnart, kjer do sedaj na ţeleznični postaji še pošte nič nij. Od
priprav za šole do sedaj nijsmo slišali nič in to brţ ko ne ker se je plemeniti naelnik okr.
šol. sveta i c. kr. glavar proti dostojnemu moţu izrazil: „Ker vam za to šolo nij dosti mar,
bom pa torej še jaz nekoliko zadrţeval, jaz vam dober stojim za to, da še tri leta šole
imeli ne boste!« Da bi plemeniti gosp. Wurzbach v resnici tega izvršiti ne nameraval,
gotovo bi se proti ţupanu tako ne izrazil; tega gospoda smo do sedaj smatrali kot
personificiranega zastopnika aristokracije in za strastnega sovraţnika vsacemu, kar po
slovenskom narodu diši, za prihodnji čas ga bomo častili za mračnjaka in sovraţnika
šolskega napredka. Iz omenjenih besedij g. W. bi se mogoče sodilo, da naše ljudstvo
nečejo šole i se je brani. Uţe štiri leta imamo pri nas privatnega učitelja, kateri po

posameznih vaseh i hišah otroke podučuje, Ijudje previdijo potrebo poduka in si učitelja
z ţuljavimi rokami preskrbe, ker tega taisti ne store, kateri imajo za to dolţnost! To smo
napisali v ta namen, da bi se v enacih razmerah tudi drugod premišljevalo.
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1875
(Pomen potresa.) Od Krope na Gorenjskem se nam piše: Naš kmet navadno pravi, da
potres dobro letino, včasih pa tudi povodenj pomeni. Vse drugače pa so izmodrovale
poboţne ţenske duše na Črešnici v Ovsiškej fari, kjer še nij nobene šole, in je ţupan
baje prvi protivnik ustanovitve taiste. Te tercijalke pravijo: „sv. oče papeţ ne morejo iti
ali pisati po celem svetu, zato je bil tri dni potres, da bi vsi ljudje tri dni za papeţa molili".
Vir: Slovenski narod, 17. 6. 1875

Kaţipot po pokneţeni grofovini Goriški …, 1895
Deţelni zbor Kranjski. Posl. dr. Ţitnik poroča v prošnjah raznih občin glede podpor za
nove šolske zgradbe in za popravo šolskih poslopij in predlaga naj se dovolijo nastopne
podpore: v Ovsišu 500 gld. …
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 21. 2. 1896

Šolsko leto 1896/1897
učitelj Janez Kalan
Uradni razpisi učiteljskih sluţeb. Na novi jednorazrednici v Ovsišah pri Podnartu je
stalno ali tudi začasno popolniti mesto učitelja-voditelja z dohodki četrtega plačilnega
razreda in s prostim stanovanjem. Prosilci za to sluţbo naj svoje pravilno opremljene
prošnje predpisanim potom semkaj vloţe do dne 7. vel. srpana 1896. / C. kr. okr. šolski
svet v Radovljici, dne 10. mal. srpana 1896.
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 7. 1896

Učitelj na ljudski šoli Ovsiše (Olše), 1897
Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje

Šolsko leto 1897/1898
učitelj Janez Kalan
Učiteljsko društvo rad. Okraja (zbor v Mošnjah). … Ker imamo v našem okraju ţe ve
novih šol, se določi, da se prihodnje zborovanje vrši na novoustanovljeni šoli na Olšah
poleg Podnarta. Predaval bo g. Fr. Lavtiţar, učitelj v Kamni Gorici.
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 6. 1898

Šolsko leto 1898/1899
učitelj Janez Kalan
Seznam učiteljev (1898):
Johann Kalan, učitelj – tretji razred (26. sep. 1885) – Ovsiše
Vir: Personalstatus …, 1. 10. 1898
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola.

Šolsko leto 1898/1899
učitelj Janez Kalan
Šolsko leto 1899/1900
učitelj Janez Kalan
Šolsko leto 1900/1901
učitelj Janez Kalan
Šolsko leto 1901/1902
učitelj Janez Kalan

Šolsko leto 1902/1903
učitelj Janez Kalan

Osebne vesti. S 1. januvarjem t. l. so bili pomaknjeni na Kranjskem v višje plačilne
razrede: … v II. razred: Kalan Ivan v Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 2. 1903

Šolsko leto 1903/1904
učitelj Janez Kalan

Šolsko leto 1904/1905
učitelj Janez Kalan
Iz seje c. kr. okrajnega šolskega sveta v Radovljici. Pri zadnji seji, ki je bila na dan
12. t. m., se je sklenilo, da nadomestuje obolelega učitelja J. Kalana na Ovsišah
učiteljica L. Kappus iz Krope.
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 4. 1905
Čekovni promet učiteljskega konvikta. (Letnina za č. 1905.): … g. Ivan Kalan, učitelj
v Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 14. 4. 1905
Letnino za učiteljski konvikt so plačali: … tov. Ivan Kalan, učitelj v Ovsišu pri
Podnartu. Bog plati!
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 4. 1906

Šolsko leto 1905/1906
nadomestna učiteljica Ljudmila pl. Kappus
Osobne vesti. Iz seje deţelnega šolskega sveta kranjskega. Premeščeni so: … Ivan
Kalan, iz Ovsišča v Velesovo.
Vir: Učiteljski tovariš, 30. 6. 1906

Šolsko leto 1906/1907
učitelj Joţef Lampe

Učitelja Kalana je nekaj časa nadomeščala kroparska učiteljica Ljudmila pl. Kappus,
nato je bil za stalnega učitelja nameščen Joţef Lampe (1906-1909).
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)

Šolsko leto 1907/1908
učitelj Joţef Lampe

Šolsko leto 1908/1909
suplentinja Frančiška Debent

Laibacher Zeitung, 24. 9. 1908
Op.: Tekst govori o odhodu učitelja Joţefa Lampeta in prihodu suplentinje (nadomestne
učiteljice) Frančiške Debent (?).
Učiteljske usposobljenostne izkušnje za ljudske in meščanske šole so bile te dni
pred ljubljansko izpraševalno komisijo, ki ji je predsedoval deţ. šolski nadzornik Fran
Levec. Aprobirani so: Aprobirani so za splošne ljudske šole a) s slovenskim učnim
jezikom: … Josip Lampe, provizoričen učitelj v Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 11. 1908
Iz seje c. kr. okraj. šol. sveta radovljiškega. V seji dne 8. t. m. se sklene: stavi se
ternopredlog za mesto učitelja voditelja na Ovšišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 2. 1909
Osebne vesti na Kranjskem. Imenovani so: … Josip Lampe za Ovsiše.
Vir: Učiteljski tovariš, 9. 4. 1909
Okrajna učiteljska konferenca za radovljiški okraj se je vršila letos dne 10. julija na
idiličnem Bledu. Predlagajo se sledeči učitelji, oziroma nadučitelji za nagrado v
poljedelskem pouku v šolskem letu 1908/9: J. Šemerl, Lesce, Joţe Lampe, Ovsiše,
Jos. Aţman, Breznica, Jos. Korošec, Mošnje, I. Ţagar, Dobrava pri Kropi, Jos. Pleničar,
Kropa.

Za pouk dekliških ročnih del, da se jim prizna nagrada, se priporočajo: Pavla Markošek,
Ljubno, Marija Šemerl, Lesce
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 8. 1909

Šolsko leto 1909/1910
Micka Habe
Dokler ni na Ljudsko šolo v Ovsišah prišel Dragotin Blaţič, je dve leti poučevala Micka
Habe.
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)
Uradni razpis učiteljske sluţbe. Na enorazredni šoli v Ovšišah pri Podnartu se
razpisuje s tem sluţba učitelja in voditelja s postavnimi prejemki in z naturalnim
stanovanjem v stalno nameščenje. Pravilno opremljene prošnje naj se semkaj vlagajo
do 15. avgusta t. l. Prosilci, ki v kranjski javni šolski sluţbi še niso stalno nameščeni,
morajo z drţavno-zdravniškim izpričevalom dokazati, da imajo popolno fizično
sposobnost za šolsko sluţbo. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 11. julija 1909.
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 9. 1909
Iz šolske sluţbe na Kranjskem. Bivša suplentka na Jesenicah je imenovana za prov.
učiteljico in voditeljico v Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 8. 10. 1909

Šolsko leto 1910/1911
učiteljica Micka Habe
učitelj Drago Blaţič
Učiteljske izpremembe. Deţelni šolski svet je imenoval v zadnji seji sledeče gdč.
učiteljice, oziroma gg. učitelje: … Karla Blaţič za Ovsiše.
Vir: Slovenski učitelj, 15. 12. 1910
Iz deţelnega šolskega sveta. Imenovani so: … Karel Blaţič za Ovsiše.
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 12. 1910

Šolsko leto 1911/1912
učitelj Drago Blaţič

Šolsko leto 1912/1913
učitelj Drago Blaţič

Šolsko leto 1913/1914
učitelj Drago Blaţič

Učitelj Dragotin Blaţič – pred šolskim poslopjem, 1914
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)
Op.: Soproga Dora je vodila pouk ročnih del za dekleta.

Šolsko leto 1914/1915
učitelj Drago Blaţič

Šolsko leto 1915/1916
učitelj Drago Blaţič

Šolsko leto 1916/1917
učitelj Drago Blaţič

Šolsko leto 1917/1918
učitelj Drago Blaţič
Seznam učiteljev (1918):
Karl Blaţič, učitelj (16. jul. 1910) - Ovsiše
Vir: Personal status …, 1. 1. 1918
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola.

Šolsko leto 1918/1919
učitelj Drago Blaţič
Iz seje okraj, šol. sveta v Radovljici dne 17. julija 1919. V principu se izreče okraj šol.
svet za razširjenje enorazrednice v dvorazrednice: Ovsiše, Dobrava pri Kropi in Lesce.
Prizna se nagrada za ţen. ročna dela v šol. letu 1918/19 učiteljicam-ţenam dotičnih
nadučiteljev in sicer na šolah Ovsiše, Lesce in Ljubno.
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 7. 1919

Šolsko leto 1919/1920
nadučitelj Drago Blaţič

Šolsko leto 1920/1921
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Angela Orehek
Usposobljenostni izpiti. Za ljudske šole so bili usposobljeni: … Orehek Angela, prov.
učiteljica v Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 5. 1920
Imenovanja. Učiteljske sluţbe so dobile: … Angela Orehkova na Ovšišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 26. 8. 1920

Imenik šolskih oblastev …, 1921
Vir: sistory.si
Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1920/21!

Šolsko leto 1921/1922
nadučitelj Drago Blaţič

Dragotin Blaţič z učenci, ok. 1922
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)

Šolsko leto 1922/1923
nadučitelj Drago Blaţič
Imenovanja. Učiteljske sluţbe so dobili: … Franja Jagodičeva na Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 4. 1923

Šolsko leto 1923/1924

nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Franja Jagodic

Pospis učiteljice Franice Jagodičeve, 1923/24
Vir: arhiv druţine Štular

Staleţ šolstva in učiteljstva v Sloveniji, december 1923
Vir: sistory.si

Šolsko leto 1924/1925
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Franja Jagodic

Šolsko leto 1925/1926
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Franja Jagodic

Šolsko leto 1926/1927
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Franja Jagodic

učiteljica Franja Jagodic
Šolsko leto 1927/1928
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Franja Jagodic
Šolsko leto 1928/1929
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Franja Jagodic

Staleţ šolstva in učiteljstva v Sloveniji, december 1928
Vir: sistory.si

Šolsko leto 1929/1930
nadučitelj Drago Blaţič

Povečano šolsko poslopje dvorazrednice, po 1929
Vir: os-lipnica.si

Šolsko leto 1930/1931
nadučitelj Drago Blaţič
učiteljica Pera Pegan
Osebne zadeve. Imenovanja učiteljev-novincev. Postavljeni so: Pegan Pera v Ovsiše.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 1. 1931

Prosvetni šematizam, 1932
Vir: sistory.si
Osebne zadeve. Premeščeni so: … Jagodic I. Franica iz Ovsiš za učiteljico v Trbovlje.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 9. 1932

Ţig drţavne osnovne šole na Ovsišah, 1931
Vir: arhiv druţine Štular

Ţig in podpisi učiteljev drţavne osnovne šole na Ovsišah, 1931
Vir: arhiv druţine Štular

Vir: Staleţ šolstva in učiteljstva v Dravski banovini, 1934

Osebne vesti. Z odlokom g. prosvetnega ministra so premeščeni sledeči učitelji in
učiteljice: Blaţič Dragotin iz Ovšiš (Radovljica) v Nevlje (Kamnik), .… Sirnik Ivan od Št.
Urške gore (Kranj) v Ovsiše (Radovljica).
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 1. 1936
Osebne zadeve. Novi šolski upravitelji: … Sirnik R. Ivan, Ovsiše.
Vir: Učiteljski tovariš, 2. 4. 1936
Rangna lista (po stanju dne 1. september 1937): … Pegan Pera, Ovsiše, … Sirnik Ivan,
Ovsiše.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1937
Osebne zadeve. Na lastno prošnjo so prestavljeni: … Pegan Pera iz Ovsiš (Radovljica)
v Potok (Kamnik).
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 7. 1938
Osebne zadeve. Premeščeni so z odlokom naslednji učitelji in učiteljice v Sloveniji: …
Lampič Marija iz Velike Doline v Ovsiše.

Vir: Učiteljski tovariš, 11. 8. 1938

Šola Ovsiše; šolska občina Ovsiše, Upravna občina Ovsiše. Osnovna šola (oddelkov)
1, višja ljudska šola 1, skupaj 2. Učencev: moških 60, ţenskih 35, skupaj 95. Učiteljev:
moških 1, ţenskih 1, skupaj 2. Šola ima: 2 učilnici, upravnikovo pisarno, upravnikovo
stanovanje, učiteljsko stanovanje, šolski vrt, lastno poslopje.
Vir: Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini, 1939/1940.
Osebne zadeve. Napredovanja učiteljstva v VIII. in IX. skupino; v VIII. skupino: …
Sirnik Ivan, učitelj v Ovsišah.
Vir: Učiteljski tovariš, 9. 5. 1940

Nemška šola med okupacijo

Učenci in učitelji nemške šole, med vojno
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)


Učitelj Ivan Sirnik z učenci 3. in 4. razreda višje ljudske šole na Ovsišah, 1940
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)

Osnovna šola Ovsiše

Obnovljena šolska stavba na dan otvoritve
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Ovsišah (Verena Štekar-Vidic)
Ţe 1945. leta smo obnovili osnovno šolo na Ovsišah, ki je bila med vojno poţgana zato,
da se niso mogli vanjo vgnezditi domači izdajalci. Obnovljena in povečana je bila tudi
osnovna šola na Ljubnem.
Vir: Glas Gorenjske, 27. 8. 1955

V osnovni šoli na Ovsišah pri Podnartu delajo pionirji v prostem času tudi v kroţkih. Na
šoli imajo dramski, tehnični, gospodinjski, avto-moto kroţek in kmetijski kroţek. Med
vsemi kroţki je najbolj delaven kmetijski kroţek.
Za zaključek spomladanskih del na vrtu so porabili nad 500 sadik paradiţnika, ki so ga
dobili na Kmetijskem posestvu v Podbrezjah. Izkupiček od pridelkov bodo porabili za
praznovanje ob novoletni jelki.
Na sliki so pionirji in pionirke iz Ovsiš in okolice pred pričetkom dela na vrtu z vodjem
kroţka tov. Marijanom Japljem, upraviteljem osnovne šole na Ovsišah. / C. R.
Vir: Glas Gorenjske, 27. 6. 1960
Z zbora volivcev v radovljiški občini. … Šola na Ovsišah je potrebna popravila.
Vir: Glas, 25. 3. 1963
V nekaj stavkih. Šola na Ovsišah — zunanji oddelek osnovn šole na Lipnici —
Skupščina občine Radovljica je na zadnji seji v torek (21. junija) sprejela soglasje k
sklepu, da k zunanji oddelek osnovne šole Radovljica — šola na Ovsišah — odcepi in
priključi k osnovni šoli Lipnica kot njen zunanji oddelek, šola na Ovsišah je bila namreč
ţe 1. januarja 1965. po sklepu sveta za šolstvo na ţeljo kolektiva šole pripojena osnovni
šoli Lipnica, torej pred časom, ko temeljni zakon o zavodih še ni izšel. Po izidu tega
zakona pa je za vsako spremembo, izločitev ali pripojitev nekega zavoda k drugemu
potrebno soglasje ustanovitelja. Osnovna šola Radovljica to soglasje potrebuje zaradi
vpisa v register pri okroţnem gospodarskem sodišču v Ljubljani.
Vir: Glas, 25. 6. 1966
Obnovljena šola na Ovsišah. Ovsiše — Osnovna šola na Ovsišah je bila zgrajena
pred 87 leti. Med drugo svetovno vojno je bila poţgana, ker so belogardisti v njej
načrtovali svojo postojanko. Takoj po vojni je bila sicer obnovljena, vendar je v več kot
tridesetih letih postala neprimerna za pouk. To so otroci občutili predvsem pozimi, ko
prostorov zaradi dotrajanih vrat, oken in zastarelih peči ni bilo mogoče segreti. Ţe pred

devetimi leti je bila načrtovana obnova šole hkrati z gradnjo vrtca ob njej. Ta je takrat
izpadel iz občinskega programa, s tem pa tudi šola.
Ţelja krajanov, otrok in učiteljev se je pričela uresničevati lani. Potrebni denar — 4,5
milijona dinarjev — je zbrala občinska samoupravna skupnost za izobraţevanje. Šolo
so v dogovorjenem roku obnovili radovljiški obrtniki, za nadzor pa je skrbel Alpdom.
Okolico šole bodo, takoj ko bo odlezel sneg, uredili učenci, ki so ţe pričeli s poukom v
lepših prostorih.
Vrata prenovljene šole na Ovsišah, podruţnice lipniške osnovne šole Stane Ţagar, je v
soboto odprla predsednica delavskega sveta Kemične tovarne Podnart inţ. Ana Kelbl.
Slovesnosti so poleg krajanov in 60 učencev šole prisostvovali še predstavniki
druţbenopolitičnega ţivljenja, med njimi tudi predsednik radovljiške občinske skupščine
Boris Šetina. / C. Rozman
Vir: Gorenjski glas, 22. 2. 1983
Podruţnična šola na Ovsišah - Jutri bodo slavili stoletnico šole. Otrokom od Zaloš
do Rovt in od Prezreni do Češnjice ţe stoletje vliva učenost šola na Ovsišah.
Ovsiše, 11. oktobra – Zdaj je podruţnica osnovne šole Staneta Ţagarja iz Lipnice in v
štirih oddelkih šteje 54 učencev, do leta 1958 pa je bila osemletka.
Šola je bila ustanovljena 18. novembra 1896 in je prvo leto šolala 107 učencev.
Častitljiv jubilej bodo proslavili jutri, 12. oktobra, ko se bo ob 10. uri pred šolo na
Ovsišah začela prisrčna slovesnost. V programu bodo sodelovali učenci, pevski zbor iz
Ovsiš, folklorna skupina Voše, dramska skupina iz Lipniške šole z igrico Uţaljeni
medvedek, moški pevski zbor iz Podnarta. Ob stoletnici šole so izdali tudi jubilejni bilten,
v katerem učenci ovsiške šole predstavljajo osem vasi, od koder prihajajo v šolo:
Ovsiše, Podnart, Zaloše, Prezrenje, Poljšico, Češnjico, Dobravico in Rovte. Svoje
spomine o šoli sta zapisala tudi nekdanja učiteljica in najstarejši še ţiveči učenec.
Ravnatelj Lipniške šole Stane Mihelič nam je povedal, da so na slovesnost ob stoletnici
šole poleg predstavnikov šolskih oblasti povabili tudi ugledne ljudi, ki so kot otroci
obiskovali ovsiško šolo. Med njimi sta tudi dr. Peter Fister, ki raziskuje slovenske
gradove, in upokojeni novinar Bogdan Pogačnik. / D. Ţ.
Vir: Gorenjski glas, 11. 10. 1996

Osnovna šola Ovsiše 1896-1996, kronika šole,
avtor Stane Mihelič
Knjiga Osnovna šola Ovsiše 1896-2016

Podruţnična šola Ovsiše
Vir: os-lipnica.si

::::::::::::::
15. 10. 2018 pisal na šolo in prosil za sodelovanje (os-lipnica@guest.arnes.si)! Poslal
tudi mapo Ljudska šola Ovsiše.
Do danes nisem dobil odgovora!
::::::::::::::
Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR
Prvič objavljeno: 31. 12. 2018
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