Ljudska šola Begunje, 1790
Kopija popisa dohodkov učiteljev tedanjih osnovnih šol iz marca 1790 pa je opozorila,
da so poleg radovljiške trivijalke v zdajšnjem šolskem okolišu obstajale tudi ţe šole v
Mošnjah, Ljubnem in Begunjah. Namen teh prvih šol je bila pravzaprav razširitev in
utrditev znanja nemščine v vsej monarhiji, pa tudi usposabljanje mladine za določene
poklice in uspešnejše delo V obrti in kmetijstvu.
Vir: Razstava – iz zgodovine osnovnih šol (Verena Štekar-Vidic)
V Begunjah je bila redna osnovna šola od leta 1791 in je imela 3 oddelke. Šola je bila
sprva v ţupnišču, med leti 1826-30 pa so zgradili novo šolsko stavbo (Begunje št. 95).
Vir: Osnovno šolanje na Breznici in okolici (Jure Sinobad)
1826-30 – Zgrajeno šolsko poslopje
1837 – Učitelj v Begunjah Anton Gogala
1838 – Učitelj v Begunjah postane Janez Pezdič.
Imenik p. n. g. g. naročnikov (Učiteljski tovarš): … Ivan Zarnik, učitelj v Begnah.
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 1. 1866
Premembe v učiteljskem stanu – v ljubljanski škofiji. … G. Janez Zarnik, učitelj v
Begnah, za podučitelja v Ternovo.
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 11 1866
Premembe v učiteljskem stanu. … G. Anton Gogala, učitelj v Begnah na Gorenskem,
je imenovan zgledni učitelj.
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 1 1867
Ogled po šolskem svetu. Iz Gorenskega. 23. avgusta je bilo šolsko spraševanje v
Begunjah. Nazoči bili so čast. gosp. ţunpnik silv. Keše, ki so prejšnji čas mnogo let kot
duhovni pomočnik in iskreni učitelj v Radolici trudili se na šolskem polji; pokazali so, da
jim je tudi zdaj šola pri sercu. Izgledni učitelj gosp. Anton Gogala, kteri sluţi ţe 33 let,
podučeval je med letom 118 vsakdanjih in 71 nedeljskih učencev in učenk v
slovenskem in nemškem jeziku. Spisne knjiţice in odgovori kazali so, da se je učitelj
zelo trudil in mnogo dosegel. Zapisnike, ki so sploh zapovedani učiteljem, ima gosp.
Gogala v naj lepšem redu.
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 1 1870
Darila iz Metelkotovega zavoda so za leti 1869 in 1870 dobili ti le gg. učitelji: … Anton
Gogala v Begnah na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 2. 1870

Učiteljsko društvo na Kranjskem. K učiteljskemu društvu so pristopili g. g.: … Anton
Gogala, zgledni učitelj v Begnah na Gorenskem.
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 2. 1870
Društvo za pomoč učiteljem, njihovim vdovam in sirotam – plačali so gg.: …
Gogala Ant. Iz Begunj za l. 1870 5 gl. in za l. 1871 6 gl.
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 4. 1871
Učiteljsko društvo na Kranjskem. Plačali so g. g.: … Gogala Anton iz Begunj na
Gorenskem 1 gl. za leto 1871 in 1 g. za leto 1872.
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 4. 1870
Društvo za pomoč učiteljem, njihovim vdovam in sirotam – plačali so gg.: … Za
leto 1872 so plačali gg.: … Gogala Anton iz Begunj na Gorenskem, 6 gld.
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 7. 1872
Premembe v učiteljskemu stanu na Kranjskem. Ministerstvo za bogočastje in uk je
za radoliški okraj na Gorenskem imenoval šolskega nadzornika g. Silvestra Keše-ta,
dekana v Begnjah na Gorenskem.
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 11. 1872
V Begunjah na Gorenjskem je zborovalo 20. maja okrajno učit. društvo za Radovljico.
Navzočih je bilo 9 članov. G. Kovšča iz Krope je govoril o telovaji, gsp. Zupan iz Krope o
zemljepisji.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 6. 1875
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. V pokoj stopajo gg.: … Anton Gogala iz
Begunj pri T.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 10. 1875

Učitelj ljudski šoli v Begunjah
Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev …, 1874

Shematismus der Volksschulen Krains, 1876

Iz Begunj na Gorenjskem, 20. oktobra. [Dv. dop.] Ne zamerite, gospod urednik, da se
tudi mi spominjamo vašega lista in vam nekoliko tvarine pošljemo. (Zato sa vam nij še
bati zamere. Ur.)
Naš občespoštovani gospod učitelj gre v pokoj in na mesto njega ne vemo kakšno
učiteljsko moč da bodemo dobiti, ali moškega ali ţenskega spola. Iz gotovega vira vem,
da, ko bi našim kmetom na glasovanje dal, to vprašanje glasujejo vsi za učitelja, ker
učteljica v šoli se jim zdi čudna moderna prikazen.
Čujemo, da je radovljiški krajni šolski svet silno se potezal, da bi dobil grozno učeno
učiteljico. Moškega kompetenta sicer nij bilo (ker s kofetom ne opravi), kompetirala je pa
baje tudi druga, slovenskega jezika zmoţna gorenjska gospodičina. Ta pa ne govori
francosko, vlaško in nij izvrstna muzikarica, kar je prvej neki vse v obilnej meri lastno, in
za to bila prezrena. Prva razen omenjenih jezikov umeje svoj posebni jezik. Torej
bravissimo, ta bo za nas in sprejeta je bila. Šolski svetovalci so računili čisto logično.
Učiteljica bo učila naše otroke nemško, vlaško, francosko in muziko, naši otroci pa
gospodičino svoj materni jezik. Če pojde po volji teb modrijanov, bodo radovljiški otroci
zaradi znanja mnogih jezikov in muzike sloveli po svetu in toplice na Bledu ne bodo
potrebovale več tujih muzikantov niti čičeronov od Bog ga vedi kod: vsega bode doma
dosti. Ne čudimo se torej, da nam radovljiška gospoda vse nemško dopisuje, saj imamo
tam „stidtkinder" , kateri nas bodo v prihodnje v nemštvu urili in nam razlagali vse
urtelne in verlorenge.
Vir: Slovenski narod, 25. 10. 1879

Razpis učiteljskih služeb na Kranjskem. V šolskem kraji Radovljiškem. Na 1razredni
ljudski šoli v Begunjah, učit. sluţba, l. p. 450 gl. in stanovanje (razpisana le moškim).
Prošnje do 15. avgusta pri c. k. okraj. šl. svetu v Radovljici.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1880
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. Gdč. I. Ihan iz Begunj v Gorje (na drugo
sluţbo), g. Dolinar iz Ţabnice v Begunje.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 10. 1880
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. Gdč. I. Ihan ostane v Begunjah pri Terţiču.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1880

† Silvester Keše, dekan v Begunjah, c. kr. šolski nadzornik, vitez Franc Joţefovega
reda, roj. dne 31. decembra 1815, umrl je dne 12. decembra tega leta. – Pokojni, zmiraj
zvest veri, domovini in cesarju bil je prijatelj in mnogoskušen v šolskih zadevah, vţival je
popolno zaupanje svojih duhovnih tovarišev in vsega okraja in je tudi v najhujših časih
zvesto stal in delal za našo narodno reč. Ves radoljški okraj pa tudi vsi Slovenci ohranijo
rajncega v blagem spominu. Naj v miru počiva!
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 19. 12. 1883

Silvester Keše – župnik in dekan (1815-1883)
Vir: Ilustrirani Slovence, 24. 5. 1925
† Gosp. Silvester Keše, dekan v Begunjah in c. k. okrajni šolski nadzornik v
Radovljiškem okraji na Gorenjskem, je 12. t. m. umrl. Bil je izkušen šolski moţak in
posebni prijatelj ljudski šoli. Bog mu daj dobro!
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 12. 1883

Razpisi učiteljskih služeb na Kranjskem. Ne enorazrednici v Begunjah na
Gorenjskem s 450 gold. letne plače in s stanovanjem. Prošnje c. k. šolskemu svetu v
Radovljici do konca septembra t. l.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 8. 1883
Najvišja postavljena. Z najvišjim določilom z dne 9. septembra podelil je presvetli
cesar mej mnogimi drugimi naslednja odlikovanja - Viteţki kriţ Fran Josipovega reda so
dobili: … Silvester Keše, dekan v Begunjah.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 9. 1883
Premembe pri učiteljstvu na Kranjskem. Gdč. Ihan, zač. učiteljica v Begunah na
Gorenjskem se je sluţbi odpovedala, in na njeno mesto je postavljen gosp. Konrad
Malli, izpr. učit. kandidat.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1884

Imenik šolskih oblastev, ljudskih šol, učiteljev in učiteljic na Kranjskem, 1885
Vir: sistory.si

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1887
Vir: sistory.si
Premene pri učiteljstvu. Kranjska. … G. Konrad Mali, zač. učitelj v Begunjah, gre na
Dobravo.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 11. 1886
Razpisi učiteljskih služeb na Kranjskem. Na enorazredni ljudski šoli v Begunjah na
Gorenjskem s 450 gld. in 30 gld. opravilne doklade in s stanovanjem. Prošnje c. k.
okrajnemu svetu v Radovljici do 15. dec. t. l.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 12. 1886
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Gust. Spetzler, učitelj v Lescah, pride v
Begunje (na Gorenjskem).
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1887
Iz Begunj na Gorenjskem. Slavna »Nar. Šola« v Ljubljani je blagovolila podpisanemu
100 spisovnic, 50 lepopisnic, 50 risank, 50 drţal in 3 ducate svinčnikov za revno šolsko
mladino v Begunjah na Gorenjskem odposlati. Za to blagodušno darilo izrekam v imenu
obdarovane šolske mladine natoplejšo zahvalo. / G. Spetzler, učitelj.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1887
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Gustav Spetzler, učitelj v Begunjah na
Gorenjskem, dobil je sluţbo v Boštanji na Dolenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1888

Razpisi učiteljskih služeb. V šolskem okraji Radovljica se razpisuje stalna, ali začasna
sluţba učitelja in voditelja na jednorazrednici v Begunjah s 450 gld. letne plače, 30 gld.
opravilne doklade in s prostim naturalnim stanovanjem.
Prošnje, v katerih naj prošnjiki povedo, če jih je volja prevzeti tudi kakšno drugo
učiteljsko sluţbo, ki se po umestitvi zgoraj navedenih učiteljskih sluţeb morebiti izprazni
v tem šolskem okraji, oddajati je po predpisani poti do 5. aprila 1888. l. pri podpisanem
c. kr. okrajnem šolskem svetu. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 10. marcija
1888. l. – Gozani, s. r.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 3. 1888

Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Avgust Kleč, učitelj v Cerknici, je dobil uč.
sluţbo v Begunjah na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1888
Razpisi učiteljskih služeb. Umešča se stalno, ali začasno po odpovedi izpraznjena
sluţba učitelja in šolskega voditelja na jednorazrednici v Begunjah. Letne plače je 450
gld., opravilne doklade 30 gld. s prostim stanovanjem. V godbi izvedeni prosilci imajo pri
sicer jednakih okolnostih prednost. Prošnje se pošiljajo po predpisanem potu do 25. dne
avgusta 1888. l. podpisanemu c. kr. okrajnemu šolskemu svetu. / C. kr. okrajni šolski
svet v Radovljici, dne 17. julija 1888. l.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1888
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Josip Turek, učitelj v Grahovem, gre v
Begunje na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1888
Kmetijskega tečaja za ljudske učitelje na deţelni poljedelski, sadjarski in vinarski šoli
na Grmu, ki je trajal od dne 6. in do dne 27. vel. srpana, udeleţili so se letos gg.: …
Joţef Turk, učitelj v Begunjah pri Radovljici.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 9. 1890
Podpore za šolska zidanja iz deţelnega zaklada je visoki deţelni zbor dovolil
nastopnim šolam: … Begunje (Gorenjsko) 400 gld.
Vir: Učiteljski tovariš, ???
Najvišja podpora. Presvetli cesar je podaril za zgradbo šolskega poslopja šolski občini
Begunje na Gorenjskem 100 gld. podpore.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1890
1891 – Prenovljeno šolsko poslopje

Razpisi učiteljskih služeb. Na dvorazredni ljudski šoli v Begunjah se razpisuje sluţba
učiteljice z letno plačo 360 gld. in prostim naturalnim stanovanjem v začasno umestitev.
Prošnja za to sluţbo je do 8. listopada 1891 vlagati pri podpisanem uradu. / C. kr.
okrajni šolski svet v Radovljici, dne 26. vinotoka 1891.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1891
Osobne vesti. G. Joţef Turk, stalni učitelj v Begunjah (radovljiški okraj), imenovan je
stalnim učiteljem na istem mestu.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1892
Iz seje c. kr. deželnega šolskega sveta. Skušnjo za ljudske šole delajo gospodične: …
Olga Wurner, prov. učiteljica v Begunjah
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 11. 1893

Uradni razpisi učiteljskih služeb. Drugo učno mesto na dvorazredni ljudski šoli v
Begunjah je stalno popolniti. Prosilci naj svoje prošnje po predpisanem sluţbenem potu
do 6. grudna 1893 pri podpisanem c. kr. okrajnem šolskem svetu vloţe. C. kr. okrajni
šolski svet v Radovljici, dne 15. listopada 1893.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1893
Osobne vesti. V Prevojah je umrl Anton Gogala, bivši učitelj v Begunjah na
Gorenjskem. N. v. m. p.!
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 2. 1894
Osobne vesti. Gdč. Olga Wurner, bivša začasna učiteljica v Begunjah, je prideljena v
sluţbovanje štirirazrednici v Radovljici.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1894
Osobne vesti. V Lescah se je za dobo odsotnosti g. Simona uvedel ekskurentni pouk,
katerega oskrbuje po trikrat na teden g. Joţef Turk, nadučitelj v Begunjah.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1894

Kažipot po pokneženi grofovini Goriški …, 1895
Vestnik. G. Josip Turk, nadučitelj v Begunjah na Gorenjskem, imenovan je
nadučiteljem v Dol. Logatci.

Vir: Učiteljski tovariš, 16. 8. 1895
Osobne vesti. Gosp. Valentin Zavrl, stalni učitelj v Stopičah, je dobil nadučiteljsko
sluţbo v Begunjah pri Radovljici.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1895
Zahvala. Slavno društvo „Narodna šola" poslalo je za malo svoto tolikanj šolskega
blaga podpisanemu vodstvu, da si šteje v dolţnost ga tem potom v svojem, kakor v
imenu uboţne obdarovane šolske mladine najtopleje zahvaliti. / Šolsko vodstvo v
Begunjah (Gorenjsko), dne 18. prosinca 1896. - Val. Zavrl.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 2. 1896
Cesar Franc Jožefova ustanova za učiteljske sirote na Kranjskem: … gosp.
Valentin Zavrl, nadučitelj v Begunjah na Gorenjskem 2.60 gld.
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 6. 1896

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1897
Vir: sistory.si
Iz Begunj. Lansko leto je dobil prvi razred tukajšnje šole nove, dvosedeţne šolske
klopi, dvojne dimenzije. Izdelal jih je natančno po predpisih in načrtu gosp. Anton Pezdič
iz Ljubna, katerega smemo vsakomur priporočiti.
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 2. 1898
Zahvala. G. Ivan Avsenik, trgovec in gostilničar v Begunjah, daroval je za tukajšnjo
učiteljsko knjiţnico 10 knjig „Matice Slovenske", za kar se mu podpisano vodstvo toplo
zahvaljuje. / Vodstvo šole v Begunjah, 7. prosinca 1898. / V. Zavrl, voditelj.
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 2. 1898
Seznam učiteljev (1898):
Valentin Zaverl, nadučitelj – tretji razred (17. okt. 1887) – Begunje
Ernestine Ohman, učiteljica – četrti razred (11. sep. 1893) - Begunje
Vir: Personalstatus …, 1. 10. 1898
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola.

Iz zaveze avstr. jugoslovanskih učiteljskih društev. Delegat e so dosedaj prijavila tale društva: … III. Radovljiško učiteljsko društvo: 6. g. Val. Zavrl, nadučitelj - Begunje.
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 7. 1900
Poročil se je nadučitelj Valentin Zavrl v Begunjah z gdč. Avguštino Lindlovo .
Čestitamo!
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1903
V Begunjah so zaprli ondotno ljudsko šolo zaredi dušljivega kašlja za štiri tedne.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1904
Rezervni fond. Gospod Val. Zavrl, nadučitelj v Begunjah, je nabral pri okr. učit.
konferenci dne 14. pret. m. 25 K 50 h. Darovali so: gospa Oman, gospice Kalmus,
Kappus, Rajer in gg. Jos. Aţman, Bregar, Gerčar, Guštin, Humek, Jaklič, Jensko,
Kalinger, Korošec, Matajc, Rihteršič, Rus, Šemrl, Zavrl, Zupančič in Ţirovnik a 1 K; M.
Razinger in A. Novak ä 60 h; Fr. Jeglič 50 h; gospice: A. Aţman, Domianovič, Pogačnik,
Zemljan in gg.: Baraga, Kocijančič, Labernik, Markošek in Petrovči ä 40 h in M. Hacin
20 h.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1904
Novoletno „darilo" kranjskemu učiteljstvu. Iz tretjega plačilnega razreda so prišli v
drugi plačilni razred: … Valentin Zavrl, nadučitelj v Begunjah pri Radovljici.
Vir: Učiteljski tovariš, 6. 1. 1905
Čekovni promet učiteljskega konvikta. (Letnina za l. 1905.): … G. Valentin Zavrl,
nadučitelj v Begunjah na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 14. 7. 1905
Uradni razpisi učiteljskih služb. V radovljiškem okraju se razpisujejo sledeče
učiteljske sluţbe z zakonitimi dohodki v stalno oziroma začasno nameščenje; učiteljsko
mesto na dvorazredni ljudski šoli v Begunjah.
Pravilno opremljene prošnje je poslati sluţbenim potom tukajšnjemu uradu do 5. avgust
a 1905. Prosilci, ki še niso stalno nameščeni v kranjski javni sluţbi, morajo z drţavnozdravniškim izpričevalom dokazati, da imajo popolno fizično sposobnost za sluţbo. / C.
kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 9. julija 1905.
Vir: Učiteljski tovariš, 21. 7. 1905
Osebne vesti. … gdč. Oman Marija ostane učiteljica v Begunjah na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 22. 9. 1905

† Konrad Mali. Umrl je dne 16. t. m. v Toplicah pri Zagorju ondotni nadučitelj, tovariš
Konrad Mally, po dolgi, mučni bolezni. Pokosila ga je učiteljska bolezen —sušica. Naj
počiva v miru!
Vir: Učiteljski tovariš, 21. 9. 1906


Letnino za učiteljski konvikt so plačali ti-le tovariši in tovarišice: … Val. Zavrl in
Ernestina Oman iz Begunj pri Lescah.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1907
Letnino za učiteljski konvikt so plačali ti-le tovariši in tovarišice: … Valentin Zavrl in
E. Oman iz Begunj na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 3. 1908
Letnino za učiteljski konvikt so plačali ti-le tovariši in tovarišice: … Valentin Zavrl in
Ernestina Oman iz Begunj na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 4. 1909
Iz seje c. kr. okraj. šol. sveta v Radovljici, dne 11. aprila 1910. … Dalje se c. kr. okr.
šol. svet izreče, da naj se ustanovi šola v Srednji vasi nad Begunjami.
Vir: Učiteljski tovariš, 13. 5. 1910
Učiteljski konvikt. Letnino za 1911: … Valentin Zavrl in Ernestina Oman iz Begunj na
Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 3. 3. 1911

Vodstvo šole v Begunjah, 1913
Vir: DAR

Šolsko naznanilo dvorazredne šole v Begunjah, 1912/13
Vir: arhiv Brane Kukič - Kuka
Seznam učiteljev (1918):
Valentin Zavrl, nadučitelj (17. okt. 1887) – Begunje pri Radovljici
Ernestine Oman-Ihan, učiteljica (11. sep. 1892) – Begunje pri Radovljici
Vir: Personal status …, 1. 1. 1918
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola.

Iz seje c. kr. okrajn. šol. sveta v Radovljici, dne 14. marca 1918. Na dvorazrednici v
Begunjah se moralo prenehati s poukom 6 dnij, ker ni bilo drva.
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 4. 1918

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

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji, december 1923
Vir: sistory.si
Razpisi stalnih učnih mest. Na dvorazredni osnovni šoli v Begunjah na Gorenjskem
mesto učitelja-upravitelja. / Šolski okraj Radovljica.
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 6. 1924

Imenovanja učiteljev v pomožnih skupinah. Bulovec Alojzij za šolskega upravitelja v
Begunjah na Gorenjskem.
Vir: Učiteljski tovariš, 4. 9. 1924
Učiteljska imenovanja. Na novo so imenovani. Anica Mencinger-Vizjak iz Sostra v
Begunje pri Radovljici.
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 10. 1924
Ukazi iz dr. Koroščevega prosvetnega ministrstva. Pod datumom 14. in 15. oktobra
je kralj podpisal ukaze iz prosvetnega ministrstva. Na predlog dr. Korošca je so stalno
upokojeni: … Oman-Ihan Ernestina, učiteljica v Begunjah.
Vir: Učiteljski tovariš, 13. 11. 1924
Razpisi učiteljskih služb. Okraj Radovljica: … na dvorazredni osnovni šoli v
Begunjah, eno mesto za učiteljico.
Vir: Učiteljski tovariš, 18. 12. 1924
Imenovanja in napredovanja. V ljubljanski oblasti. Na lastno prošnjo so imenovani z
ukazom: V Begunjah: za stalno učiteljico Ana Mencinger - Vizjak.
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 2. 1925
Nameščenja novincev po lastni prošnji po čl. 6. in 15.: … v Begunjah pri Radovljici
Rosanda Ţebre.
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1926
Osebne zadeve. Nameščanja na osnovne šole. V Begunjah Elza Podboj, učiteljica.
Vir: Učiteljski tovariš, 5. 4. 1928

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji, december 1928
Vir: sistory.si
Osebne zadeve. Napredovali so v II./3. skupino: … Podboj Elza, učiteljica v Begunjah.
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 5. 1930
Prvi radio-tečaj za učiteljstvo Dravske banovine. Tečaj je imel namen dati podlago
šolskemu radiu v Dravski banovini. — Uspel je zelo Ugodno. — Lepo število novih
radioamaterjev med učitelji. — Vsak a šol a bo morala dobiti novo moderno učilo —
radio-aparat.
Tečaj so obiskovali: … Ţebre Rosanda, Begunje.

Vir: Učiteljski tovariš, 24. 9. 1931
Osebne zadeve. Premeščeni so: … Ţebre Al. Rosanda iz Mošenj, za učiteljico v
Begunje.
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 9. 1932

Prosvetni šematizam, 1932
Vir: sistory.si
Osebne zadeve. Napredovali so učitelji (-ice) v VII. skupino: … De Toni Terezija iz
Begunj.
Vir: Učiteljski tovariš, 8. 6. 1933

Vir: Stalež šolstva in učiteljstva v Dravski banovini, 1934
Osebne zadeve. Napredovali so učitelji(ce) v VII. skupino: … Podboj Elza iz Begunj.
Vir: Učiteljski tovariš, 18. 1. 1934
Osebne zadeve. Napredovali so učitelji (-ice): v VIII. skupino: Ţebre Rosanda iz Begunj
(Radovljica).
Vir: Učiteljski tovariš, 3. 5. 1934
Osebne zadeve. Z odlokom g. ministra so premeščeni po prošnji: … Kadunc Julija iz
Gorič v Begunje.
Vir: Učiteljski tovariš, 22. 11. 1934
Osebne zadeve. Napredovali so učitelji (-ce) v VI. Skupino s kraljevim ukazom 11. VIII.
1934.: … Bulovec Alojzij iz Begunj (Rad.).

Vir: Učiteljski tovariš, 21. 2. 1935

† Valentin Zavrl. 24. aprila je umrl v Ljubljani po kratki bolezni tovariš Valentin Zavrl,
šol. upravitelj v p., star 72 let. Pokojni tovariš Zavrl je bil po rojstvu Ljubljančan, rojen
1864. Z 19 leti je dovršil učiteljišče v Ljubljani. Začetek njegovega učiteljskega
sluţbovanja je bil na Dolenjskem v novomeškem okraju, kjer je ostal 13 let do 1896. ko
je prišel za šolskega upravitelja v Begunje pri Radovljici. Tu je ostal do svojo upokojitve
1923., polnih 27 let.
Pokojni je bil nad vse čislan in spoštovan učitelj in vzgojitelj šolske in izvenšolske
mladine, vesten v svojem poklicu in kot tak ljubezniv in zvest stanovski tovariš in obče v
druţbi dober in vesel druţabnik. Sicer bolj tihega in mirnega zadrţanja, a odločen in
kremenit v svojem mišljenju in prepričanju.
Zato so ga ondotni tovariši(-ce) tudi odbrali za svojega zastopnika v takratni okrajni
šolski
svet. Izven svojih stanovskih dolţnosti je posvetil vse svoje sposobnosti in zmoţnosti v
prostem času za gospodarski in prosvetni napredek ljudstva. Z vso vnemo se je ţrtvoval
za napredek sadjarstva in kmetijstva. Bil je poţrtvovalen vodja kmetijske podruţnice,
vnet član in načelnik gasilske čete, neutrudljiv vodja gledaliških predstav.
Za vso to poţrtvovalnost ga je ljudstvo tudi cenilo in spoštovalo in ga bo ohranilo v
hvaleţnem spominu. Njegovo delovanje je toliko bolj upoštevanja vredno, ker v tedanjih
časih ni bilo učiteljstvu z roţicami postlano, bodisi pri njegovem upoštevanju, pravicah in
še veliko manj v gmotnih ozirih.
Tovarišu Zavrlu bo ohranjen svetal spomin! / L. P.
Vir: Učiteljski tovariš, 7. 5. 1936

Rangna lista po stanju z dne 1. septembra 1937: … Bulovec Alojzij, Begunje (31. 7.
1935), Terezija De Toni, Begunje (9. 3. 1933), Podboj Elza, Begunje (26. 10. 1933),
Kadunc Julija, Begunje (1. 2. 1933), Ţebre Rosanda, Begunje (3. 4. 1934).
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 11. 1937

Šola Begunje; šolska občina Begunje, Upravna občina Begunje. Oddelkov v osnovni
šoli: 4, kombiniran 1, skupaj 5. Učencev: moških 97, ţenskih 83, skupaj 180. Učiteljev:
moških 1, ţenskih 1, skupaj 2. Šola ima: 3 učilnice, upravnikovo stanovanje, šolski vrt,
lastno poslopje.
Vir: Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini, 1939/1940.


Naslovljenec – Ljudska šola Begunje, 2. 11. 1944
Vir: philasearch.com

Malo je šol pri nas, ki bi imele tamburaški pionirski orkester, kot ga ima osnovna šola v
Begunjah. Pod vodstvom Štefke Potočnik redno vadi 12-članski zbor mladih
tamburašev. Njihov nastop v tovarni »Elan« je bil sprejet z velikim odobravanjem.
Vir: Glas Gorenjske, 13. 1. 1956
Iz šole v šolo. Na Gorenjskem je večina šolskih poslopij starih in ne nudijo niti osnovnih
pogojev za sodobni pouk. Mednje sodi tudi štiriletna osnovna šola v Begunjah. Poslopje
je staro nič več in nič manj kot 110 let; zadnjikrat je bilo temeljiteje popravljeno ţe 1896.
leta. Od takrat do danes se je zidarjeva roka ni več dotaknila (izjema so le preurejena
stranišča in vodovodna napeljava). Pouka pred 110 leti in današnjega pouka si v istih
prostorih ne moremo zamišljati. Šola ima le tri majhne, vlaţne prostore, ki v zimskem
času poledene in kabinet, v katerem ni prostora niti za potrebne učne pripomočke, brez
katerih si sodobne šolske vzgoje sploh ne moremo zamišljati. Šola nima niti telovadnice,
delavnice,
fizikalnega kabineta in prostora za delo raznih drugih kroţkov, ki bi jih šola morala imeti.
Mar je pri takšnih pogojih moč misliti na uspeh šolske reforme?
»Le kako,« nam je rekel Resman, član šolskega odbora v Begunjah, in dejal: »Menim,
da s šolo nismo prav nič na boljšem kot pred 80 leti. Osemletke v Begunjah nimamo.
Okoli sto otrok z našega področja mora v šolo v Radovljico. Nekateri imajo do tja deset
kilometrov. Kakšen je lahko uspeh teh otrok v šoli, si lahko mislimo. Kako naj sploh
vskladimo tolikšen razvoj industrije (Sukno, Elan, Opekarna, Predilnica) s tolikšnim
zaostankom v šolstvu?«
Volivci v Begunjah, starši in člani šolskega odbora ţe dlje zaman razpravljajo o tem
vprašanju. Kaţe, da smo prepočasni pri reševanju teh perečih problemov, ki jih iz dneva
v dan bolj občutimo. To ne velja le za begunjski primer, podobnih bi lahko našteli še
več.
Vir: Glas Gorenjske, 17. 11. 1958

O šoli v Begunjah. Šola v Begunjah dela v zelo teţkih pogojih. Zato so občani na
zboru volivcev zahtevali, da bi le-ta dobila vsaj dva prostora v poslopju kmetijske šole v
Poljčah. Razmere na tej šoli si je ogledala posebna komisija, ki je ugotovila skrajno
neprimerne okoliščine. To je obravnaval na zadnji seji tudi svet za šolstvo in sklenil, da
naj skupščina dodeli begunjski šoli v uporabo dve učilnici poslopja kmetijske šole v
Poljčah. Prostori v Poljčah so precej boljši, tako bi lahko omogočili begunjski osnovni
šoli normalno delo. / J. B.
Vir: Glas, 10. 3. 1965
Zakaj samoprispevek / Šola v Begunjah - Najstarejše poslopje. Krajevni činitelji v
Begunjah so ţe mnogo naredili za izboljšanje stanja, ki vlada v šolstvu. V ta namen so
zbrali ţe precej lesa in drugega materiala, kajti njihova šola je ţe smrtno nevarna.
Šolsko poslopje v Begunjah je bilo zgrajeno leta 1848 in prenovljeno leta 1891. Čeprav
je bilo poslopje zgrajeno za šolo, je stanje izredno kritično.
Začasno so se otroci preselili v stavbo bivše kmetijske šole v Poljče, kajti komisija je
ugotovila, da »iz varnostnih, zdravstvenih, funkcionalnih in pedagoških vidikov stavba
ne ustreza za pouk 136 učencev.
Vir: Glas, 6. 12. 1967
Kje bodo v Begunjah zidali novo šolo? Po sklepu občinske skupščine bodo drugo
leto hkrati začeli graditi nove osnovne šole v Bohinju, na Bledu, v Radovljici, Begunjah
in Lescah (adaptacija). Načrti so pripravljeni, lokacije določene, le v Begunjah še ne
vedo, kje bo stala nova šola. Občani so ţeleli, da bi šola stala na prostoru nasproti
gostilne pri Joţovcu, kjer je nogometno igrišče, vendar je to zemljišče last psihiatrične
bolnišnice, ki zemljišča ne odstopi zaradi lastnega razvojnega programa.
Pred kratkim so na občino v Radovljico poklicali več kmetov iz Begunj zaradi priprav za
razlastitev zemljišč za gradnjo šole. Na občini so jim povedali, da bodo opravili meritve
zemljišč in preizkusili terene.
Prizadeti lastniki zemljišč so zahtevali, naj krajevna skupnost skliče zbor občanov, kjer
bi se pogovorili o lokaciji šole. Na svetu krajevne skupnosti pa so sklenili, da zbora
občanov ne bodo sklicali, ker gradnja šole spada v pristojnost občinske skupščine, zato
naj zbor skličejo predstavniki občinske skupščine in urbanisti. / J. Vidic.
Vir: Glas, 18. 6. 1969

Priprave za novo šolo v Begunjah. Ko smo se pogovarjali s predsednikom krajevne
skupnosti, še ni bilo znano, kaj bo z izgradnjo. Sredina razprava na seji radovljiške
občinske skupščine pa je marsikaj razjasnila. Zapis s seje, ki bo hkrati odgovor na
vprašanje prebivalcev krajevne skupnosti Begunje, bomo objavili v prihodnji številki. /
Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 30. 6. 1973
Šola v Begunjah bo. Krajevna organizacija socialistične zveze in krajevna skupnost
Begunje sta v torek zvečer pripravili javno tribuno, na kateri so razpravljali o gradnji
osnovne šole, avtobusni postaji, adaptaciji gradu Kamen, vrtcu in še o nekaterih drugih
problemih v krajevni skupnosti. Kaţe, da so bila na dnevnem redu res tista vprašanja, ki
prebivalce najbolj zanimajo in o katerih ţe lep čas razpravljajo, saj so salon gostišča Pri
Joţovcu napolnili do zadnjega kotička.
Problem, o katerem so vsi ţeleli dobiti končen odgovor, je bil nedvomno gradnja nove
osnovne šole. Nova osnovna šola v Begunjah, je namreč v programu izgradnje šol, ki je
bil sprejet na referendumu za samoprispevek 1968. leta. Ker se samoprispevek za
gradnjo šol v občini letos izteka, gradnja šole v Begunjah pa se še ni začela, je
prebivalce zanimalo, ali šola bo ali ne. V zadnjem času so se namreč razširile govorice,
da Begunjčani nove šole sploh ne potrebujejo, marveč da bi lahko adaptirali prostore
nekdanje kmetijske šole v Poljčah.
Čeprav se tribune niso udeleţili vsi povabljeni predstavniki občine in nekaterih
organizacij (zato na vsa zastavljena vprašanja občani niso dobili odgovora), so glede
šole le slišali končno besedo. Predstavnik občine je poudaril, da nova štirirazredna šola
v Begunjah bo in da sklepa o tem ne more nihče preklicati, ker je bil sprejet na
referendumu. Edini, ki bi ga lahko spremenil, bi bil ponoven referendum, do katerega pa
bi lahko prišlo najbrţ le na predlog prebivalcev krajevnih skupnostih samih. Skratka, vse
govorice in mnenja, da v Begunjah ne bodo imeli nove šole, so zlonamerne in
neutemeljene.

Razlogov za to, da se v Begunjah gradnja še ni začela, pa je več, je bilo pojasnjeno.
Glavni je vsekakor ta, da je za uresničitev celotnega programa izgradnje šol v občini
zmanjkalo denarja. Stroški gradnje so se namreč v teh letih zelo povečali in zato za
dokončanje vseh šolskih objektov manjka prek milijardo in pol starih dinarjev. V občini
ugotavljajo, da je edina rešitev za uresničitev začrtanega programa podaljšanje
referenduma. S tem bi lahko dogradili pri vseh šolah telovadnice, ki so zdaj zgrajene do
tretje faze, in šolo v Begunjah, v kateri bi bili tudi prostori za varstvo otrok.
Po razpravi so sklenili, da mora biti nova šola v Begunjah z vrtcem na lokaciji, ki je bila
prvotno predvidena in da mora imeti gradnja begunjske šole prednost pred dograditvijo
telovadnic ob centralnih šolah. Poudarili so tudi, naj se občanom da poročilo o zbranih
in porabljenih sredstvih za gradnjo šol v občini. Predstavnik občinske skupščine je
posebej zagotovil, da bo po izgradnji osemletke v Bohinjski Bistrici (odprta bo
predvidoma aprila letos) prišla najprej na vrsto gradnja štirirazredne osnovne šole v
Begunjah. / A. Ţalar
Vir: Glas, 2. 2. 1974

V začetku tega meseca so v Begunjah v radovljiški občini začeli graditi še zadnjo
osnovno šolo iz programa gradnje šol na podlagi referendume iz prejšnjega obdobja.
Kot smo ţe nekajkrat pisali je zaradi večkratnih podraţitev gradbenega materiala v
preteklosti zmanjkalo denarja za izgradnjo nove osnovne šole v Begunjah in za
dograditev telovadnic pri nekaterih novih šolah v občini. Zdaj so denar za nadaljevanje
del in za uresničitev programa otroškega varstva ter posebnega šolstva v občini
zagotovili s samoupravnim sporazumov, po katerem bodo delavci v organizacijah
zdruţenega dela in temeljnih organizacijah zdruţenega dela plačevali 2 odstotka od
bruto osebnih dohodov. Enaka sredstva bodo prispevali tudi obrtniki v občini. 2 odstotka
pa bodo prispevali tudi tisti kmetje, ki imajo več kot 2000 dinarjev katastrskega
dohodka. Šola v Begunjah (gradi jo Splošno gradbeno podjetje Gorenjc Radovljica), ki
bo imela nekoliko manjšo telovadnico od prvotno predvidene, in varstveno ustanovo,
mora biti zgrajena najkasneje do začetka prihodnjega šolskega leta. Začeli pa so tudi ţe

z izgradnjo zadnje faze telovadnic (brez plavalnih bazenov) v ostalih šolah v občini. Na
sliki: začetek gradnje nove osnovne šole v Begunjah. / A. Ţ. – Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 28. 3. 1975

Iz programa gradnje izobraţevalnih objektov v občini je tik pred dograditvijo osnovna
šola v Begunjah. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 28. 11. 1975

Kar zadeva staro šolo v Begunjah, se v krajevni skupnosti zavzemajo, da bi jo prenovili
v vrtec, ali pa jo podrli in na istem mestu zgradili nov vrtec...
Vir: Gorenjski glas, 31. 1. 1989

