Dobravica
1827

Dobravica, 1827
Vir: Franciscejski kataster (http://giskd6s.situla.org/giskd/)

Priimki v FK (1827):
1
Rossman
2
Warl
3
Pogatschnig
4
Jaksche
5
Fister
Vir: RAGOR

Vir: Kako se pri vas reče (RAGOR)
Op.: Tu so vulgo (domača) imena domačij.

1857

Deželni vladni list za krajnsko kronovino, 31. 12. 1857
1869
Popis prebivalstva 1869:
Dobravica
5 hiš
14 prebivalcev (6 moških in 8 ţensk)
Dobravica je bila del krajevne občine Ovsiše.
Vir: Kroparski zbornik

1937
Dobravica, 42-7-0-3-1. Sr so du zdr fin Radovljica 11 km, ţand ţel pTt Podnart 2km, o
4km, š ţup Ovsiše lkm. Nm 420 do 490 m. Raztreseno selišče na precej poloţnem d.
bregu Lipnice z. od Ovsiš. Občinska pot iz Podnarta. Mali posestniki in delavci. Lepi
mešani gozdi. Za prodaj goje štajerske kokoši (za Bled). Ugodna smučarska veţbališča.
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937
1954

Pozicija Dobravice, 1954
Vir: reliefni zemljevid (avtor: Selan)


Dobravica v starih časopisih
1964
Moški, Dobravica pri Podnartu, mati delavka: »Takoj po končanem pouku sem si
preskrbel delo. Ker so v Podnartu kopali za vodovod, sem doma vprašal, če grem lahko
pomagat. Šel sem zasipat jarke. Delal sem skoraj vse počitnice. Zjutraj sem zgodaj
odšel
na delo, delal pribliţno do desete ure, popoldne pa spet, pribliţno 10 do 12 ur na dan.
Delal sem, kolikor sem hotel, ker sem bil plačan od metra. Zasluţil sem kar dobro,
vsega skupaj 50.000 din. V nedeljah in v prostem čas u sem kolesaril, se ukvarjal s
športom, bral knjige in podobno. / Anketa med učenci osemletke »Lucijan Seljak« v
Straţišču.
Vir: Panorama, 7. 3. 1964
1966
Ugodno prodam dobro ohranjeno VESPO 125 ccm. Dobravica št. 3, Podnart.
Vir: Glas, 22. 10. 1966
1969

Zlati jubilej Polone in Matija Papler. Pri Lazarju na Dobravci (pri Podnartu) sta minulo
nedeljo Polona in Matija Papler praznovala 50-letnico skupnega ţivljenja. Ţe v soboto
dopoldne sta zlati jubilej proslavila na radovljiški občinski skupščini, v nedeljo pa so
zlato poroko slovesno proslavili še doma. Ob tej priliki so jima v nedeljo dopoldne
predstavniki
krajevne skupnosti in organizacij iz Podnarta pripravili tudi »šrango«, kakršne tod okoli
ne pomnijo.
Tudi 2. februarja 1919. leta je bila nedelja. Polona je bila takrat stara 25, Matija pa 27
let. Ko smo ju pred dnevi obiskali, sta nam vedra in še vedno pri močeh povedala, da je
bilo včasih sicer dosti teţe kot danes, da pa so spomini vseeno nepozabni.
12 otrok se jima je rodilo in vse razen dveh (eden je umrl, drugi pa padel v partizanih)
sta spravila h kruhu. Sedaj pa ţivita skupaj z najmlajšim sinom in snaho v vasi
Dobravica pri Podnartu, kjer je le sedem hiš.

Zlatoporočenca Polona in Matija Papler — Foto: F. Perdan
Matija je bil kolar. Prav zato so v nedeljo na »šrangi« leseno kolo razbijali. In čeprav bo
ta mesec praznoval ţe 77. rojstni dan, še vedno kaj popravi in naredi pri hiši. Pa tudi
ţena Polona ne kaţe, da bo prav jutri (nedelja) praznovala 75. rojstni dan. Le revmo od
časa do časa zdravi s hermeliko.
Ko smo ju poprašali, kakšen je njun recept za dočakanje 50-letnice skupnega ţivljenja,
sta nam hudomušno povedala, da je vse odvisno od tega, koliko se imata dva rada.
»Če je tako, potem pa vso srečo tudi v prihodnje,« smo jima rekli.
In da bo bolj drţalo, jima ţelimo vse najboljše še za njun rojstni dan, ki ga bosta
praznovala ta mesec, hkrati pa da bi zdrava dočakala tudi ţelezni jubilej. / A. Ţalar
Vir: Glas, 8. 2. 1969

1970
Kupim MEŠALEC za beton. Kobal Franc, Dobravica št. 7, Podnart.
Vir: Glas, 14. 11. 1970
Krajevni praznik v Podnartu. Joţe Cvenkelj, predsednik KS Podnart: »… Obenem pa
smo razširili tudi 1 kilometer ceste Ovsiše-Dobravica, pri čemer so spet sodelovali
prebivalci teh vasi s prostovoljnim delom.«
Vir: Glas, 28. 11. 1970
1977
Poloţaj Dobravice je res mikaven - blizu ceste, a vendar daleč od hrupa in prometa. Ko
sem v prejšnjih letih večkrat koračil od ţelezniške postaje v Podnartu proti Kropi (kjer
sem nekaj dni v tednu poučeval v šoli za umetno kovaštvo), se mi je Dobravica videla
kot zelo romantičen gorenjski zaselek - vasico vidi popotnik le od daleč, s ceste . . .
Tako blizu je, tako daleč, tako sama. Sicer pa je tudi Dobravičanov tako malo, le nekaj
nad 30 v sedmih hišah. / Črtomir Zorec
Vir: Glas, 21. 11. 1977
V nedeljo, 27. novembra, so v krajevni skupnosti odprli most in cesto ČešnjicaDobravica. Dela pri gradnji mostu in sanaciji cestnih usadov so veljala blizu 1,4 milijona
dinarjev; denar je zagotovila občinska skupščina. Sicer pa so letos v krajevni skupnosti
na dvajsetih kilometrih cest postavili prometne znake, smerokaze in ogledala.

V nedeljo so v krajevni skupnosti Podnart svečano odprli most in cesto ČešnjicaDobravica. Most in cesto je odprl Ciril Rozman. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 2. 12. 1977
1979
Biserna poroka Apolonije in Matija Papler. Dobravica pri Podnartu – V soboto, 3.
februarja, sta po 60 letih skupnega ţivljenja praznovala biserno poroko Apolonija in
Matija Papler, po domače Lazarjeva iz Dobravice pri Podnartu. Oče Matija se je rodil
24. februarja leta 1892 v kajţarski druţini na Češnjici, se izučil za kolarja in moral v prvo
svetovno vojno. Mama Apolonija, rojena Bohinc, se je rodila 2. februarja leta 1894 v
Dobravici pri Podnartu.
V začetku februarja let a 1919 sta sklenil a zakonsko zvezo. Ţivela sta skromno. Rodilo
se jima je 12 otrok: Polonca, Tone, Zorka, Mara, Matko, Francelj, Ivan, Matevţ, Vinko,
Francka, Joţe in Peter. Vse sta spravila h kruhu. Zaradi bolezni slepiča je umrl sin
Matko. Med vojno je Lazarjeva druţina nudila varno zavetje partizanom. Zorka in
Francelj sta se jima pridruţila. Sin je tudi nosilec partizanske spomenice. Umrl je pod
streli sovraţnika v
Ţireh.

Bisernoporočenca Papler iz Dobravice nad Podnartom
Oče se je moral zaradi bolezni kolarski obrti, s katero se je ukvarjala vsa druţina,
odpovedati. Leta 1948 se je kot čuvaj zaposlil v Kemični tovarni Podnart in tam ostal do
upokojitve. Apolonija Papler je ob mednarodnem dnevu ţena prejela priznanje za
sodelovanje v revolucionarnem gibanju in za udeleţbo v ljudski revoluciji.
Biseroporočenca sta praznika proslavila v druţinskem krogu. Veselila sta se skupaj z
devetimi še ţivečimi hčerkami in sinovi, 29 vnuki in 21 pravnuki. / D. Papler
Vir: Glas, 9. 2. 1979

1982
Prodam ZASTAVO 101, letnik 1974, registrirano celo leto. Dobravica 7, Podnart.
Vir: Glas, 28. 5. 1982
1990
Prodam Z 101, letnik 1979. Ogled v petek in ponedeljek, od 18. do 20. ure. Tončka
Mulej, Dobravica št. 4, Podnart.
Vir: Glas, 7. 9. 1990
1998
BRUSIMO in stelitiramo vse vrste rezil in ţag za obdelavo lesa. NOVAK, s. p.,
Dobravica št. 7, Podnart, 731-644.
Vir: Glas, 2. 10. 1998



Dobravica - danes

Dobravica – orto-foto posnetek, 2016
Vir: geopedija.si

Dobravica – topografska karta, 2016
Vir: geopedija.si



Stare domačije na Dobravici
Turk
Dobravica št. 1 – pri Turki (lastnik Rossman, 1827), Turk (lastnik Rozman, 1855),
Turk (lastnik Rozman, 1894). // Dobravica št. 8 – Pri Turku.
Rozman Jurij (Dobravica št. 1, ok. 1710 / um. ?). Leta 1739 poroka z Štular Helena iz
Prezrenje (roj. ok. 1710).
Rozman Gašper (Dobravica št. 1, ok. 1745 / um. ?). Leta 1779 poroka z Pivk
Elizabeta (roj. ok. 1745).
Rozman Primož (Dobravica št. 1, 1789 / um. ?). Leta 1811 poroka z
Varl Jera (roj. 1782).
Rozman Andrej (Dobravica št. 1, 1826 / um. ?)*. Leta 1873
poroka z Šink Terezija iz Besnice (roj. 1846).
Rozman Andrej (Dobravica št. 1, 1826 / um. ?)*. Leta 1873 poroka z Šink Terezija iz
Besnice (roj. 1846).
Rozman Ivana (Dobravica št. 1, 18. 8. 1878 / um. ?). Leta 1906 poroka z Fister
Janez iz Ovsiše št. 2 (roj. 24. 8. 1869 / um. 15. 12. 1943).
Vir: gedbas.geneology.si

Vir: Glas, 20. 8. 1969

Topovc

Dobravica št. 2 – NP (lastnik Warl, 1827), Topovz (lastnik Warl, 1855), Topovc
(lastnik Varl, 1894). // Hiše ni več?

Vazar / Lazar
Dobravica št. 3 – Luasar (lastnik Pogatschnig, 1827), Vasar (lastnik Pogazhnik,
1855), Lazar (lastnik Pogačnik, 1894). // Dobravica št. 1 – Pri Vazarju.
Papler Matija (roj. 24. 2. 1892). Poroka z Bohinc Antonija (roj. Dobravica, 2. 2. 1894).
Imela sta 12 otrok.
Vir: Glas

Polona in Matija Papler Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 8. 2. 1969

Apolonija in Matija Papler
Vir: Glas, 9. 2. 1979

Glas, 24. 7. 1979

Glas, 20. 2. 1981


Zlekar
Dobravica št. 4 – pri Thominz (lastnik Jaksche, 1827), Blash (lastnik Jakshe,
1855), Blaž (lastnik Jakše, 1894). // Dobravica št. 2 – Pri Zlekarju.

Šlibr

Dobravica št. 5 – Jurzhik (lastnik Fister, 1855), Jurček (lastnik Šlibar, 1894). //
Dobravica št. 3 – Pri Šlibru.

Lalovc
Dobravica št. 7 – Pri Lalovcu.


Dobravica pri Kropi, 2017
Vir: wikipedia (Foto: doremo)

Dobravica pri Kropi
Vir: geago.si
::::::::::::::::::::::::::::::::
Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR
Prvič objavljeno: 1. 10. 2018
glavrencak@gmail.com

