
Ljudska / Narodna šola na Dobravi 
 
Ljudska šola Srednja Dobrava je bila ustanovljena z odlokom iz l. 1878, otvorjena pa l. 
1879. Sezidala jo je soseska na svoje stroške, avstrijska vlada pa je prispevala 2400 
goldinarjev. 
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 
 
 
 

1876 

 
Iz seje deţelnega odbora 24. junija t. l. Za zidanje šole na Dobravi pri Radovljici je 
deţelni odbor sklenil, l. 1877. pogojno dati 600 gld. podpore iz normalno - šolskega 
zaklada. 
Vir: Slovenski narod, 29. 6. 1876 
 
 

1878 

 

 
 

Lehrerstellen. Im Schulbezirke Radmannsdorf sind nachstehend angefühlte 
Lehrstellen mit Beginn des nächsten Schuljahres zu besehen: 1.) die Lehrerstelle an 
der einklassigen Volksschule in Dobrawa bei Kropp mit jährlichen 450 fl. Gehalt und 
Naturalquartier.  
Vir: Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 26. 8. 1878 
 
Poučevanje delovnih mest. V šolskem okroţju Radovljica se na začetku naslednjega 
šolskega leta uvedejo naslednje vajeništva: 1.) vajeništvo na enoletni osnovni šoli v 
Dobravi pri Kroppu z letno plačo in bivalnimi četrtmi 450 florinov. 
Vir: prevajalnik google 

 
 

Razpisi učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. V šolskem okraji Radoljskem. Učiteljske 
sluţbe na Dobravi pri Kropi (450 gl.), stanovanje prosto. Krajnim šolskim svetom do 1. 
septembra t. l.  
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1878  
 



Razpisi učiteljskih sluţeb. V šolskem okraji Radovljiškem. Nanovo ustanovljeni ljudski 
šoli v Dobravi pri Kropi, učit. sluţba, l. p. 450 gld. in stanovanje. Kraj. šl. svetu do 4. 
novembra t. l.  
Vir: Slovenec, 1. 11. 1878 
 
 
 

Šolsko leto 1878/1879 

 
Enorazrednica 

učitelj Anton Junec 
 

Lehrerstellen. Im Schulbezirke Radmannsdorf sind nachstehende, dermalen mit 
Aushilfslehrern befehle zehrerstellen durch geprüfte Lehrer provisorisch, 
beziehungsweise definitiv zu besetzen, als: 1.) die Lehrerstelle zu Dobrawa bei Kropp, 
Gehalt jährlich 400 ft. und Wohnung.  
Vir: Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 8. 7. 1879  
 

Poučevanje na delovnih mestih. V šolskem okroţju v Radovljica so začasna ali 
dokončno zapolnjena mesta z začasnimi učitelji: 1.) vajeništvo na Dobravi pri Kropi, 
plača vsako leto 400 ft. in stanovanje. 
Vir: prevajalnik google 
 

Razpisi učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. V šol. okraji Radovljiškem (dosihmal 
oskerbovali namestni učitelji): učit. sluţbe na Dobravi pri Kropi [...] po 400 gl. in 
stanovanje [...]  
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1879 
 
Prvi učitelj na Dobravi je bil Anton Junc (1879-1880), ki je v tem času opravil tudi 
pripravniški izpit. 
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 
 

 

 
Šolsko leto 1879/1880 

 

učitelj Anton Junec 
 

Razpis učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. Na 1razredni šoli na Dobravi pri Kropi 
razpisuje se v stalno umeščenje učiteljska sluţba (dosihmal) začasno, l. p. 400 gold. in 
stanovanje. Prošnje do 14. aprila 1880 pri c. k. okraj. šl. svetu v Radovljici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1880 
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. Stalno postavljeni: … g. A. Junec v 
Dobravi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 6. 1880 
 
Spremembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem stalno postavljeni: … g. A. Junec v Dobravi. 



Vir: Popotnik – list za šolo in dom, 25. 6. 1880 
 
Premembe pri učiteljstvu. … Na Kranjskem: g. Anton Junec iz Dobrave p. Kropi k sv. 
Kocijanu. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 10. 1880 
 
Razpis učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. V šolskem okraji Radovljiškem. Na Dobravi 
pri Kropi, na 1razrednici, učit. sluţba, l. p. 400 gl. in stanovanje. Prošnje do 24. oktobra 
t. l.  
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 10. 1880 
 
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem: … g. J. Junec, poprej na Dobravi pri Kropi, 
učitelj pri sv. Kocijanu pri Turjaku. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 11. 1880 
 
Premembe pri učiteljstvu. G. J. Junec, poprej na Dobravi pri Kropi, učitelj pri sv. 
Kocijanu pri Turjaku.  
Vir: Slovenec, 18. 11. 1880 
 
Junc Anton, učitelj.  
Vir: Mohorjev koledar, 1881 
 

 
 

 
 

Jakob Aljaţ – ţupnik na Dobravi, 1880-1889 
Vir: dLib 

Op.: Jakob Aljaţ (1852-1927) je v času svojega ţupnikovanja poučeval verouk in ob 
priliki tudi nadomeščal učitelje pri ostalih predmetih. 

 
 

 



 
Šolsko leto 1880/1881 

 

učitelj France Česnik 
 
 
 

Šolsko leto 1881/1882 

 

učitelj France Česnik 
 
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem: … g. France Česnik, učitelj na Dobravi, v 
Radovlj. šl. okraji. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1881 
Op.: Gre za šolo na Dobravi pri Kropi, ker so na Blejski Dobravi zgradili leta 1887! 

 
Iz Kamnegorice 5. junija. [Izv. dopis.] Uţe dolgo vam gospod urednik nij nihče poročal 
novic naše okolice. [...] Ne morem pa si kaj, ako svetu povem, kako samovoljno in 
trmasto, da ne rabim ostreje besede, ravnajo še v nekaterih krajih udje krajnega 
šolskega sveta — posebno pa taki, ki zahvalo izrekajo v »Laibacher Schulzeitungi«, za 
vzor bi postavil lehko Dobravčane. Ako bo kaka ostra beseda v mojih vrsticah, bode naj 
pušica in zadene naj na pravem kraji, da se popravi krivica onemu, ki bi govoriti moral, a 
molči, ko janec, ki ga pelje v klavnico. 
G. učitelj na Dobravi pri Kamni gorici je moţ, ki bi ga po vsej pravici lehko imenovali 
vaščani značajnega moţa in uzornega učitelja, ali reveţ nij muzikaličen in to je po 
njihovej sodbi zadosti, da je slab »šomošter«, kajti tem ljudem je njihov prid ljubši, ko 
korist, katero deli dober učitelj nedolţnej deci. Niti laţi, niti obrekovanja se ne sramujejo, 
in ker jim se še nij posrečilo, da bi c. kr. okrajni šolski svet prestavil gospoda učitelja, 
začeli so mu nagajati na vse mogoče načine, kakor razposajeno dete, ki svaritelju 
odgovori; zdaj pa nalašč. Pa olikani Dobravci tudi učitelja ne potrebujejo, saj so sami bili 
vzgojeni brez njega, torej njihovi otroci tudi ne potrebujejo voditelja in odgojitelja, ter 
potem bi bila nevarnost blizu, da bi Dobrava ne slovela daleč okoli, kako izvrstno 
mladino da ima — morebiti bi ne bilo vsake četrt leta kakega uboja, in potem bi se 
radoljiška ţandarmerija zmanjšala lahko za polovico. V ta namen dobri Dobravčani 
svojih otrok nečejo pošiljati v šolo, g. učitelja zasmehujejo in obrekujejo v pričo svojih 
otrok; v ta namen so mu reveţu, ker j e bolan in vedo, da se ţ njimi pričkal ne bode, da 
jih toţit ne bode šel in ker jih itak zapusti kmalu, odvzeli šolski vrt in ga daii za dva 
goldinarja v najem in zdaj raste prav lepo na vsem vrtu krompir. To so oni moţje, ki 
zahvalo za kako podporo izrekajo v »Laibacher Schulzeitungi!« Jaz bi se prav nič ne 
čudil, ko bi krajni šolski svet g. učitelju zdaj, ko dobi začasni pokoj, ne pokazal vrat in 
rekel: Šolo dali smo tej ali tej druţini v najem, poiščite si torej druzega prebivališča 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1882 
 
 
 

Šolsko leto 1882/1883 

 



učitelj Ignacij Rozman 
 

Razpisi učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem – v Radovljiškem šolskem okraju: V 
enorazrednici na Dobravi pri Kropi s 400 gold. letne plače in stanovanjem. Prošnje do 
15. avgusta t. l. na c. k. okrajni šolski svet v Radovljici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 7. 1882 

 
 

 
Šolsko leto 1883/1884 

 

učitelj Ignacij Rozman 
 
Premembe pri učiteljstvu. … v Lozice pride začasno Fr. Česnik. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 3. 1884 
 
 
 

Šolsko leto 1884/1885 

 
učitelj Ignacij Rozman 

 
 

 
 

Enorazredna Ljudska šola Dobrava (plača 400 gld.): Rozman Ignacij, zač. učitelj. Rojen 
v Ljubnem l. 1860, sluţba od l. 1882. 
Vir: Imenik šolskih oblastev, ljudskih šol, učiteljev in učiteljic (avtor Jakob 
Predikaka / Ljubljana 10. 1. 1886). 
Op.: Podatki so za šolsko leto 1884/85.! 
 
 
 

Šolsko leto 1885/1886 

 

učitelj Ignacij Rozman 
 



 
 

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1887 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1886/87! 
 
 
Rozman Ignac, učitelj.  
Vir: Mohorjev koledar, 1885, 1886, 1887. 
 
 
 

Šolsko leto 1886/1887 

 
učitelj Konrad Mali 

 
Premene pri učiteljstvu. Kranjska. … G. Konrad Mali, zač. učitelj v Begunjah, gre na 
Dobravo in g. Ignacij Rozman, zač. učitelj na Dobravi pa v Mošnje (na Gorenjskem). 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 11. 1886 
 
Z Gorenjskega, meseca decembra. … »Post tot discrimina rerum« je Radovljiški okraj 
zopet enkrat tako srečen, da ne trpi nauk po jednorazrednicah, vsled pomanjkanja 
učiteljskih močij, škode. Nesrečna smrt pobrala nam je kolego v Mošnjah, kjer od 
početka novega šolskega leta vsled tega ni bilo pouka. Stvar je zdaj tako razrešena, da 
pride v Mošnje učitelj g. J. Rozman z Dobrave, a na Dobravo gre učitelj g. K. Mally z 
Begunj. Sluţba v Begunjah je sedaj razpisana a do tja, da pride tje nova moč, suplira na 
ondotni šoli učitelj g. H. Podkrajšek iz Radovljice. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 12. 1886 
Op.: Skrajšan tekst. 

 
 
(Razpisana) je sluţba učitelja na Dobravi pri Kropi. Šola je enorazredna in nese 430 
goldinarjev in stanovanje. Prošnje do 25. marca 1887 c. kr. okrajnemu šolskemu svetu v 
Radovljici. 
Vir: Slovenec, 4. 2. 1887  
 
 
Razpis učiteljske sluţbe. Ne enorazredni ljudski šoli na Dobravi pri Kropi se razpisuje 
sluţba učitelja, ob enem šolskega voditelja z letno plačo 400 gld., z opravilnino 30 gld. 
in s prostim stanovanjem. Oddala se bode stalno, ali začasno. Prošnje naj se po 
uradnem potu oddajajo pri podpisanem uradu do 25. dne marca 1887. l.  / C. kr. okrajni 
šolski svet v Radovljici v 1. dan februvarja 1887. l. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1887 



 
Razpis učiteljske sluţbe. Na enorazredni ljudski šoli na Dobravi pri Kropi se razpisuje 
sluţba učitelja, ob enem šolskega voditelja z letno plačo 400 gld., z opravilnino 30 gld. 
in s prostim stanovanjem. Oddala se bode stalno, ali začasno. Prošnje naj se po 
uradnem potu oddajajo pri podpisanem uradu do 25. dne marca 1887. 1. c. kr. okrajni 
šolski svet v Radovljici v 1. dan februvarja 1887. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1887 
 

 
 
 

Šolsko leto 1887/1888 

 
učitelj Konrad Mali 

 

 
 

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1888 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1887/88 
 
 
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. Gosp. Konrad Mali, začasni učitelj na Dobravi 
pri Kropi, je za trdno postavljen. 
Vir: Slovenec, 15. 6. 1887 
 
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Konrad Mali, učitelj na Dobravi pri Kropi, 
gre na jednorazredno ljudsko šolo v Kriţe pri Trţiči na Gorenjskem.  
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1888 
 
(Razpisane učiteljske sluţbe:) Na Dobravi pri Kropi je razpisana učiteljska sluţba; plače 
400 gld., doklade 30 gld. in stanovanje. 
Vir: Slovenski narod, 14. 3. 1888 / Slovenec, 16. 3. 1888 
 
 
 

Šolsko leto 1888/1889 

 

učitelj Fran Gärtner 
 



Razpisi učiteljskih sluţeb. V šolskem okraji Radovljica se razpisuje stalna, ali začasna 
sluţba učitelja in voditelja na jednorazrednici na Dobravi pri Kropi s 400 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 
 
 
V šolskem okraji Radovljica se razpisujejo nasledne učiteljske sluţbe v stalno, oziroma 
začasno umestitev: 3. Sluţba učitelja in voditelja na jednorazrednici na Dobravi pri Kropi 
s 400 gld. letne plače, 30 gld. opravilne doklade in s prostim naturalnim stanovanjem 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1888 
 
Premene pri učiteljstvu. Za trdno so postavljeni g. g.:  … Fran Gärtner, učitelj na 
Dobravi pri Kropi (na Gorenjskem). 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1888 

 

(Iz deţelnega šolskega sveta.) … učiteljsko sluţbo na jednorazrednici na Dobravi pri 
Kropi g. Fr. Gärtner. 
Vir: Slovenec, 23. 5. 1888 
 
G. Fran Gartner, učitelj v Sorici, imenovan je učiteljem na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Slovenski narod, 24. 5. 1888 
 
Iz Ljubljane. Iz seje c. kr. deţelnega šolskega sveta v 11. dan maja t. l. […] v 
Radovljiškem okraji odda se stalno […] učiteljska sluţba na enorazredni ljudski šoli na 
Dobravi pri Kropi učitelju v Sorici, g. Francu Gärtnerju. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 6. 1888 
 

 

 
Šolsko leto 1889/1890 

 
učitelj Fran Gärtner 

učiteljica (ročna dela) Katina Gärtner 
 
 

 



 

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1889 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1888/89! 
 

 
Pri točki: »Posamezni nasveti« oglasi se g. Franč. Gärtner , učitelj na Dobravi ter 
omenja, naj se vloţi peticija do visokega deţelnega zbora, da bi nam isti biagoizvolil 
pripomoči v to. da se učiteljske plače urede ţe vsaj leta 1891. V to svrho prosimo visoko 
zbornico, da bi pri popravi zakona mesto točke, ki se glasi: »Ta zakon stopi v veljavo s 
1. prosincem po razglašenji zakona" vstavila točka »ta zakon stopi v veljavo s 1. 
prosincem po Najvišji sankciji." Ob jednem pa se obrnimo do visoke vlade, da bi zakon 
prej ko prej predloţilo v Najvišje potrjenje. Omenja dalje, da bi bilo umestno, ko hi vsi 
okraji cele kronovine po svojih zastopih podpisali tako peticijo. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 10. 1890 
 
 
 

Šolsko leto 1890/1891 

 
učitelj Fran Gärtner 

 
G. Frančišek Gärtner, stalni učitelj na Dobravi pri Kropi, pride na jednorazrednico v 
Velesovem. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1891 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţeb. Na jednorazrednici na Dobravi pri Kropi je stalno ali 
začasno podeliti mesto učitelja in vodje s plačo IV. plačilnega razreda. Prošnje za to 
sluţbo, katerim je priloţiti vse potrebne priloge, podajo naj se tekom jednega meseca 
od dneva, ko se bo ta razpis prijavil v uradnem časniku, pri tem c. kr. okrajnem 
šolskemu svetu. C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici dne 21. svečana 1891. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1891 
 
Osobne vesti. G. Frančišek Rojina, učitelj v Kolovratu, je imenovan stalnim učiteljem 
na Dobravi (radovljiški okraj). 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 4. 1891 
 
 

Šolsko leto 1891/1892 

 
učitelj Franc Rojina 

 



 
 

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1892 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1891/92! 
 
 
 
(Učiteljske premembe.) Na jednorazredno ljudsko šolo na Dobravi pri Kropi pride 
gosp. Fr. Rojina, doslej učitelj v Kolovratu. 
Vir: Slovenec, 11. 5. 1891 
 
Metelkove ustanove. Visoki c. kr. deţelni šolski svet kranjski je podelil profesorja 
Metelkota ustanove za leto 1891 po 42 gld. nastopnim gg. učiteljem: … Frančišku Rojini 
na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 1. 1891 
 
 
Franc Rojina. Zg. Šiška, 3. okt. 1867 – Zg. Šiška 2. febr. 1944. Čebelar in strokovni 
pisec. Oče Anton je bil tesar, rezbar in ptičar. Po učiteljišču v Ljubljani (matura 1887) je 
sluţboval kot učitelj v Kolovratu pri Litiji (1887–91), na Dobravi pri Kropi (1891–93), bil 
nadučitelj v Vačah (1893–96), v Šmartnem pod Šmarno goro (1896–98) ter šolski 
ravnatelj v Šmartinu (Straţišču) pri Kranju (1898–1925) … 
Vir: SBL 
 
C. kr. deţelni šolski svet je sporazumno s knezoškofijskim ordinarijatom v Ljubljani 
podelil profesorja Metelka ustanove po 42 gld. naslednjim učiteljem: Frančišku Rojini na 
Dobravi pri Kropi … 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 8. 1. 1892 
 
 



   
 

Franc Rojina 
Vir: Slovenski čebelar, 1922 in 1936 

 
Rojina Franc, učitelj.  
Vir: Mohorjev koledar, 1893. 
 
 
 

Šolsko leto 1892/1893 

 
učitelj Franc Rojina /  

učitelj Jan Pianecki 
 
 
(C. kr. deţelni šolski svet) je sporazumno s knezoškofijskim ordinarijatom v Ljubljani 
podelil profesorja Metelka ustanove po 42 gld. naslednjim učiteljem: Frančišku Rojini na 
Dobravi pri Kropi. 
Vir: Slovenec, 9. 1. 1892 
 
Imenovani so bili: za mesto nadučitelja na dvorazrednici na Vačah, stalni učitelj na 
ljudski šoli na Dobravi pri Kropi, g. Frančišek Rojina. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 1. 1893 
 
 
Janko Pianecki, učitelj v Radovljici, je bil do konca šolskega leta 1892/83 nadomestni 
učitelj na Dobravi. 
Vir: Verena-Štekar Vidic 
 
 



 
 

Učitelj Ivan Pianecki 
Vir: dLib.si (Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK) 

 
 
 

Šolsko leto 1893/1894 

 

nadučitelj Fortnat Luţar 
 
(Razpisane sluţbe.) Na jednorazredni ljudski šoli v Dobravi pri Kropi je izpraznjeno 
mesto učitelja in voditelja z dohodki četrtega plač. razreda, voditelisko priklado 30 gld. in 
prostim stanovanjem. Prošnje do 20. t. m. okrajnemu šolskemu svetu v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 9. 1. 1893 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţeb. Na jednorazredni ljudski šoli na Dobravi pri Kropi je 
stalno ali začasno popolniti mesto učitelja-voditelja šole v četrti plačilni vrsti, z opravilno 
doklado 30 gld in prostim stanovanjem. Prošnje za to sluţbo se imajo vlagati 
predpisanim potem s prilogami vred do 20. prosinca 1893 pri tukajšnjem uradu. / C. kr. 
okrajni šolski svet Radovljica, dne 2. prosinca 1893. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 1. 1893 

 
 
Mesto učitelja in šolskega voditelja na jednorazrednici na Dobravi pri Kropi se 
sluţbenimi prejemki IV. plačilne vrste in s prostim naturalnim stanovanjem je stalno ali 
začasno popolniti. Prošnje za to mesto je vlagati do 31. mal. srpana po predpisanem 
potu pri tukajšnjem uradu. C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici dne 30. roţnika 1893. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 7. 1893 

 
Imenuje se g. Fortunat Luţar, stalni učitelj v Št. Lambertu, učiteljem-voditeljem na 
jednorazrednici na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Slovenski narod, 9. 10. 1893 



 
Iz seje c. kr. deţelnega šolskega sveta. G. Fortunat Luţar, stalni učitelj v Št. 
Lambertu,  učiteljem-voditeljem na jednorazrednici na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 10. 1893 
 

 
Zahvala. Slavno društvo »Narodna šola« za poslano šolsko blago zahvaljujejo šolska 
vodstva: … jednorazrednica na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1893 

 
 

 
Fortunat Luţar. Velike Lašče 5. dec. 1870 – Ljubljana, 27. oktober 1939. Učitelj in 
pedagoški pisatelj. Osnovno šolo je obiskoval v Vipavi, Krškem in Ljubljani, maturiral je 
na učiteljišču leta 1890. Sluţboval je v Št. Lambertu (1890 do 1893), na Dobravi pri 
Kropi (od 1893 do 1896) in v Izlakah pri Zagorju ob Savi (23 let); od 1919 okrajni šolski 
nadzornik v Kranju in višji šolski nadzornik v Mariboru. 1924 je bil zaradi političnih 
menjav predčasno upokojen, 1928 reaktiviran in 1932 stalno upokojen. … 
Vir: SBL 
 

 
 

Fortunat Luţar 
Vir: NUK, zbirka upodobitev znanin Slovencev 

 
Zahvala. Slavno društvo „Narodna šola" za poslano šolsko blago zahvaljujejo šolska 
vodstva: jednorazrednice na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 12. 1893 
 
Pogačnik Franjica, učiteljica  
Vir: Mohorjev koledar, 1892, 1893, 1894. 



Op.: Domačinka Franjica Pogačnik je bila dolgoletna učiteljica v Ribnem (v omenjenih letih pa v Cerkljah). 

 
Podpore za šolske zgradbe iz deţelnega zaklada je dovolil deţelni zbor kranjski 
sledečim šolskim občinam: … Dobrava 200 gld. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 2. 1894 
 

 
Šolsko leto 1894/1895 

 
nadučitelj Fortnat Luţar 

 

 
 

Dobrava pri Kropi. 879. 1-razr. Šol. vrt. Otr. 103, uč. 91. — Luţar Fortunat, u. 4., v., r. 
70. Vel. Lašče, sl. 90-93. -- Ljudske šole.  
Vir: Ročni kaţipot po Goriškem in Gradiščanskem …, 1895 
 
Na Dobravi pri Kropi je potres poškodoval posebno ţupnišče in šole. Ţupnik in učitelj 
nista upala prenočiti v svojem stanovanji. Ţupna cerkev ima tri velike razpoke. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 26. 4. 1895 
 
Na Dobravi pri Kropi je potres močno poškodoval ţupnišče in šolo. Ţupna cerkev je 
dobila tri velike razpoke. Slišalo se je, kakor bi prihajal ţeleznični vlak. 
Vir: Rodoljub, 4. 5. 1895 
 
3 K za konvikt v spomin svojega nekdanjega ravnatelja A. Praprotnika, ker ni mogel biti 
pri njega pogrebu, je daroval g. Fortunat Luţar, učitelj na Dobravi pri Kropi. Slava! 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 8. 1895 
 
 

 
Šolsko leto 1895/1896 

 
nadučitelj Fortnat Luţar 

 
Razpisane sluţbe. Na jednorazrednici v Dobravi pri Kropi mesto učitelja in voditelja z 
dohodki IV. plač. razreda, funkcijsko priklado in prostim stanovanjem. Prošnje do 7. 
avgusta okrajnemu šol. svetu v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1896 
 
Razpisane sluţbe. Na jednorazredni ljudski šoli v Dobravi pri Kropi podelila se bode 
stalno, slučajno začasno sluţba učitelja in šolskega voditelja s plačo IV. plačilne vrste, 
opravilno doklado in prostim stanovanjem. Prošnje za to sluţbo naj se predpisanim 
potom s prilogami vred do 7 vel. srpana 1896 tu uradno oddajo. / C. kr. okrajni šolski 
svet Radovljica, dne 16. mal. srpana 1896. 



Vir: Učiteljski tovariš, 16. 8. 1896 
 

Luţar Fortunat, učitelj.  
Vir: Mohorjev koledar, 1895, 1896. 

 
 

Šolsko leto 1896/1897 

 
učiteljica Marija Hacin 

 

 
 

Vir: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1897 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1896/97! 
 
Otroška igrica. Iz Dobrave pri Kropi se nam poroča: V nedeljo 8. t. m. je gdč. učiteljica v 
šoli priredila jako lepo veselico s svojimi učenci. Igrali so otroško igrico "Jurče gre na 
tuje", prednašali in peli tako izborno, da kaj jednacega nismo pričakovali od šolskih 
otrok na deţeli. Navzoči po bili mej drugimi c. kr. okr. šol. nadzornlk g. A Ţumer, 
povabljenci iz Kamne Gorice In Krope ter mnogi stariši, ki so gotovo hvaleţni za mično 
zabavo.  
Domoljub, 19. 8. 1897  
 
 
 

Šolsko leto 1897/1898 

 
učiteljica Marija Hacin 

 
Zahvala velečastitemu gospodu Valentinu Aljančiču, ţupniku na Dobravi pri Kropi, ki je 
podaril tukajšnji šolski knjiţnici 6 letnikov „Vrtca―, 4 letnike „Angeljčka― 3 zvezke 
»Knjiţnice« „Druţbe sv. Cirila in Metoda― in več knjig „Druţbe sv. Mohorja―, kupil 26 
katekizmov uboţnim učencem in priskrbel ob svojih stroških uro, harmonij za šolske 
namene ter s tem zelo olajšal vsakemu učitelju poučevanje v petju in se pokazal 
istinitega prijatelja mladini in šoli. Velikodušnemu darovalcu: Bog povrni! — Šolsko 
vodstvo na Dobravi pri Kropi dne 27. januvarja 1898. – Marija Hacin, začasna šolska 
voditeljica. 
Vir: Slovenec, 1. 2. 1898 
Op.: Šolska knjiţnica se prvič pojavi med naročniki Mohorjevih knjig v letu 1894! 
 



Zahvala velečastitemu g. Valentinu Aljančiču, ţupniku na Dobravi pri Kropi, ki je podaril 
tukajšnji šolski knjiţnici 6 letnikov „Vrtca", 4 letnike „Angeljčka", 3 zvezke „Knjiţnice 
druţbe sv. Cirila in Metoda" in dve knjigi „Druţbe sv. Mohorja", kupil 26 katekizmov 
revnim učencem in ob svojih stroških priskrbel nov harmonij za šolo. Velikodušnemu 
darovalcu Bog povrni! / Šolsko vodstvo na Dobravi pri Kropi, dne 28. prosinca 1898. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1898 
 
 
Jubilejni koncert v proslavo 50 letnice cesarjevega vladanja. Oglašenci: … Marija Hacin, 
učiteljica na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 6. 1898 
 
 
 

Šolsko leto 1898/1899 

 
učiteljica Marija Hacin 

 
Preizkušnje učiteljske usposobljenosti so se vršile v Gorici od 13. do 25. t. m. Oglasilo 
se je 15 slovenskih učiteljic in jeden učitelj. Uspeh preizkušenj je nastopni. 
Usposobljene so z odliko tele gospodične: … Hacin Marija, učiteljica na Dobravi pri 
Kropi. 
Vir: Slovenski narod, 30. 11. 1899 / Učiteljski tovariš, 10. 12. 1899 
 

 

 

 

 

Šolsko leto 1899/1900 

 
učiteljica Marija Hacin 

 
Concurs - Ausschreibung. An der einclassigen Volksschule in Dobrawa bei Kropp 
wird die provisorisch besetzte Lehrstelle, nachdem die betreffende Lehrkraft die 
Lehrbefähigung erlangt hat, zur definitiven Besetung mit den gesetzmäßigen Bezügen 
und dem Genusse der Naturalwohnung ausgeschrieben. Die gehörig belegten Gesuche 
sind im vorgeschriebenen Wege bis zum 10. März 1900 hieramts einzubringen. K. k. 
Bezirkschulrath Radmannsdorf am 13. Februar 1900.  
 



 
 

Vir: Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 17. 2. 1900 
 

Razpis. Na enostopenjski osnovni šoli v Dobravi pri Kropi, potem ko je učitelj pridobil 
kvalifikacijo za učenje, se za dokončno dodelitev začasno zaposli osebo s pravnimi 
koristmi in uţivanjem naravnega bivališča. Ustrezno utemeljene vloge je treba vloţiti na 
predpisan način do 10. marca 1900. c. k. okrajnemu šolskemu uradu Radovljica do 13. 
februarja 1900. 
Vir: prevajalnik google 
 
 
Razpisane učiteljske sluţbe. Na Kranjskem. Na enorazrednici na Dobrav i pri Kropi se 
razpisuje sluţba učitelja-voditelja z zakonitimi prejemki v stalno nameščenje. Pravilno 
opremljene prošnje naj se predpisanim potom do 10 sušca tu-sem vlagajo. / C. kr. 
okrajni šolski svet v Radovljici, dne 13. svečna 1900. 
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 2. 1900 
 
Razpisane učiteljske sluţbe. Na Kranjskem. — Na enorazrednici na Dobravi pri Kropi 
je razpisana sluţba učitelja voditelja v stalno nameščenje. Prošnje do 10. marca na c. 
kr. okrajni šolski svet v Radolici. 
Vir: Slovenski učitelj, 1. 3. 1900 
 
Osebna vest. Začasna učiteljica na ljudski šoli na Dobravi pri Kropi, gospica Marija 
Hacin, je imenovana stalnim istotam. 
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1900 
 
Iz zaveze avstr. jugoslovanskih učiteljskih društev. Delegate so dosedaj prijavila ta-
le društva: … III. Radovljiško učiteljsko društvo: 4. gdč. Marija Hacin, učiteljica - 
Dobrava pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 20. 7. 1900 
 

 

Šolsko leto 1900/1901 

 



 
učiteljica Marija Hacin 

 

Razglas. Pri šolskem poslopju na Dobravi pri Kropi se bodo oddajala razna dela, kakor 
podzidava tega poslopja pri jednem traktu in druge manjše poprave potom minuendo 
licitacije. dné 20. marca t. 1. ob 9. uri na lici mesta upravičenemu stavbeniku ali pa 
zidarskemu mojstru. Proračun 1200 K ima na ogled podpisani krajni šolski svet. 
Varščine treba poloţiti 5 %. Krajni šolski svet na Dobravi pri Kropi dne 5. marca 1901. 
Predsednik: V. Aljančič. 
Vir: Slovenec, 9. 3. 1901 

 

 

Šolsko leto 1901/1902 

 
učiteljica Marija Hacin 

 

Iz Selške doline. Pri zidanju šol se navadno premalo pazi, kako se tiste zidajo in to 
glede na to, kakšen materijal se rabi in kako se dela. Na Dobravi pri Kropi so mogli 
letos, pred nedavnim časom na pol prezidati zidano šolo ker je bila nevarnost, da se na 
enem koncu podere. 
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1901 

 

 

 

Šolsko leto 1902/1903 

 
učiteljica Marija Hacin 

Hacin Minka, učiteljica. 
Vir: Mohorjev koledar, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904. 
 
 

 

Šolsko leto 1903/1904 

 
učiteljica Marija Hacin 

 
† Ignacij Rozman. Dne 3. decembra je umrl v Podlogu pri Krškem nadučitelj g. Ignacij 
Rozman, ki je bil zlasti gorenjskemu učiteljstvu in duhovstvu izza svojega sluţbovanja v 
Dobravi in v Mošnjah dobro znan. Rajnik se je rodil v ţupniji Ljubno l. 1860 iz premoţne 
kmečke rodbine. Obiskoval je gimnazije v Novem mestu, Gorici in Pazinu, kjer je dovršil 
sedmi gimnazijski razred. Pridobil si je obširno znanje in temeljito izobrazbo zlasti v 
glasbi, za katero je kazal največ nadarjenosti in veselja. Posvetivši se učiteljskemu 
stanu je nastopil prvo sluţbo na Dobravi pri Kropi, kjer je deloval zajedno s poznatim 
glasbenikom, ţupnikom Jak. Aljaţem. Odtod se je preselil v Mošnje pri Radolici, kjer je 
ostal celo vrsto let. Ta je vse svoje proste ure posvetil cerkveni glasbi. Pokojni Rozman 
ni bil mnenja, da sodelovanje na cerkvenem koru poniţuje učiteljski ugled. Njemu je bila 
orgljarska sluţba veselje in ponos. Poleg orgljanja v domači ţupni cerkvi je še prevzel 



orgljarsko sluţbo v romarski cerkvi na Brezjah, kjer je poveličeval cerkvene slovesnosti 
s svojo spretnostjo. … 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 12. 1904 

 

 

 

Šolsko leto 1904/1905 

 
učiteljica Marija Hacin 

 
Dvojna mera. Naše šolske oblasti se kaj rade posluţujejo dvojne mere, posebno pri 
razpisavanju učiteljskih sluţb. Milost merodajnih gospodov ţe dobi kak vzrok, da ne 
razpišejo mesta, kakor je zakonita zahteva (§ 24. zakona z dne 29. aprila 1873, deţ. 
zak. št. 22). Na Kranjskem niso bile v pretečenem letu razpisane mnoge enorazrednice; 
n. pr. Dobrova pri Kropi in pri Bledu, Kamna gorica, Sora i. t. d., dvorazrednica v Kropi 
in ve drugih. V take in enake kraje bi radi prosili tudi učitelji, ki ji m pa doslej še ni bila 
dana prilika prositi. Ţeleti bi bilo torej, da bi tudi šolske oblasti ravnale pri razpisovanju 
učiteljskih siuţb »pflichtgemäß, sinngemäß, strengstens« i. t. d., kakor hoče to jasna 
zakonita določba. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 3. 1905 
 
 
Pomaknitev kranjskega učiteljstva v višji plačilni razred. Deţelni šolski svet kranjski je v 
svoji seji dne 14. t. m. pomaknil več učnih moči v višji plačilni razred. Iz IV. v III. razred 
pridejo: … gdč. Marija Hacin, učiteljica na Dobravi pri Kropi. Ta pomaknitev stopi v 
veljavo s 1. januarjem 1906. 
Vir: Učiteljski tovariš, 29. 12. 1905 
 

Iz seje c. kr. okr. Šolskega sveta v Radovljici. Na znanje se vzameta nadzorniki poročili 
o ponavljalnih šolah v Ovsišah in Mošnjah, ter potrdijo računi krajnih šolskih svetov v 
Dobravi pri Kropi, Gorjah, Kranjski gori, Dovjem, Mošnjah, Ovsišah, Kamni gorici in 
Begunjah za l. 1905. 
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1906 

 

 

 

Šolsko leto 1905/1906 

 
učiteljica Marija Hacin 

nadomestna učiteljica Josipina Relevant 
 
V Velesovem pri Cerkljah je umrla po daljšem bolehanju gospica Marija Hacin, učiteljica 
na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Gorenjec, 29. 12. 1906 
 
 

 



Šolsko leto 1906/1907 

 
nadomestna učiteljica Marija Medič 

 
 

 
 

† 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 
 

 
 
† Marija Hacin. Umrla je dne 24. decembra t. l. po dolgem bolehanju na učiteljski 
bolezni — jetiki — Marija Hacinova , učiteljica na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 12. 1906 
 
† Marija Hacin Dne 24. decembra l. l. je  umrla gdč. Marija Hacin, učiteljica na Dobravi 
pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 2. 1907 
 

 
 
Na enorazrednl ljudski šoli na Dobravi pri Kropi se razpisuje učiteljsko in voditeljsko 
mesto v stalno nameščenje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 22. 2. 1907 
 
Odlok deţ. šol sveta, da naj se sluţba na Dobravi pri Kropi vnovi razpiše, ker se ni 
oglasil nobeden definitiven moški prosilec, se vzame na znanje.  
Vir: Učiteljski tovariš, 19. 7. 1907 
 
 
Učiteljska in voditeljska sluţba s postavnimi prejemki na enorazrednici na Dobravi pri 
Kropi, ki je bila ţe razpisana dne 25. februarja 1907, št. 295. se znova razpisuje, in sicer 
se namesti le moška učna oseba za stalno ter z dostavkom, da veljajo one prošnje, ki 
so bile ţe vloţene, tudi za ta razpis. 
Prošnje, ki so zadostno opremljene, naj se pošiljajo po predpisani oblasti do 5. 
septembra 1907 podpisanemu c. kr. okrajnemu šolskemu svetu. 
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 8. 1907 
 
 

 

Šolsko leto 1907/1908 

 
nadomestna učiteljica Marija Medič 

 



 

 

Ţig šole in podpis voditeljice Marije Medič, 1908 
Vir: arhiv Joško Resman 

 
 
 

Šolsko leto 1908/1909 

 
nadučitelj Ivan Ţagar 

 
Razpis sluţbe. Na enorazredni ljudski šoli na Dobravi pri Kropi se razpisuje učno 
mesto v stalno nameščenje s pripombo, da se bode oziralo le na moške prosilce. 
Pravilno opremljene prošnje naj se predlagajo predpisanim potom do 25. maja 1908 v 
Radovljico. 
Vir: Učiteljski tovariš, 24. 4. 1908. 
 
Iz šolske sluţbe. Za učitelja [...] pride [...] na Dobravo pri Kropi g. Ivan Ţagar. 
Vir: Slovenec, 6. 8. 1908 
 
Osebne vesti na Kranjskem. Imenovani so: … Ivan Ţagar za Dobravo pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 14. 8. 1908. 
 
Za učitelja na Dobravo pri Kropi (je imenovan) gosp. Ivan Ţagar. Za nadučitelja v Kropi 
je imenovan gosp. Joţef Pleničar, učitelj istotam.  
Vir: Slovenski učitelj, 15. 9. 1908 
 
 
Iz šolske sluţbe. Deţelni šolski svet je imenoval def. učitelja na Dobravi pri Kropi I. 
Ţagarja za nadučitelja na dvorazrednici v Kamni gorici. 
Vir: Slovenski narod, 7. 6. 1909 
 
Predlagajo se sledeči učitelji oziroma nadučitelji za nagrado v poljedelskem pouku v 
šolskem letu 1908/9: J. Šemerl, Lesce, Joţe Lampe, Ovsiše, Jos. Korošec, Mošnje, I. 
Ţagar, Dobrava pri Kropi, Jos. Pleničar, Kropa. 
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1909 
 



 
 

Učitelj Ivan Ţagar, ok. 1925 
Vir: arhiv Janka Ulčar 

 
 

 

Šolsko leto 1909/1910 

 
začasna učiteljica Ivana Valenčič 

 
Osebne vesti na Kranjskem. Imenovane, oziroma premeščene so učiteljice: … Ivana 
Valenčičeva , prov. učit. v Škofji Loki, pride kot taka na Dobravo pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 13. 8. 1909. 
 
Iz šolske sluţbe. Začasna učiteljica v Škofji Loki, gospica Ivana Valenčič, je imenovana 
kot taka za ljudsko šolo na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Gorenjec, 14. 8. 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 
 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţb. Na enorazredni ljudski šoli na Dobravi pri Kropi se bo 
stalno namestila sluţba učitelja in šolskega voditelja s postavnimi prejemki in z 
naturalnim stanovanjem. Redno opremljene prošnje se naj vloţijo predpisanim potom 
pri podpisanem c. kr. okrajnem šolskem svetu do 25. julija 1910. Moški prosilci imajo 



prednost. Prosilci za stalno nameščenje, ki v kranjski javni sluţbi še niso stalno 
nameščeni, morajo z drţavnozdravniškim izpričevalom dokazati, da imajo popolno 
telesno sposobnost za šolsko sluţbo. C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 18. 
junija 1910. 
Vir: Učiteljski tovariš, 24. 6. 1910 
 
Razpis učiteljskih sluţb. … na Dobravi pri Kropi sluţba učitelja in šolskega voditelja 
do 25. jul. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 7. 1910 
 

 
 

Vir: Učiteljski tovariš, 9. 12. 1910 
 

 

 

Šolsko leto 1910/1911 

 

začasna učiteljica Ivana Valenčič 
učitelj Anton Kadunc 

 
Iz deţelnega šolskega sveta. Imenovani so: … za Dobravo pri Kropi je imenovan 
Anton Kadunc. 
Vir: Slovenec, 5. 12. 1910 
 
Učiteljske izpremembe. Deţelni šolski svet je imenoval v zadnji seji sledeče gdč. 
učiteljice, oziroma gg. učitelje: … Karla Blaţič za Ovsiše, … Antona Kadunc za Dobravo 
pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 12. 1910 



 
Iz deţelnega šolskega sveta. Imenovani so: … Anton Kadunc za Dobravo pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 12. 1910 
 
 

 
 

Učitelj in veroučitelj z učenci pred šolo, pred 1914 
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 

 
 

 

Šolsko leto 1911/1912 

 
učitelj Anton Kadunc 

nadomestna učiteljica Minka Habiter 
 
 

 

Šolsko leto 1912/1913 

 
učitelj Anton Kadunc 

nadomestna učiteljica Marija Jeglič 
nadomestna učiteljica in voditeljica Marija Sajovic 

 
Iz ljudskošolske sluţbe. Za prov. učiteljico na petrazrednici pri Sv. Petru v Ljubljani je 
imenovana namesto prostovoljno izstopivše Eme Schmidingerjeve Marija Jegličeva, 
prov. učiteljica na Dobravi pri Kropi. – Marija Sajovičeva je imenovana za prov. učiteljico 
v Dvorcu. 
Vir: Sava, 20. 9. 1913 

 
 



 
 

Ţig šole in podpis voditeljia Antona Kadunca, 1908 
Vir: arhiv Joško Resman 

 
 

 
 

Ljudska šola na Dobravi, 1913 
Vir: arhiv Miran Hladnik 

 
 

 

Šolsko leto 1913/1914 

 

nadučitelj Peter Jocif 
učiteljica Marija Sajovic 

 
Razdelitev draginjskih doklad. Kranjski deţelni odbor je »po previdnosti« draginjske 
doklade učiteljstvu tako-le razdelil: … Kadunc Anton v Dobravi (okraj Radovljica) – 25%. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 1. 1913 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţb. Na enorazredni ljudski šoli na Dobravi pri Kropi se bo 
stalno namestila sluţba učitelja in voditelja s postavnimi prejemki. Redno opremljene 
prošnje je vloţiti predpisanim potom pri podpisanem c. kr. okrajnem šolskem svetu do 
10. februarja 1913. Prosilci, ki v kranjski učiteljski sluţbi še niso stalno nameščeni, 



morajo z drţavno-zdravniškim izpričevalom dokazati, da so telesno popolnoma 
sposobni za šolsko sluţbo. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 8. januarja 1913. 
Vir: Učiteljski tovariš, 17. 1. 1913 
 
Iz ljudsko šolske sluţbe. Za provizorično učiteljico in voditeljico šole na Dobravi pri 
Kropi je imenovana Marija Sajovic, doslej provizorična učiteljica v Gorenjih Gorjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 21. 3. 1913 
 
Iz seje c. kr. deţelnega šolskega sveta v Ljubljani dne 29. pret. m. Na ljudskih šolah so 
imenovani: … Peter Jocif za učitelja na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 5. 9. 1913 
 
Učiteljska imenovanja. V seji c. kr. deţelnega šolskega sveta za Kranjsko dne 5. in 29. 
avgusta so bili imenovani gg. učitelji, odnosno gdčne učiteljice. Nastavljeni so dalje: … 
Peter Jocif na Dobravi pri Kranju. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 9. 1913 

 

 

 
 

Učitelj Peter Jocif 
Vir: arhiv Aljana Jocif 

 

 

 

Šolsko leto 1914/1915 

 
nadučitelj Peter Jocif 

suplentinja Minka Vilman 
 
Nagrade iz premoţenja nekdanjega društva za vzorno ureditev šolarskih vrtov so dobili 
gg.: Jocif Peter, nadučitelj na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 11. 1914 



 
 
 

Šolsko leto 1915/1916 

 
nadučiteljica Minka Vilman 

 
Konec izkaza boţičnih zavitkov za vojake, ki so došli nabiralnici daril v naravi pri c. kr. 
deţelni vladi v Ljubljani: … v Dobravi pri Kropi – 38 komadov. 
Vir: Učiteljski tovariš, 25. 2. 1916 
 
† Minka Vilman. Povodom prebridke smrti naše ljubljene hčerke, ozir. sestre, 
gospodične Minke Vilmanove učiteljice-voditeljice na Dobravi pri Kropi, izrekamo tem 
potom prisrčno zahvalo vsem za vse dokaze ljubezni in sočutja. Posebno se 
zahvaljujemo prečastiti duhovščini, g. zdravniku dr. Kogoju, c. kr. okr. šol. nadzorniku 
Karolu Simon, slavnemu krajnemu šol. svetu na Dobravi pri Kropi, g. učitelju Šegi za 
nagrobni govor, cenjenemu učiteljstvu in vsem drugim, ki so izkazali dobri pokojnici 
zadnjo čast. Jesenice, dne 31. julija 1916. Ţalujoča rodbina Vilmanova. 
Vir: Slovenec, 2. 8. 1916 
 

 
 

Slovenec, 2. 8. 1916 
 
† Minka Vilman. Krajni šolski svet na Dobravi pri Kropi naznanja, da je umrla dne 27. 
julija t. l. tamkajšnja učiteljica-voditeljica Minka Vilmanova. - Pokojna tovarišica, ki je bila 
navdušena učiteljica, pa je morala po mučni bolezni tako kmalu skleniti svoje mlado 
ţivljenje, je bila sestra Cilke Vilmanove, učiteljice na Jesenicah. Naše soţalje! Pokojni 
koleginji blag spomin! 
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 8. 1916 
 



 
† Minka Vilman.                  

Ah, če te je v nebo poklical Bog: 
Glej, vzklilo je telo v lepo zelenje, 

ko roţica krasi dehteči log. 
Dne 29. julija t. l. smo izročili materi zemlji telo izmučene tovarišice Minke Vilmanove , a 
njena čista duša se je dvignila visoko, visoko v kraje, kjer ni zavisti, ne sovraštva.. . 
Pokojnica je bila rojena 8. septembra 1887 na Savi pri Jesenicah — na divni Gorenjski. 
Tu je obiskovala 4. razrede ljudske šole, a na to peti razred ljudske šole in 1. ter 2. 
razred meščanske šole v samostanu v Škofji Loki. — Odločila se je za učiteljski stan, a 
ker ni imela upanja, da bi bila sprejeta na c. kr. učiteljišče v Ljubljani, je vstopila v 
Franca Joţefa višjo dekliško- šolo v Ljubljani, kjer je dovršila vse tri letnike in tam je tudi 
prebila »pedagoški tečaj« ter na to maturirala leta 1909. na ljubljanskem c. kr. učiteljišču 
s prav dobrim uspehom.  
Prva njena sluţba je bila v Srednji vasi v znoţju sivega Triglava. Nadvse je bila tu 
zadovoljna, zakaj naš starosta, njen šef Rihteršič, ji je bil pravi oče in oklenila se ga je s 
pravo otroško ljubeznijo. Toda le prekratek je bil ta njen sen! Zakaj ţe meseca junija 
naslednjega leta je bila imenovana za suplentinjo na teţavni enorazrednici pri Sv. Kriţu 
nad Jesenicami kjer je sluţbovala skoro tri leta — seveda kot suplentinja. Pokojnica, ţe 
prej rahlega zdravja, si je tu nakopala pravzaprav smrt. Njena vestnost, njena marljivost 
ji ni dala počitka in vkljub svetu zdravnika je vztrajala na svojem teţavnem poslu. V 
tretjem letu svojega tamkajšnjega sluţbovanja, pri Sv. Kriţu namreč, se je koncem 
meseca oktobra zgrudila ob katedru, utrujena in izmučena do onemoglosti. Prestrašeni 
otroci so obvestili njeno dobro gospodinjo, znano Kopišarjevo mamo, ki jo je na to skoro 
prinesla domov. Posledica te utrujenosti je bilo vnetje rebrne mrene, in ta bolezen jo je 
priklenila poldrugo leto na dom. Ozdravela in čutila se je tako krepko, da je njena duša 
zopet zahrepenela po otroški okolici, zakaj prepričana je bila, da ji veseli otroški obrazi 
in ukaţeljne otroške duše pridobe popolno zdravje. Z veseljem je sprejela suplenturo na 
vzorni šoli tovariša Aţmana Josipa na Breznici, in njena edina ţelja je bila, postati tu 
definitivna — tako se ji je vse priljubilo. »Presrečna bi bila, če se mi izpolni ta ţelja,« je 
pisala večkrat domov. Toda ni našla milosti — in to jo je bolelo in ji tudi pospešilo razvoj 
njene bolezni. Na Breznici je sluţbovala od Velike noči do konca šolskega leta.   
Ob času splošne mobilizacije leta 1914. je sprejela suplenturo na enorazrednici na 
Dobravi pri Kropi, ker je bil tovariš Josif poklican pod vojaško zastavo. Na Dobravi so jo 
kaj hitro vzljubili vsi, ki so le enkrat prišli v njeno bliţino. In tudi ona se je vţivela tako v 
to sluţbovanje, da se je čutila vkljub svoji bolezni kakor preţivIjena. 
Toda zavratna bolezen na pljučih ji je prečrtala vse račune. Skleniti je morala pouk ţe 
21. junija. Še tisti večer je prišla domov v trdni nadeji, dal ji doma odleţe in da se 
odpočije. In res je našla doma — večen počitek .. . Popoldne pred usodnim večerom je 
rekla svoji preskrbni materi: »Saj se ne bojim smrti, pripravljena sem, a vendar bi 
neizrečeno rada še ţivela. Ako pa moram umreti, bi pa najrajši takoj«. 
Pogreb, ki se je vršil dne 29. julija dopoldne ob 10. uri na Jesenicah, je pač dovolj jasno 
pokazal, kako priljubljena je bila pokojnica. Kakor malo ji je bila ţivijenska pot potresena 
s cvetjem, tako je bila njena zadnja pot skoro s cvetjem posuta. Soba, kjer je sanjala 
zadnji sen, je bila tako rekoč izpremenjena v cvetičnjak — komaj, komaj si našel njen 
zadovoljni obraz iz opojno dišečih cvetk. 



K zadnjemu spremstvu so prihitele učenke z Dobrave ter ji poklonile v znak hvaleţnosti 
prekrasen venec — »svoji ljubljeni učiteljici'«. Tudi krajni šol. svet, na čelu mu g. J. 
Bohinc z Dobrave, je prišel se še poslovit. — Na grobu se je v iskrenih besedah poslovil 
od drage pokojnice tov. Iv. Šega, poudarjajoč, da upa, da dobi tam v nebeških višavah 
ono plačilo, ki ga ji niso hoteli priznati na zemlji. Lahka ti bodi zemljica!  
Vir: Učiteljski tovariš, 8. 9. 1916 
 

Smrtna kosa. Umrla je gdčna. Minka Vilman, učiteljica-voditeljica na Dobravi pri Kropi. 
Pogreb je bil 29. julija na Jesenicah, kjer sluţbuje njena sestra gospodična Cilka 
Vilman. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 9. 1916 

 

 

 

Šolsko leto 1916/1917 

 
suplentinja Valentina Tepina 

suplentinja Ana Tavčar 
 

 
Radovljica. Valentina Tepina, supl., Dobrava pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 9. 1916 
 
Iz ljudskošolske sluţbe. V Dobravi pri Kropi je imenovana za suplentinjo bivša 
suplentinja v Draţgošah Valentina Tepina, ker je odrinil v vojaško sluţbo učitelj Peter 
Jocif.  
Vir: Slovenec, 11. 9. 1916 / Učiteljski tovariš, 22. 9. 1916 
 
Iz ljudskošolske sluţbe. Za provizorično učiteljico v Sv. Gothardu je imenovana 
Valentina Tepinova, bivša suplentinja v Dobravi pri Kropi. 
Učiteljski tovariš, 6. 10. 1916 
 
Iz ljudskošolske sluţbe. Namesto vpoklicanega učitelja in šol. voditelja Petra Jocifa v 
Dobravi pri Kropi abs. učit. kand. Ana Tavčarjeva. 
Učiteljski tovariš, 3. 11. 1916 
 
Izpremembe. Ana Tavčar, supl., Dobrava pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 11. 1916 
 

 

Šolsko leto 1917/1918 

 
suplentinja učiteljica Ana Tavčar 

 
 



 
 
Seznam učiteljev (1918): 
Peter Jocif, učitelj (24. jan. 1913) – Dobrava pri Kropi 
Vir: Personal status …, 1. 1. 1918 
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola. 

 
 
 
 

Šolsko leto 1918/1919 

 

nadučitelj Peter Jocif 
suplentinja Melita Šivic 

 
Spremembe. Ana Tavčar za prov. učiteljico v Šmartno pri Kranju – namesto nje 
imenovana Melita Šivic, supl., Dobrava pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 11. 1918 
 
Ravnotako se prizna soglasno nagrada za pouk v kmetijstvu za nadure sledečim šolam: 
Begunje, Dobrava p. K., Lesce, Ljubno, Rateče, Ribno, Boh. Bela, Gorje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 7. 1919 
 

 
 

Gostilna pri Valentinu – šola, ok. 1920 
Vir: arhiv Igor Pirc 

Op.: Ko je nastala dvorazrednica, so morali v Pogačnikovi gostilni  
urediti gostilniško sobo za potrebe učencev drugega razreda. 

 
 

 



Šolsko leto 1919/1920 

 

Dvorazrednica 
nadučitelj Peter Jocif 

učiteljica Franja Pogačnik 
 

 
Peter Jocif se je vrnil iz vojske šele l. 1919 in kmalu, kljub upiranju krajevnega šolskega 
sveta Ovsiše, ki se je bal prevelikih stroškov, dosegel razširitev svoje šole v 
dvorazrednico. Od tedaj sta na šoli poučevala dva učitelja. 
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 
 

 
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. 
Ravno tako se prizna soglasno nagrada za pouk v kmetijstvu za nadure sledečim 
šolam: Begunje, Dobrava p. K., Lesce, Ljubno. 
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 7. 1919 
 

 
 

 

Šolsko leto 1920/1921 

 

nadučitelj Peter Jocif 
učiteljica Franja Pogačnik 

 

 
 

Imenik šolskih oblastev …, 1921 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1920/21! 
 
 
Imenovanja. Učiteljske sluţbe so dobile: … Franja Pogačnikova na Dobravi pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 26. 8. 1920 
 
 

 

Šolsko leto 1921/1922 

 
učiteljica Franja Pogačnik 

začasni učitelj Stanko Ţagar 



 
Stanko Ţagar. Uradno Stanislav, Ţaga pri Bovcu, 19. 2. 1896 – Mali rovt, 27. 3. 1942. 
Borec NOB, narodni heroj, zgledni učitelj. Rojen Ferdinandu in Avgusti, rojeni Uršič. 
Učiteljišče je obiskoval v Gorici. Med šolanjem se je pridruţil naprednemu gibanju. Po 
maturi je bil poklican k vojakom in kot vojak preţivel 1. svetovno vojno. Bil je borec 
prostovoljec za severno mejo na Koroškem. Po vojni je sluţboval po raznih krajih kot 
učitelj. Leta 1920 je pristopil k Socialistični delavski partiji Jugoslavije. V jeseni leta 1922 
je bil premeščen na Srednjo Dobravo in leta 1924 postal upravitelj šole. Svoje znanje je 
rad posredoval tudi domačinom. Vodil je kmečko nadaljevalno šolo in gospodinjske 
tečaje. Sodeloval je v sadjarskem in vrtnarskem društvu in Kmečki zadrugi na Dobravi. 
Prispeval je k ustanovitvi in delu Društva kmečkih fantov in deklet. 
Vir: gorenjci.si 
 

 
 

Šolsko leto 1922/1923 

 

stalna učiteljica Franja Pogačnik 
začasni učitelj Stanko Ţagar 

 

 
 

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

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1922/23! 
 
 
Razpis učiteljskih sluţb. Po odredbi šolskega sveta z dne 14. novembra 1922 št. 
15.476 se razpisujejo nadučiteljske in učiteljske sluţbe v stalno namestitev: … Dobrava 
pri Kropi, dvorazrednica, sluţba nadučitelja.  
Pravilno opremljene prošnje se vlagajo po predpisani poti do 24. decembra 1922. / 
Okrajni šolski svet v Radovljici, dne 22. novembra 1922. 
Vir: Učiteljski tovariš, 30. 11. 1922 
 
Popravek. »Razpis nadučiteljske sluţbe na Dobravi pri Kropi se prekliče«. / Okrajni 
šolski svet v Radovljici. 
Vir: Učiteljski tovariš, 14. 12. 1922 
 
 



 
 

 
 

Stane Ţagar s svojimi učenci, junij 1924 
Vir: arhiv Janke Balantič 

 
 
 

Šolsko leto 1923/1924 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
stalna učiteljica Franja Pogačnik 

 



 
 

Franja Pogačnik (1868-1940) 
Vir: arhiv: Marija Javor 

 

 

 

Šolsko leto 1924/1925 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
stalna učiteljica Franja Pogačnik 

 
 

Razpisi učiteljskih sluţb v Sloveniji. / Šolski okraj Radovljica. Na dvorazredni osnovni 
šoli na Dobravi pri Kropi eno učno mesto za učitelja-upravitelja. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1924 
 
Imenovanja učiteljev v pomoţnih skupinah. Ţagar Stanislav, učitelj na Dobravi pri 
Kropi, za šolskega upravitelja istotam. 
Vir: Učiteljski tovariš, 4. 9. 1924 

 
 

Upokojeni so na osnovi čl. 141. in 239. zak. o čin.; … Franja Pogačnikova, učiteljica na 
Dobravi pri Kropi. 
Vir: Slovenski učitelj, 1. 7. 1925 
 
 

 

Šolsko leto 1925/1926 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 



upokojena učiteljica Franja Pogačnik 
 nadomestna učiteljica Angela Vrhovec 

 
Razpis stalnih učnih mest na osnovnih šolah ljubljanske oblasti. Veliki ţupan 
ljubljanske oblasti. P. br. 10.474. Ljubljana, dne 17. avgusta 1925. Na osnovnih šolah v 
ljubljanski oblasti se razpisujejo nastopna stalna mesta, in sicer: … na enorazredni 
osnovni šoli n a Dobravi pri Kropi eno mesto za šolskega upravitelja. 
Prošnje, in sicer za vsako učno mesto posebej, ki jim je priloţiti sluţbeno razpredelnico, 
zrelostno in usposobljenostno izpričevalo v izvirniku ali v sodno overovljenem prepisu, 
izpisek iz osebne popisnice o dosedanjem zaporednem sluţbovanju in o vseh 
dosedanjih 
bolezenskih in drugih dopustih, overovljen po šolskem upravitelju in sreskem šolskem 
nadzorniku ter zdravniško izpričevalo, ako prosi.ec še ni stalno nameščen, naj se vloţe 
pri pristojnem šolskem upraviteljstvu najkasneje do 5. septembra 1925. 
Vir: Slovenski učitelj, 20. 8. 1925 
 
Imenovanja. Na predlog namestilne komisije v Ljubljani so bili imenovani v kraljevini 
ukazom po čl. 71.: … v Dobravi pri Kropi za stalno učiteljico Milena Bratina. 
Vir: Učiteljski tovariš, 18. 2. 1926 
 
Imenovanja. Na predlog namestilne komisije v Ljubljani so bili imenovani s kraljevim 
ukazom po čl. 71: … v Dobravi pri Kropi za stalno učiteljico Milena Bratinova. 
Vir: Slovenski učitelj, 15. 3. 1926 
 
Napredovanja: … v 4. grupo II. kategorije: Angela Vrhovčeva, učiteljica na Dobravi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 6. 1926 
 
 
Pogačnik Frančiška, učiteljica. 
Vir: Mohorjev koledar, 1927 

 

 
 



Učiteljica Franja Pogačnik 
Vir: arhiv Janke Ulčar (fotograf neznan) 

 

 

 

Šolsko leto 1926/1927 

 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 
 

 

Šolsko leto 1927/1928 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 

 
 

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

 
 
Učiteljsko društvo UJU za radovljiški okraj je zborovalo dne 14. septembra 1927 na 
osnovni šoli na Jesenicah. Pričetek ob 10.30 uri dopoldne. 
Predsednik je podal a) poročilo o Soglasno se sprejme predlog tov. Mrovljeta, da plača 
vsak član, kateri se brez tehtnega opravičila ne udeleţi zborovanja, 10 Din društvenega 
davka. Opravičilo je poslati vedno tri dni pred zborovanjem tov. predsedniku St. Ţagarju 
na Dobravo pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 4. 10. 1927 
 
 
 

Šolsko leto 1928/1929 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 
 
Učiteljsko društvo UJU za radovljiški okraj je imelo dne 15. oktobra 1928 na osnovni šoli 
na Jesenicah svoj redni občni zbor. … Vršile so se nato volitve. Predsednikom je bil 
soglasno z vzklikom izvoljen St. Ţagar, šolski uprav. na Dobravi pri Kropi, … 
namestnica odborniku učiteljica Milena Bratina, Dobrava pri Kropi. 



Vir: Učiteljski tovariš, 6. 9. 1928 
 
Mladinska matica. … V dokaz tega našega optimizma naj sluţijo sledeče številke 
lanskih naročnikov: … Dobrava (Radovljica) – 39%. 
Vir: Učiteljski tovariš, 31. 1. 1929 
 
 

 
 

Učenci na Srednji Dobravi z, ok. 1929 
Vir: arhiv druţine Bavcon 

 

   
 

Učiteljica Milena Bratina in učitelj Stanislav Ţagar, ok. 1929 
Vir: arhiv druţine Bavcon (detajla) 

 
 

Lepi uspehi Mladinske Matice. Nekoliko statistike naročnikov Mladinske Matice. 
Zajemljivo je tudi, koliko se je največ doseglo naročnikov v poedinih okrajih, in sicer v 
odstotkih šolo obiskujočih otrok. Maksimalni uspeh so dosegle posamezne šole v 
okrajih kakor sledi: … radovljiški – Dobrava 66%. 
Maksimalni uspeh torej ni ostal v mestu, ampak se je dosegel na dţeli. Dobrava v 
radovljiškem okraju izkazuje 66%, torej več kot Ljubljana (52%) Kamnik (50%), Novo 
mesto (49%) in Maribor (48%). 
Vir: Učiteljski tovariš, 13. 6. 1929 



  

 

 

Šolsko leto 1929/1930 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 
»Naš rod.« Šole, ki so dosegle za 1. številko »Našega roda« 50 do 100% naročnikov: 
… Radovljica: Bled 100, Bohinjska Bela 63, Breznica 69, Dobrava pri Kropi 100, Gorje 
50, Javorniški Rovt 100, Jesenice, dekliška 54, Kamna gorica 66, Kropa 61, Ljubno 50, 
Mošnje 64, Radovljica 68, Rateče 57, Zasip 100.  
Vir: Učiteljski tovariš, 30. 12. 1929 
 

 

 

Šolsko leto 1930/1931 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

učiteljica (absolventka) Angela Štular 
 

Delovno občestvo kmetsko-nadaljevalnih šol. Kraljevska banska uprava Dravske 
banovine Ljubljana. Spored: … Ob 14. uri: Razgovor o metodi. Vodi g. Ţagar Stanko, 
vodja kmetijsko-nadaljevalne šole Dobrava pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 2. 10. 1930  
 

 
 

Kmetijsko nadaljevalna šola na Dobravi, 1928-1930 
 
 
V pripravljalni tečaj za učitelje in učiteljice kmetijsko-gospodarskih nadaljevalnih šol so 
sprejete nastopne učne osebe: a) učitelji Ţagar Stanislav iz Dobrave. 
Vir: Učiteljski tovariš, 6. 9. 1928 
 

učitelj Stanko Ţagar 
 
 



 
 

Kmetska nadaljevalna šola na Dobravi, 1928-1930 
Vir: arhiv Rok Gašperšič 

 

 

 
 

Ţig Kmetske-nadaljevalne šole na Dobravi, 1930 
Vir: arhiv Miran Hladnik 

 
 
 

 

Šolsko leto 1931/1932 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 



 
 

Stane Ţagar – učitelj 
Vir: wikimedia.org 

 
Stane Ţagar se je rodil 19. februarja 1896 na Ţagi pri Bovcu. Ţe v rani mladosti je v 
njem vzplamtela močna ljubezen do človeka. Njegovo politično delo je bilo predvsem 
plodno na Gorenjskem, kjer je bil kot učitelj najprej v Gorjah pri Bledu, zatem pa polnih 
18 let na Dobravi pri Kropi.  
Vir: Glas, 27. 3. 1965 

 

 
 

Učiteljica Milena Bratina in učitelj Stanislav Ţagar, 1932 
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 

 

 

 



Šolsko leto 1932/1933 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 

 
 

Prosvetni šematizam, 1932 
Vir: sistory.si 

 
Premeščeni so: … Ţagar Fer. Stanislav iz Znojil, za učitelja v Dobravo pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 9. 1932 

 

 

 

Šolsko leto 1933/1934 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 

 
 

Staleţ šolstva in učiteljstva v Dravski banovini, 1934 
Vir: sistory.si 

 
 



 
 

Narodna šola na Srednji Dobravi, 1930-1940  
Vir: arhiv Igor Pirc 

Op.: Šolo so leta 1945 porušili partizani. 
 

 
 

Narodna šola na Srednji Dobravi, 1930-1940  
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 

 
 
Osebne zadeve. Napredovali so učitelji v VII. skupino: … Ţagar Stanislav iz Dobrave 
pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 29. 3. 1934 
 



Dne 3. decembra 1933 je bilo v dobravski šoli zborovanje za ustanovitev Društva 
kmečkih fantov in deklet za vso tamkajšnjo okolico. Zborovanje je otvoril ţupan Janez 
Ješe. … 
Vir: Glas, 8. 5. 1981 (podlistek Ivke Kriţnar) 
 
 
 

Šolsko leto 1934/1935 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 
 
Še nekaj statistike. Naročnikov na »Naš rod« so izkazali: … Dobrava pri Kropi (43 lani) 
in (39 letos). 
Vir: Učiteljski tovariš, 31. 10. 1935 

 

Pogačnik Franja, učiteljica. 
Vir: Mohorjev koledar, 1936 
 

 

 
Predmetnik zadnjega leta osemletne osnovne šole, 1935 

Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 
 
 

Šolsko leto 1935/1936 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Milena Bratina 

 
Osebne zadeve. Premeščeni so naslednji učitelji in učiteljice po prošnji: … Bratina 
Milena iz Dobrave v Višnjo goro. 
Vir: Učiteljski tovariš, 24. 9. 1936 
 



 
 

Šolsko leto 1936/1937 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Ivica Erman 

 
Prazni oddelki po vaških šolah. Okraj Radovljica: … Dobrava 1 za ţenske. 
Vir: Učiteljski tovariš, 17. 6. 1937 
 
 
 

Šolsko leto 1937/1938 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Danijela Jerše 

 
Osebne zadeve. Premeščeni so učitelji(ce): … Jerše Danijela iz Zagradca (Novo 
mesto) v Dobravo (Radovljica). 
Vir: Učiteljski tovariš, 19. 8. 1937 
 
Mladinska matica - Ekspedicija knjig Mladinske matice je večidel ţe končana. Kakor 
vsa druga leta, smo razposlali tudi letos knjige deloma po pošti, deloma po ţeleznici. — 
Pri upraviteljstvu ljudske šole v: … Podnart (Šolar Anton — trgovec): Kropa, Ljubno, 
Ovsiše, Dobrava pri Kropi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 7. 10. 1937 
 
Rangna lista po stanju z dne 1. septembra 1937 (brez V. in pripravniške skupine): … 
VII. pol. skupina (27. februar) - Ţagar Stanko (Dobrava). 
Vir: Učiteljski tovariš, 11. 11. 1937 

 
 

 

Šolsko leto 1938/1939 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Danijela Jerše 

 



 
 

Ţig Krajevni šolski odbor in podpis ţupana Staneta Ţagarja, 1938 
Vir: arhiv Joško Resman 

 
 

 

 

Šolsko leto 1939/1940 

 

nadučitelj Stanko Ţagar 
učiteljica Danijela Jerše 

 

 
 

Šola Dobrava pri Kropi; šolska občina Dobrava pri kropi, Upravna občina Ovsiše. 
Oddelkov v osnovni šoli 1, kombiniran 1, skupaj 2. Učencev: moških 35, ţenskih 46, 
skupaj 81. Učiteljev: moških 1, ţenskih 1, skupaj 2. Šola ima: 1 učilnico, upravnikovo 
stanovanje, šolski vrt, lastno poslopje. 
Vir: Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini, 1939/1940. 
 
 
Naša gospodarska organizacija zadruţnikom učit. samopomoči v Ljubljani. V januarju 
1940. nismo imeli nobenega smrtnega primera. V februarju 1940. so umrli: … 522. 
Pogačnik Franjica, Dobrava. 
Vir: Učiteljski tovariš, 29. 2. 1940 

 
 
 

Šolsko leto 1940/1941 

 

začasna upraviteljica Danijela Jerše 
učiteljica Danica Mazolovič 

 
Osebne zadeve: … iz V VI. poloţajno skupino so napredovali: Stanislav Ţagar na 
Dobravi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 10. 1940 
 



Premestitve učiteljstva v dravski banovini. Sluţbene novine št. 247 z dne 26. 
oktobra 1940. — ukaz z dne 31. avg. 1940. prinašajo sledeči seznam premeščenega 
učiteljstva: … Ţagar Stanislav iz Dobrave (Radovljica) v Podlonk. 
Vir: Učiteljski tovariš, 31. 10. 1940 
 
 
Osebne zadeve. … iz V. v VI. Razred so napredovali: … Stanislava Matur (Dobrava). 
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 1. 1941 
Op.: Ni potrjeno, da gre za Dobravo pri Kropi! 

 
 

♣♣♣♣ 
 
 

Seznam učiteljev na Dobravi 
 

 
1878 Ljudska šola na Dobravi– enorazrednica:  
 
1878-79; Anton Junec (učitelj) 
1879-80; Anton Junec (učitelj, † 1884) 
1880-81; France Česnik (učitelj) 
1881-82; France Česnik (učitelj) 
1882-83; Ignacij Rozman (učitelj) 
1883-84; Ignacij Rozman (učitelj; † 1884) 
1884-85; Ignacij Rozman (začasni učitelj; 1886-1903 učitelj v Mošnjah). 
1885-86; Ignacij Rozman (učitelj, † 1904) 
1886-87; Konrad Mali (učitelj) 
1987-88; Konrad Mali (učitelj) 
1888-89; Fran Gärtner (učitelj) 
1889-90: Fran Gärtner (učitelj), Katina Gärtner (učiteljica ročnih del) 
1890-91; Fran Gärtner (učitelj)  
1891-92; Franc Rojina (učitelj) 
1892-93; Franc Rojina (nadučitelj) 
1893-94; Fortunat Luţar (nadučitelj) 
1894-95; Fortunat Luţar (nadučitelj) 
1895-96; Fortunat Luţar (nadučitelj) 
1896-97; Marija Hacin (zač. učiteljica) 
1897-98; Marija Hacin (zač. učiteljica) 
1898-99; Marija Hacin (zač. učiteljica) 
1899-00; Marija Hacin (učiteljica) 
 
1900-01; Marija Hacin (učiteljica) 
1901-02; Marija Hacin (učiteljica) 
1902-03; Marija Hacin (učiteljica) 
1903-04; Marija Hacin (učiteljica) 



1904-05; Marija Hacin (učiteljica) 
1905-06; Marija Hacin (učiteljica, † 1906) 
1906-07; Ivan Ţagar (začasni učitelj ?) 
1907-08; Ivan Ţagar (učitelj) 
1908-09; Ivan Ţagar (nadučitelj) 
1909-10; Ivana Valenčič (začasna učiteljica) 
1910-11; Anton Kadunc (učitelj) 
1911-12; Anton Kadunc (učitelj), Marija Jeglič (prov. učiteljica) 
1912-13; Jocif Peter (učitelj) 
1913-14; Jocif Peter (nadučitelj), Marija Sajovic (prov. učiteljica) 
1914-15; Peter Jocif (nadučitelj), Minka Vilman (suplentija) 
1915-16; Minka Vilmanova (nadučiteljica, † 1916)  
1916-17; Ana Tavčar (suplentinja), Valentina Tepina (suplentinja) 
1917-18; Ana Tavčar (supletninja) 
1918-19; Melita Šivic (suplentinja) 
 
1919 Ljudska šola na Dobravi – dvorazrednica:  
 
1919-20: Peter Jocif (nadučitelj), Franja Pogačnik (učiteljica) 
1920-21; Peter Jocif (nadučitelj), Franja Pogačnik (učiteljica) 
1921-22; Franja Pogačnik (učiteljica), Stanislav Ţagar (začasni učitelj) 
1922-23; Franja Pogačnik (stalna učiteljica), Stanislav Ţagar (začasni učitelj) 
1923-24; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Franja Pogačnik (učiteljica) 
1924-25; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Franja Pogačnik (učiteljica) 
1925-26; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Franja Pogačnik (učiteljica; † 1940) 
1926-27; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica)  
1927-28; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1928-29; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1920-30; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1930-31; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1931-32; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica)  
1932-33; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1933-34: Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1934-35; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1935-36; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Milena Bratina (učiteljica) 
1936-37; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Pogačar Franja (up. učiteljica) 
1937-38; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Pogačar Franja (up. učiteljica) 
1938-39; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Pogačar Franja (up. učiteljica) 
1939-40; Stanislav Ţagar, (nadučitelj), Pogačar Franja (up. učiteljica) 
1940-41; Stanislav Ţagar (nadučitelj), Stanislava Matur (učiteljica) 
Op.: Stanislav Ţagar je bil učitelj na Dobravi polnih 18 let (1923-1940). 
 
Op.: Pred vojno je bila na Dobravi štirirazredna ljudska šola, leta 1947 pa so začeli 
graditi (?) stavbo za sedemletno osnovno šolo. 
Vir: Bodlaj 
Op.: Leta 1934 (Staleţ …) je šola še dvorazredna (dva oddelka)! 



 
 

♣♣♣♣ 
 
 

Šola na Dobravah – med drugo svetovno vojno 
 
 
 

Šolsko leto 1941 /1942 

 
--- 

Z odlokom nemških oblasti je bil slovenski pouk junija 1941 prekinjen. Vzpostavljena je 
bila nemška šola, ki je trajala do novembra 1943, ko se je nemško učiteljstvo umaknilo, 
poslopje pa je ostalo prazno.  
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 
 
 
 

Šolsko leto 1942 /1943 

 
--- 

 
Na Mišačah sta delovali partizanska tiskarska delavnica ali tehnika in osnovna šola 
(Šmitek 1985). 
Po ukinitvi nemških osnovnih šol konec leta 1943 so otroci ostali brez šole. Tako ni bilo 
nekaj časa nobene šole ne v Kropi ne v Kamni Gorici ali na Srednji Dobravi. Zato so 
začeli ustanavljati šolske kroţke. Eden takih je bil tudi na Mišačah v Pegamovi hiši. 
Vodila ga je Anica Ţust, v kroţek pa je hodilo 12 do 15 otrok. 
Vir: Mišače – monografija vasi 
 
 

Šolsko leto 1943 /1944 

 

učiteljica Albina Kocijančič (v Lipnici) 
učiteljica Anica Ţust (na Mišačah) 

 



 
 

Partizanska šola u učiteljico Albino Kocijančič, 1943 
Vir: Iz zgodovine osnovne šole … na Dobravi (Verena Štekar-Vidic) 

 
 

 
Šolsko leto 1944 /1945 

 

učiteljica Albina Kocijančič (v Lipnici) 
učiteljica Anica Ţust (na Mišačah) 

 
 
Cerkev in pokopališče sta na Srednji Dobravi. Ţupnišče, šolo in zvonik so partizani 
porušili januarja 1945. Zvonik je bil zgrajen na novo, ţupnišče in šola pa ne. Na mestu 
ţupnišča je sezidal hišo Grilov Joţa, kjer pa je bila šola, stoji gasilski dom. 
Vir: Mišače – monografija vasi 
 
Zgodovina … od 1. na 2. februar 1945 so zleteli v zrak dobravska šola, ţupnšče in 
zvonik, češ da se nameravajo notri vseliti domobranci ali "ta beli" kot so jim rekli. 
Vir: dobrava.si  

 
 

♣♣♣♣ 

 
 
Šola na Dobravi – po vojni 
 
 

Šolsko leto 1945 /1946 

 

učiteljica Albina Kocijančič 
učitelj Franc Rozman 

učiteljica Marija Grobovšek 
 



 
Šolsko leto 1946 /1947 

 

učiteljica Albina Kocijančič 
učiteljica Vera Jarc 

 
 
 

Šolsko leto 1947 /1948 

 

učiteljica Antonija Gerdej 
učiteljica Frida Blenkuš 

učiteljica Francka Udovč-Ţivec 
 
 
 

Šolsko leto 1948 /1949 

 

upraviteljica Elizabeta Grad 
učiteljica Francka Javor 

 
 
 

Šolsko leto 1949 /1950 

 

upraviteljica Elizabeta Grad 
učiteljica Frida Blenkuš 

 
 

Šolsko leto 1950 /1951 

 

upraviteljica Elizabeta Grad 
učiteljica Francka Javor 

 
Šolsko leto 1951 /1952 

 

učitelj Milan Pagon  
učiteljica Pavlina Klančnik 

 
 
 

Šolsko leto 1952 /1953 

 

učitelj Milan Pagon  
učiteljica Pavlina Klančnik 

 
 



 
 
 
 
Osnovno šolo na Srednji Dobravi so morali zapreti. Pogled na osnovno šolo na 
Srednji Dobravi je bil vsa povojna leta kaj ţalosten. Ker je bilo bivše šolsko poslopje 
med vojno porušeno, se je po osvoboditvi šola morala preseliti v staro barako, ki pa 
zlasti v zimskem času ni niti na manj primerna za mladino in za učitelje. Mraz, ki pritiska 
skozi trhle stene, onemogoča vsako resno delo. Zato je bila ljudska oblast primorana 
šolo zapreti, dobravsko mladino pa napotiti v šolo v Ljubno, delno pa tudi v Kropo. 
Vir: Glas Gorenjske, 24. 1. 1953 
 

 
 

Osnovnošolci iz štirirazrednice na Dobravi, 1953 
Vir: Mišače – monografija vasi (Rok Gašperšič) 

 
 

 
 

Učiteljica Pavlina Klančnik, 1953 
Vir: Mišače – monografija vasi (Rok Gašperšič) 

 
 
 



Šolsko leto 1953 /1954 

 

učitelj Milan Pagon  
učiteljica Pavlina Klančnik 

 
 

 
 

Osnovna šola na Sr. Dobravi – učiteljica Pavlina Klančnik, 1954 
Vir: Mišače – monografija vasi (Rok Gašperšič) 

 
 
Za prodajo klavne ţivine od zasebnih ţivinorejcev organizirajo vse kmetijske zadruge 
prodajna mesta, in sicer ob dogovorjenih dnevih v tednu. Ta prodajna mesta bodo: … 
Na Lipnici so ţe začeli zidati temelje za novo osemletno šolo. To bo moderna stavba, ki 
bo zadoščala potrebam osnovne šole Srednja Dobrava in višjih razredov osemletk 
Krope, Kamne gorice, Ovsiš, Srednje Dobravo in Otoč.  
Vir: Glas Gorenjske, 20. 11. 1953 
 
 
 

Šolsko leto 1954 /1955 

 

učitelj Milan Pagon  
učiteljica Pavlina Klančnik 

 
 
 

Šolsko leto 1955 /1956 

 



učiteljica Stanka Klemenčič  
učiteljica Pavlina Klančnik 

 
Zadnjič sem v Dobravi pri Kropi prisluhnil negodovanju vaščanov in zvedel, da ima 
tamkajšnja učiteljica Pavlina Klančnik številno sluţinčad. Pa boste morda vprašali, kako 
zmore to s svojo učiteljsko plačo? He, he . . . menite, da se je zastonj gulila zgodovino! 
Po vzorcu nekdanjih fevdalcev je v svoji genialni domiselnosti uvedla med svojimi 
učenkami in učenci — tlako. — Svoje šolarje uporablja namreč za pospravljanje in 
čiščenje svojega stanovanja, za kuhanje, razna nakupovanja  pri mesarju, peku ali v 
zadruţni trgovini itd. Kdaj? — Med šolskim poukom. 
Jaz bi predlagal, naj med svoj učenci uvede še desetino! / Bodičar 
Vir: Glas Gorenjske, 10. 8. 1956 
 
Čudni pojmi dobravske učiteljice. V predzadnji, to je 63. številki »Glasa Gorenjske«, 
se je naš bodičar spodtaknil ob čudne razmere, ki so na osnovni šoli na Sr. Dobravi pri 
Kropi. Tamošnja učiteljica Pavlina Klančnik je namreč po izjavi vaščanov izkoriščala 
šolske otroke za vsa mogoča hišna dela, in to med šolskim poukom. Takoj po objavi 
smo dobili od Klančnikove obširno pojanilo o tej zadevi, ki ga v izvlečku dobesedno 
priobčujemo: 
»Pisec (glavo stavim, da se piše Šolar) članka o učiteljici na Srednji Dobravi Klančnik 
Pavlini, češ da izkorišča otroke za delo, je namenoma pozabil navesti, kako je bila 
učiteljica bolna nad 4 mesece (hripa, revmatizem itd.) zaradi hude zime in slabega 
stanovanja. Šola je namreč v baraki, ki ima samo šolsko sobo in pisarno ometano, 
stanovanjska soba s kuhinjo vred ni ometana in piha vanjo od vseh strani. V veţi je 
stalen prepih. Kljub hudi zimi in bolezni je vztrajala in prihajala v šolo, čeprav je komaj 
govorila zaradi bolečin v grlu in na levi strani. Ali nismo v socialistični drţavi? Zakaj ne 
bi smeli otroci pomagati pri delu? Ali jim je kaj škodovalo? Ali bi morala učiteljica, teţko 
bolna čakati na smrt od lakote, ker so tisti, ki vedno čepe v cerkvi tako nesocialni in 
zlobni. Toliko še zasluţi, da bi lahko imela sluţkinjo. 
Pa kdo je tako nespameten, da bo samo za kuho in pospravljanje najemal sluţkinjo? 
Sicer pa malo gospodinjstva, telovadbe (ko so tekli v trgovino) in računstva (ko so 
računali v trgovini) ni otrokom škodovalo, zlasti sedaj ne, ko je reforma šolstva in mora 
biti pouk praktičen, ne teoretski«. 
Komentar res ni potreben. Nismo mislili, da so še prosvetni delavci, ki imajo take pojme 
o šolski reformi / slk 
Vir: Glas Gorenjske, 17. 8. 1956 
 
 
 

Šolsko leto 1956 /1957 

 

učiteljica Stanka Klemenčič  
učiteljica Pavlina Klančnik 

 
Jeseni 1958 je bilo treba prestopiti šolski prag. Tega sem se veselila, saj sem se ţelela naučiti 
pisanja, branja in računanja. Prvi dan sem lepo oblečena, v oblekici, sama odkorakala v deset 
minut hoje oddaljeno šolo v Javorniškem Rovtu, kjer se je pouk začel za osem sošolcev. Naša 



tovarišica, kot smo takrat rekli učiteljici, je bila starejša gospa, Pavlina Klančnik. Naučila nas je 
lepo pisati. Če smo bili poredni, nas je zaklenila v razred, tudi za daljši čas. Mlajši učenci smo 
imeli pouk popoldne, starejši pa dopoldne 
Vir: Moji spomini na otroštvo (Joţica Zupančič, roj. Noč) 

 
 
V radovljiški občini bosta dve šolski središči. V šolskem letu 1957/58 se bosta v 
občini razvili dve šolski središči; v Radovljici za levi breg Save in v Lipnici za desni breg. 
V Radovljici sta predvideni dve osemletki, ki bosta zajeli tudi dijake niţje gimnazije ter 
otroke podruţničnih šol okolišev Lesce, Begunje, Mošnje, Ljubno in Lancovo.« 
Novo zgrajena šola v Lipnici se bo postopoma razvila v popolno osemletko, ki bo 
zdruţevala sedanje okoliše osnovnih šol v Kropi, Kamni gorici in Srednji Dobravi. 
Predlog sveta je, da se tudi vsi niţji razredi navedenih osnovnih šol zdruţijo v Lipniški 
osemletki. Sedanje število otrok po statistikah rojstev v letih od 1949 do 1956 kaţe, da 
bi n. pr. osnovna šola na Srednji Dobravi v bodočih sedmih letih imela prirastek 7 do 11 
otrok letno, v Kamni gorici 6 do 13, in v Kropi 9 do 20. Vsa navedena šolska področja 
skupaj bi torej dala v prihodnjih letih 24 do 28 otrok letno, kar bi zmogli posamezni 
razredi osemletke v Lipnici. Zato je prav, da bi volivci upoštevali realne moţnosti 
bodoče šele na Lipnici, kjer bodo imeli učenci najboljše pogoje za dober učni uspeh. 
Vir: Glas, 15. 4. 1957 
 
Poročili so se: Roman Terţan, trg. poslovodja in Stanislava Klemenčič, učiteljica. 
Vir: Glas Gorenjske, 14. 7. 1958 
 

♣♣♣♣ 
 
 
Zgodovinski arhiv Ljubljana (nove pridobitve v letih 1987, 1988 in 1989) – enota za 
območje Radovljica: 
Osnovna šola Lipnica (1903-1978,4,1 tm) 
Osnovna šola Kamna gorica (1868-1957,0,5 tm) 
Osnovna šola Dobrava pri Kropi (1879-1957,0,2 tm) 
Osnovna šola Ovsiše (1896-1982,0,7 tm) 
Krajevni, šolski odbor Ovsiše (1954-1962,0,1 tm) 
Vir: Arhivi, št. 1-2, Ljubljana 1989 
 
 

♣♣♣♣ 
 
 

Smrti dobravskih učiteljev 
 
 
Fortunat Luţar (Velike Lašče, 5. 12. 1870 – Ljubljana, 27. 10. 1939) 
 



† Fortunat Luţar. Dne 29. oktobra, ko je vsa pokrajina tako lepo ţarela v zlatu 
jesenskega sonca, je legel v grob Fortunat Luţar. Nepregledna vrsta prijateljev in 
tovarišev ga je spremljala k zadnjemu počitku. 
Da, Fortunat Luţar je imel mnogo prijateljev! Bil je dober, blag človek, ki ni poznal 
sovraštva. Luţar je bil predvsem človek dela! 
Udejstvoval se je kot predavatelj na učiteljskih zborovanjih in med preprostim ljudstvom, 
bil je vnet zadrugar, ustanovil je v Izlakah hranilnico in posojilnico, Društveni dom in 
mlekarno. Izgradil je tam tudi lepo šolo. Luţar je bil tudi človek peresa! Sodeloval je pri 
»Učiteljskem tovarišu« in »Popotniku«, pisal je članke za publikacije Šolske matice, 
udejstvoval se je tudi kot publicist v knjigah Slovenske matice, v »Domu in svetu« in 
raznih drugih revijah, še posebno pa v »Slovenskem učitelju«, ki mu je bil polnih 19 let 
urednik. 
Kot marljiv prosvetni delavec, vesten učitelj in vzgojitelj, je kmalu napredoval. Postal je 
oblastni šolski nadzornik, kasneje banovinski šolski nadzornik. Tudi kot nadzornik ni bil 
ni oblasten, ni bil nedostopen in visok, nasprotno: bil je vselej tovariški in pošten. Včasih 
morda še premehak. Če se je zgodila komu ta čas krivica, prav gotovo ni šla na njegov 
račun. 
Kljub temu je doţivel Luţar tudi dokaj bridkih ur. Ob času političnih preobratov, ko so se 
vlade enodnevnice pri nas neprestano menjavale, je doţivel tudi on brezobzirnost 
politične metle. Bil je predčasno upokojen, nato reaktiviran in povišan, pa spet upokojen 
kot nadzornik, še preden je mogel doseči peto skupino. 
To ga je peklo tembolj, ker mu tudi lastni politični pristaši — ko so prišli na površje — 
niso pomagali, da bi se mu ta krivica popravila. 
Luţar je bil politično strogo katoliško usmerjen. Tak je bil kot učitelj, tak kot nadzornik, 
tak kot upokojenec. Značajen, dosleden, premočrten. Ni bil nestrpen politični fanatik. 
Znal je spoštovati prepričanje tudi svojih političnih nasprotnikov, in to vrlino, ki je prava 
redkost, je znalo učiteljstvo tudi ceniti. 
Luţar je bil tudi član naše učiteljske organizacije in je ostal v njej tudi po upokojitvi. Ni bil 
pa samo član, bil je aktiven delavec v njej. Bil je eden izmed ustanoviteljev Mladinske 
matice in njen prvi predsednik. 
Tri prva teţka leta je nesebično vodil delo Matice, sodeloval pri njeni organizaciji in pri 
izdelavi njenega literarnega programa. Tudi zdaj, ko se je razrastla Mladinska matica v 
eno najmočnejših mladinskih zaloţb v drţavi, ne sme biti Luţarjevo delo pozabljeno. Na 
enem izmed temeljnih kamnov te mogočne kulturne zgradbe blesti njegovo ime.  
Vir: Učiteljski tovariš, 2. 11. 1939 
 
† Fortunat Luţar je bil rojen dne 5. decembra 1870 v Vel. Laščah kot sin uţitninskega 
uradnika. Ljudsko šolo je obiskoval v Vipavi, Krškem in v Ljubljani, kjer je dovršil tri 
razrede realke in učiteljišče. Maturiral je leta 1890., usposobljenostni izpit je napravil 
leta 1892. Sluţboval je v Št. Lambertu od 1890 do 1893, na Dobravi pri Kropi od 1893 
do 1896 in v Izlakah od 1896 do 1919, tedaj 23 let. 
Vir: Slovenski učitelj, 10. 12. 1939 
Op.: Del daljšega članka! 
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Franjica Pogačnik (28. 10. 1868 – 14. 2. 1940) 
Ivan Ţagar (7. 5. 1885 – 10. 1. 1948) 
 

 
 

Nagrobnik Franjice Pogačnik in Ivana Ţagarja 
Vir: wikimedia.org (foto Miran Hladnik) 
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Peter Jocif (Kranj, 2. 11. 1888 – Preddvor, 2. 9. 1968) 
 

   
 



 
 

Glas, 10. 2. 1968 
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Nepreverjeno 

 
 

Učitelj Milan Pagon 
Vir: Glas, 25. 7. 1973 

 
 



 
 

Učitelj Milan Pagon 
Vir: Gorenjski Glas, 28. 5. 1985 

 
 

 
 

V spomin – Milan Pagon 
Vir: Gorenjski Glas, 23. 12. 1988 
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Osnovna šola v Lipnici 
 
Ko so šole v Kropi, Kamni Gorici in na Dobravi ukinili, so 3. septembra 1957 ustanovili 
Osnovno šolo Staneta Ţagarja v Lipnici. 
Vir: Kamna Gorica na nakovalu časa 
 



Iz Krope. Na Lipnici so ţe začeli zidati temelje za novo osemletno šolo. To bo moderna 
stavba, ki bo zadoščala potrebam osnovne šole Srednja Dobrava in višjih razredov 
osemletk Krope, Kamne gorice, Ovsiš, Srednje Dobrave in Otoč.  
Vir: Glas Gorenjske, 20. 11. 1953  
 

 
Nova šola v Kropi. Ţe dalj časa z zanimanjem opazujejo potniki in domačini rastočo 
stavbo ob kriţišču cesta v Kropo in Kamno Gorico. Pravzaprav je stavba sedaj pod 
streho in se ţe notranje ureja. 
To je novo poslopje bodoče osemletne šole za Kropo in okolico. Za sedaj bo imela štiri 
velike učilnice, nekaj stanovanj za predavatelje in hišnika, prostore za razne zbirke učil 
ter ostale nujne pritikline. 
 
 

 
 
Gradbena dela bi morala biti na stavbi zaključena do 20. avgusta. Do 20. septembra pa 
bi morala biti končana tudi vsa instalacijska in ureditvena dela prostorov – torej šola ţe 
pripravljena za sprejem učencev. 
Ţal so zaradi pomanjkanja kredita dela začasno prekinili. Lokalni faktorji pa upajo, da 
jim bo le uspelo na ta ali oni način preskrbeti manjkajoča sredstva (3,5 milijonov 
dinarjev), tako da bo šola še letos dokončno urejena.  
Vir: Glas Gorenjske, 13. 8. 1955 
 
O čem razpravlja krajevni odbor v Kropi? / Ali bo ţe jeseni šola v Lipnici? Največja 
ţelja vseh Kroparjev je, da bi bila v Lipnici čim prej dograjena šola osemletka. Po 
investicijski vsoti je šola dograjena za 85-90% in bi še enoletno odlaganje dograditve, 
kljub finančnim teţkočam bilo negospodarsko. Da pa je osemletka v tem predelu nujno 
potrebna je jasno. Za pojasnilo samo tole. V niţjo gimnazijo v Radovljico ali drugam se 
vozi ali hodi pribliţno 80 otrok iz tega območja. Brţ ko bi začeli s poukom v Lipnici pa bi 
bilo samo v višjih razredih 100 do 120 otrok. Kroparji upajo, da bo v letošnji jeseni ţe 
vsaj 6 razredov v novem poslopju, prav tako pa bi bila tudi prvi in drugi razred osnovne 
šole iz Srednje Dobrave, kjer je šole v neprimernih prostorih. 
Vir: Glas, 2. 4. 1956 
 



 

 
 

Šola v Lipnici 
Vir: Glas Gorenjske, 29. 6. 1956 

Spodnja slika prikazuje moderno novo šolo v Lipnici, v kateri bodo ţe letos imeli 
kroparski otroci pouk, če bo vse po sreči. 

 
 
1957  Dušan Poljšak, ravnatelj (prej upravitel v Kamni Gorici) 
  Dragica Poljšak, učiteljica (prej Kamna Gorica) 
  Franc Hafner, učitelj (prej upravitelj v Kropi) 
  Vida Gros, učiteljica (prej Kropa) 
  Stanka Klemenčič, učiteljica (prej Spodnja Dobrava) 
  Franc Premrov 
  Rozalija Gršič 
Vir: Kroparski zbornik (Stane Mihelič) 
 
 

 
 

Nova šola v Lipnici je brez garderob 
Glas Gorenjske, 17. 11. 1958 

 
 



 
 

Prvi razred OŠ Staneta Ţagarja v Lipnici, 1961 
Vir: neznan 

Op: Razredničarka Vera Blaznik 
 
Preteklo nedeljo Je bila na Dobravi ţalna komemoracija ob 20. obletnici smrti Staneta 
Ţagarja in njegovih tovarišev. Posnetek prikazuje ţalno svečanost pred počitniškim 
domom na Dobravi, govoril je upravitelj osnovne šole Lipnica Dušan Poljšak. / F. D. 
Vir: Glas, 31. 3. 1962 
 
Rekordni čas gradnje. »Če ţeliš videti lepo sodobno šolo, potem moraš obiskati 
osnovno šolo v Lipnici pri Kropi,« mi je ondan dejal Stanko Kajdiţ, predsednik 
skupščine občine Radovljica. Posebno pohvalno se je izrazil o telovadnici šole v Lipnici, 
ki so jo preteklo soboto slovesno izročili namenu. 
Dušan Poljšak, ravnatelj osnovne šole Lipnica, je dejal: »Junija lani smo preureditev 
šole zaupali gradbenemu podjetju Gorenjc. Komaj smo verjeli, da bi bila šola lahko 
preurejena za pouk do začetka šolskega leta. Pa vendar smo v nove prostore vstopil i 
ţe septembra lani.  
SGP Gorenje je preureditev šole opravil v rekordnem času treh mesecev. In solidno. Na 
delo nimamo drugih pripomb kot pohvalo za gradbince. Od prejšnjih štirih učilnic jih je 
zdaj devet, s preureditvijo smo pridobili nove prostore za kabinete, garderobo, kuhinjo, 
telovadnico in sanitarije. Z delom gradbenega podjetja Gorenje smo resnično 
zadovoljni.«  
Vir: Glas 31. 5. 1969 
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Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR 



 
Prvič objavljeno: 1. 10. 2018 
 
glavrencak@gmail.com 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


