
Osnovna šola Mošnje, začetki 1788 / prva šola 1839 
 
Večje ţupnije, kot je mošenjska, so imele običajno poleg ţupnišča tudi kaplanijo, v 
kateri so imeli svoj prostor tudi organisti in cerkveniki. Tako je bilo tudi v Mošnjah. Leta 
1788 je v kaplaniji v Mošnjah stanoval Franc Reš iz Brezij, sin Nikolaja in Helene Reš iz 
hiše številka 43. Pri ţupniku Urbanu Poličarju je opravljal sluţbo organista in 
cerkovnika. Bil je zelo izobraţen in med farani cenjen moţ. Prav on je bil tisti, ki je v vasi 
pričel poučevati uka ţeljne otroke. To delo je opravljal ljubiteljsko, zato je prostor v 
meţnariji postal kmalu premajhen za poučevanje. S prijateljem Poličarjem sta se 
domenila, da posredujeta svoji ţelji za izgradnjo šole v Mošnjah takratnemu 
ljubljanskemu škofu Alojziju Wolfu. Ta je privolil, da na ţupnijskem vrtu zgradijo, s 
pomočjo vaščanov in širše farne okolice, šolo za poučevanje otrok iz cele fare. Tako je 
bila prva šola zgrajena in dana svojemu namenu ţe leta 1839 (današnja 'koroščeva' 
hiša). Za igradnjo te šole je prispeval 3.000 goldinarjev tudi domačin Franc Špendov, ki 
je takrat na Dunaju opravljal sluţbo stolnega prošta in prelata. Gradnjo šole je podprl 
tudi okrajni glavar v Radovljici, gospod Ritter Oskar von Kalteneger. Šola je bila kmalu 
premajhna, pričele so se priprave za novo, večjo šolo (današnja šola), za katero se je 
še posebej zavzemal takratni okrajni šolski nadzornik ţupnik Jakob Aljaţ iz Dovjega. 
Izdelal je idejni načrt in predračun, ki je znašal 11.298 goldinarjev. Šolo so začeli graditi 
leta 1893 in je bila naslednjo leto jeseni ţe dana v uporabo učiteljem in učencem. 
Do dograditve prve šole je vseskozi poučeval gospod Reš, ki je sluţbo učitelja opravljal 
kar 50 let. Nasledil ga je učitelj Joţe Ukmar. Novo šolo je leta 1894 prevzel učitelj 
gospod Ignac Rozman iz Brezij. Za njim pa so se do druge svetovne vojne zvrstili sami 
odlični pedagogi, kot so: Joţe Korošec, Ivan Stupica, Vito Prestor in Melhior Dacar. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 
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 Mošnjah je bila redna osnovna šola ustanovljena leta 1876. Imela je 4 oddelke, šolski 
prostori pa so vili v Meţnariji (Mošnje št. 3). 
Vir: Osnovno šolanje na Breznici in okolici (Jure Sinobad) 

 
 

1788-1839 Reš France, organist, cerkovnik, ki je pričel poučevati mladino 
mošenjske fare. 

 
1839-1845 Turk Joţe, učitelj in cerkovnik, ki je nadaljeval s poučevanjem 

mladine. 
 
1845-1877 Ukmar Joţe, učitelj, ki je obenem opravljal sluţbo cerkovnika in 

organista. 



 
 

Imenik visokočast. in čast. g. g. naročnikov (Učiteljski tovariš): … Jak. Ukmar, uč. v 
Mošnjah.   
Vir: Učiteljski tovarš, 1. malega travna 1861 
 
Spraševanje. V Radoljici in Mošnjah (na Gorenskem) je bilo šolsko spraševanje 18. 
avg. sklenjeno z veselim praznovanjem rojstnega dneva presvitlega cesarja. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 9. 1862 
 
 
Imenik p. n. g. g. naročnikov (Učiteljski tovarš): … Ukmar, učenik v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 3. 1866 
 
 
Učiteljsko društvo na Kranjskem. K učiteljskemu društvu so pristopili g. g.: … Jakob 
Ukmar, učitelj v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 2. 1869 
 
 
Ogled po šolskem svetu. Mošnje štele so 103 vsakdanjih in 55 nedeljskih šolarjev in 
šolaric. Podučeval jih je prav spešno gosp. Jakob Ukmar, ki učiteljari ţe 33 let. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 1. 1870 
 
Iz društva v pomoč učiteljem, njihovim vdovam in sirotam na Kranjskem plačali so 
naslednji gg.: … Jakob Ukmar, uč. v Mošnjah, 8 gl. za leti l. 1866 in 1867. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 11. 1870 
 
Učiteljsko društvo za Kranjsko – k društvu so pristopili gg.: … Ukmar Jakob iz 
Mošenj 1 gold. za leto 1871. 
Vir: Učiteljski tovarš, 1. 2. 1871 
 
Društvo za pomoč učiteljem, njihovim vdovam in sirotam – plačali so gg.: … 
Ukmar Jakob iz Mošenj za l. 1868., 1869. in 1870 po 4 gl – skupaj 12 gl. 
Vir: Učiteljski tovarš, 15. 4. 1871 
 
Vdovsko društvo. Za leto 1873 so vplačali po 6 gld.: … Ukmar Jakob iz Mošenj. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 3. 1873 
 
Za »Narodno šolo« so darovali: … šola v Mošnjah 1 gld. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 4. 1873 
 
 

 
 



Učitelja na ljudski šoli v Mošnjah 
Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev …, 1874 

 
 

1876 – Prepis šolsko-cerkovniške hiše v Mošnjah št. 3 na občino Mošnje za 
ljudsko šolo. 
  

 
 

Shematismus der Volksschulen Krains, 1876 
 
 
 

Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. G. Jakob Ukmar iz Mošenj v Goriče nad 
Kranjem. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 9. 1876 
 
Razpis učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. Šolskega okraja v Radovljici. Na 1razr. lj. 
Šoli v Mošnjah učit. sluţba l. p. 400 gl. in stanovanje; okraj. šl. svetu v Radovljici do 8. 
novembra. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1876 
 
Razpis učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. V okraji Radovljiškem: … na 1razr. lj. šoli v 
Mošnjah l. p. 400 gl., stanovanje; okr. šol. svetu v Radovljici do 30. januarja 1877. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1877 
 
Razpis učiteljskih sluţeb. Na Kranjskem. V šolskem okraji Radovljiškem; na 
1razredni ljudski šoli v Mošnah, učit. sluţba 450 gl. in stanovanje; do 30. novembra t. l.  
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 11. 1877 
 
Premembe pri učiteljstvu. Na Kranjskem. Stalno umeščeni so g. g.: … S. Kokalj v 
Mošnah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 4. 1880 
 
 

 
 

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

 



 
Premene pri učiteljstvu na Kranjskem. G. Simon Kokalj, učitelj v Mošnjah na 
Gorenjskem, je 4. t. m. umrl. R. I. P. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 10. 1886 
 

 
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 
 
 

 
 

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

 
 

 

 
 

 
 

Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 26. 7. 1887 
Op.: Tekst govori o letni plači učitelja v Mošnjah. 

 



 
 
 

 
 

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

 
 
Razpisi učiteljskih sluţeb. V šolskem okraji Radovljica se razpisuje stalna, ali začasna 
sluţba učitelja in voditelja na jednorazrednici v Mošnjah 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. Za trdno so postavljeni g. g.: … Ignacij 
Rozman, učitelj v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 5. 1888 
 
 

 
 

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

 
 

 
Iz Mošenj. Zahvala. Blagorodni gospod A. Roblek, lekarničar in ţupan Radovljiški 
podaril je okrajni učiteljski knjiţnici Radovljiškega šolskega okraja 15 prav lično vezanih 
zvezkov »Meyers Conversations-Lexicon«. Za to velikodušno darilo se v imenu 
knjiţničnega odbora najtopleje zahvaljuje / Ignacij Rozman, predsednik. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 12. 1889 
 



 
Mošenjska občina je kupila 400 centov apna za gradnjo nove šole. Ţupnik je na 2. 
nedeljo 
po binkoštih oznanil: »Pridite na delo, drugi na voţnjo, da bodo v dnarji manji stroški.« 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 
 
Zahvala. Blagorodni gospod Ivan N. Resman, ţeleznični uradnik na Breţini (Nabresina) 
blagoizvolil je tukajšnji šolski mladini naročiti »Vrtec« za tekoče leto. – Izrekam blagemu 
gospodu tem potem v imeni šolske mladeţi, katera se za ta časopis jako zanima, 
prisrčno zahvalo. / Mošnje dne 4. sušča 1891 – Ign. Rozman, šolski vodja. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1891 
 
 

 
 

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

 
 
V sedmi seji 23. mal. travna je sklenil deţelni zbor, da se za leto 1893. dovolijo podpore 
za šolske stavbe za nastopne šole: … Mošnje 400 gld. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 5. 1893 
 
 
Nova šola (1893). Šola je bila kmalu premajhna, pričele so se priprave za novo, večjo 
šolo (današnja šola), za katero se je še posebej zavzemal takratni okrajni šolski 
nadzornik ţupnik Jakob Aljaţ iz Dovjega. Izdelal je idejni načrt in predračun, ki je znašal 
11.298 goldinarjev. Šolo so začeli graditi leta 1893 in je bila naslednjo leto jeseni ţe 
dana v uporabo učiteljem in učencem. 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 
 
 
(V seji deţelnega šolskega sveta) z dne 6. julija bili sta jednorazrednici v Breznici in 
Mošnjah povišani v dvorazredni šoli. 
Vir: Domoljub, 16. 7. 1893  
 
Deţelni zbor Kranjski. Dovolijo se za l. 1894 za šolske zradbe sledečim šolskim 
občinam podpore iz deţelnega zaklada: … Mošnje 300 gld. 
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 26. 1. 1894 
 



Podpore za šolske zgradbe iz deţelnega zaklada je dovolil deţelni zbor kranjski 
sledečim šolskim občinam: … Mošnje še 300 gld. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 2. 1894 
 
(Novo šolsko poslopje) se gradi v Mošnjah v radovljiškem okraji.  
Vir: Slovenski narod, 29. 5. 1894 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţeb. Na dvorazredni ljudski šoli v Mošnjah razpisuje se 
sluţba nadučitelja v III. plačilni vrsti in s prostim stanovanjem v stalno, eventuelno tudi 
druga učiteljska sluţba v IV. plačilni vrsti v stalno eventuelno začasno umestitev. 
Prosilci za te učiteljske sluţbe naj svoje primerno opremljene prošnje po predpisanem 
poti vloţe do 4. mal. srpana t. l. pri podpisanem oblastvu. / C. kr. okrajni šolski svet v 
Radovljici, dne 6. roţnika 1894. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 6. 1894 
 
Osobne vesti. Gosp. Ignacij Rozman je imenovan stalnim nadučiteljem na dvorazrednici 
v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 8. 1894 
 
Ednorazredno ljudsko šolo v Mošnjah pri Radoljici razširili so v dvorazredno in so novi 
razred otvorili dne 15. t. m.  
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 26. 10. 1894 
 
Osobne vesti. Gdč. Apolonija Fatur iz Krope je dobila začasno 2. učno mesto v 
Mošnjah.  
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 11. 1894 
 
 
 

 
 

Kaţipot po pokneţeni grofovini Goriški …, 1895 
Vir: dLib  

 
 

Uradni razpisi učiteljskih sluţeb. Na dvorazredni ljudski šoli v Mošnjah se bode 
podelila stalno druga učiteljska sluţba s plačo IV. plačilne vrste. Prošnje za to sluţbo 
naj se predpisanim potom s prilogami vred vloţe do 6. roţnika 1896 tu uradno. / G. kr. 
okrajni šolski svet Radovljica, dne 16. vel. travna 1896.  
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 6. 1896 
 
Imenovanja. … začasna učiteljica v Mošnjah, gospč. Apolonija Fatur , je imenovana za 
stalno učiteljico na isti šoli. 
Vir: Učiteljski tovariš, 16. 9. 1896 



 

 
 

Ţupnik Bleiweis, učiteljica Faturjeva ter princ in princesa Polignac 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 

 
 

 
 

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

 
 

Seznam učiteljev (1898): 
Ignaz Rozman, nadučitelj – tretji razred (29. maj 1888) – Mošnje 
Apollonia Fatur, učiteljica – četrti razred (16. avg. 1896) - Mošnje 
Vir: Personalstatus …, 1. 10. 1898 
Op.: Ime in priimek, naziv, zaposlen od … in ljudska šola. 

 
 

Osobne vesti. Učitelj v Mošnjah g. J. Slapšak je imenovan nadučiteljem v Vodicah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 4. 1902 
 
Osobne vesti. Na lastno prošnjo so premeščeni: … nadučitelj v Mošnjah g. Ignacij 
Rozman v Veliki Podlog. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 12. 1902 



 
 

 
 

Vir: Učiteljski tovariš, 1. 1. 1903 
 
 

 
 

Šola v Mošnjah, od. 1909 
Vir: delcampe.net (detajl) 

 
 

Nečuveno. »Gorenjec« je pred kratkim razkril nekaj nečuvenega. Tam čitamo: »Šolski 
otroci iz mošenjske fare vedo povedati, da jim je fajmošter v šoli priporočal, da naj, 
kadar jih bodo starši poslali kako reč kupit v prodajalno, vselej sebi pridrţe nekaj 
vinarjev in kupijo za toliko manj dotičnega blaga. Tako prisleparjeni in staršem ukradeni 
denar pa naj potem prineso v farovško hranilnico. Ta famozni boţji namestnik, ki tako 
lepo uči kmetsko mladino, je bil ţe kaznovan zaradi pretepanja otrok v šoli in je tudi ţe 
znan zaradi drugih nedostojnosti; vendar pa imajo gotovi gospodje v Ljubljani še vedno 
veliko dopadanje na njim, ker je tako skrben za farovško bisago, ki pri njih, kakor je 
videti, odtehta tudi poštenje in vse druge človeške čednosti in kreposti.  
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 4. 1904 
 
 
Čekovni promet učiteljskega konvikta. (Letnina za l. 1905.): … g. Josip Korošec, 
nadučitelj v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 6. 1905 
 



Izobraţevalni tečaj za kranjske učitelje na Grmu se vrši v ondotni kmetijski šoli letos 
od 2. do 11. aprila. V ta tečaj odpošlje c. kr. deţelni šolski svet tovariše: … Joţefa 
Korošca, nadučitelja v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 19. 1. 1906 
 
Iz Mošenj. »Čebelico« za šolsko mladino imamo ţe pet let. Vseh vlog v tem času je ţe 
nad 1000 kron. Ţeleti bi pa bilo za ta šolarski zavod zlasti pri starših vse večjega 
zanimanja. Treba le pomisliti, kako lepa prilika se nudi s tem mladini za varčevanje. 
Otrok se privadi varčnosti, starši si pa olajšajo s tem, da izročajo otrokom male svote za 
»Čebelico«, skrb za napravo otroške obleke ali obuvala. Kako prijetno je, če moreš ob 
času potrebe vzeti v roko v »Čebelici« prihranjeni otroški denar! Poglavitno je seve to, 
da se ţe otrok nauči paziti na denar, ţ njim varčevati in ga prav ceniti. Človek, ki se je v 
mladosti sprijaznil z varčnostjo, tudi drugih krščanskih čednosti ne bo preziral, marveč 
bo skušal vsepovsodi biti drugim vzor, svojcem pa v čast in ponos. Varčen mladenič je 
navadno tudi trezen, značajen; in ravno takih tudi v naši ţupniji potrebujemo. Na delo 
torej, starši, da si vzredimo varčen, čednosten in značajen zarod! 
Vir: Domoljub, 26. 3. 1908 
 
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, Janko Vrezec. 
Za pouk dekliških ročnih del, da se jim prizna nagrada, se priporočajo: Pavla Markošek, 
Ljubno, Marija Šemerl, Lesce 
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 8. 1909 
 
Iz šolske sluţbe. V višji plačilni razred so pomaknjeni s 1. januarjem 1910., in sicer iz 
tretjega v drugi razred: … Josip Korošec, nadučitelj v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 14. 1. 1910 
 

 
 



Učenci pred šolo v Mošnjah, ok. 1910 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 

 

 
 

Nadučitelj Ivan Korošec, ok. 1910 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let (detajl) 

 
 

Mošnje. Naš narodno napredni učitelj v boju za svojo čast. Izobraţevalno delo 
mošenjskega nadučitelja preteţni večini občanov nič kaj ne ugaja. Ker so sadovi 
njegovega večletnega delovanja v šoli naravnost nezadostni kar se tiče discipline in 
napredka v najpotrebnejših predmetih, zlasti v branju in pisavi, se je eden izmed 
občanov celo predrznil tozadevno nezadovoljnost izraziti pismeno višji šolski oblasti. Na 
to resno in utemeljeno ovadbo pa so je čutil naš nadučitelj in bivši »paradiški vodja« 
tako silno uţaljenega na časti, da je sklenil jo oprati sodnijskim potom. Novembra se je 
vršila obravnava, pri kateri je bil toţitelj prisiljen odstopiti od toţbe, ker je sodišče 
izjavilo, da toţenec s svojo stvarno ovadbo ni prav nič razţalil toţitelja na časti ter je bil 
na podlagi tega oproščen. — Mošnjan. 
Vir: Domoljub, 30. 11. 1911  
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţb. Na dvorazredni ljudski šoli v Mošnjah se bo stalno 
namestila sluţba nadučitelja s postavnimi prejemki in prostim stanovanjem. Zadostno 
opremljene prošnje naj se sluţbenim potom semkaj vlagajo do 15. maja 1912. Prosilci, 
ki v kranjski učiteljski sluţbi še niso stalno nameščeni, morajo z drţavnozdravniškim 
izpričevalom dokazati, da so telesno popolnoma sposobni za šolsko sluţbo. / C. kr. 
okrajni šolski svet v Radovljici, dne 10. aprila 1912. 
Vir: Učiteljski tovariš, 26. 4. 1912 
 
Iz seje okrajnega šolskega sveta v Radovljici dne 21. avgusta. Remuneracije za 
uspešni pouk v kmetijstvu se predlagajo sledečim učnim osebam: … Korošec Josip, 
Mošnje. 
Stavi se predlog za izpraznjeno mesto nadučitelja v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 30. 8. 1912 
 
Ljudsko šolstvo. Absol. učit. kandidatinja Helena Černe je imenovana za prov. 
učiteljico v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 4. 10. 1912 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţb. Na dvorazredni ljudski šoli v Mošnjah se bo stalno 
namestila sluţba nadučitelja s postavnimi prejemki in naturalnim stanovanjem. Pravilno 



opremljene prošnje je predloţiti semkaj predpisanim potom do 30. novembra 1912. 
Prosilci, ki v kranjski javni šolski sluţbi še niso stalno nameščeni, morajo z drţavno-
zdravniškim izpričevalom dokazati, da imajo popolno fizično sposobnost za šolsko 
sluţbo. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 20. oktobra 1912. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1912 
 
Razdelitev draginjskih doklad. Kranjski deţelni odbor je »po previdnosti« draginjske 
doklade učiteljstvu tako-le razdelil: … Fatur Apolonija v Mošnjah (okraj Radovljica) – 
25%. 
Vir: Učiteljski tovariš, 10. 1. 1913 
 
Uradni razpisi učiteljskih sluţb. Na dvorazredni šoli v Mošnjah se bo stalno namestila 
sluţba nadučitelja s postavnimi prejemki in naturalnim stanovanjem. Redno opremljene 
prošnje je vloţiti predpisanim potom pri podpisanem c. kr. okrajnem šolskem svetu do 
20. avgusta 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. Ţe vloţene prošnje ostanejo veljavne tudi za novi razpis 
sluţbe. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, dne 12. julija 1913. 
Vir: Učiteljski tovariš, 18. 7. 1913 
 
Razpis učiteljske sluţbe. Na dvorazredni šoli v Mošnjah se bo stalno namestila sluţba 
nadučitelja. Redno opremljene prošnje je vloţiti predpisanim potom pri podpisanemu 
ces.kr. okrajnemu šolskemu svetu do 31. januarja 1914. Prosilci, ki v kranjski učiteljski 
sluţbi še niso stalno nameščeni, morajo z drţavnozdravniškim spričevalom dokazati, da 
so telesno popolnoma sposobni za šolsko sluţbo. / C. kr. okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 19. decembra 1913.  
Vir: Učiteljski tovariš, 9. 1. 1914 
 
Razpis učiteljske sluţbe. Na dvorazredni lj. šoli v Mošnjah izpraznjeno naduč. mesto 
se do 30. septembra vsled razpisa c. kr. deţelnega šolskega sveta z dne 28. julija 1914, 
št. 4061, vnovič v stalno nameščenje razpisuje in sicer s pristavkom, da ţe podane 
prošnje tudi za ponovljeni razpis ostanejo v veljavi. 
Vir: Učiteljski tovariš, 28. 8. 1914 
 
 
Prvi učitelj je bil Ivan Stupica, ki je v Draţgošah sluţboval do leta 1917, ko je odšel v 
Mošnje. V času njegovega sluţbovanja je verouk poučeval ţupnik Boncelj, pozneje 
ţupnik Anton Pfajfar. Ivan Stupica je ustanovil Bralno društvo ter Hranilnico in 
posojilnico. 
Vir: Kronika šole v Draţgošah (Julijana Prevc); dLib 
 
S seje kranjskega deţelnega šolskega sveta z dne 20. t. m. Stalno se nameste: … 
Stupica Ivan, nadučitelj v Mošnjah.  
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 1. 1917 
 



Iz ljudsko šolske sluţbe. Apolonijo Faturjevo v Mošnjah nadomešča Ludmila 
Rapetova. 
Vir: Učiteljski tovariš, 19. 10. 1917 
 
 
Seznam učiteljev (1918): 
Johann Stupica, nadučitelj (20. sep. 1897) - Mošnje 
Apollonia Fatur, učiteljica (16. avg. 1896) - Mošnje 
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. Podaljšal se je 
dopust Apol. Faturjevi v Mošnjah do 15. julija t. l., zato ostane njena namestnica M. 
Repetova ostane še nadalje na njenem mestu. 
Vir: Učiteljski tovariš, 12. 4. 1918 
 
 
 

 
 

Imenik šolskih oblastev …, 1921 
Vir: sistory.si 

Op.: Po stanju v začetku šolskega leta 1920/21! 
 
 

Prešolanja. Vas Vrbnje se prešola iz Mošenj v Radovljico. 
Vir: Učiteljski tovariš, 22. 6. 1922 
 
 

 
 

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

 
Upokojitve, napredovanja in imenovanja. Po razpisu so imenovani: … Mošnjah za st. 
učitelja Nikolaj Prestor. 
Vir: Učiteljski tovariš, 19. 8. 1926 
 
Ukazna nameščenja po čl. 52. in 71. čin. zak. v ljubljanski oblasti. Imenovanja: … v 
Mošnjah za šol. upr. Nikolaj Prestor, Danica Pokorn. 
Vir: Učiteljski tovariš, 2. 6. 1927 



 
Osebne zadeve. Razvrstitev učiteljstva. Za šolsko leto 1928./29. je bila izvršena 
sledeča razvrstitev učiteljstva v ljubljanski oblasti: …  v Mošnjah Rosanda Ţebre. 
Vir: Učiteljski tovariš, 27. 9. 1928 
 

 

 
 

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

 
 

 
 

Prosvetni šematizam, 1932 
Vir: sistory.si 

 
 

Osebne zadeve. Premeščeni so: … Kušar-Hlebec A. Katarina iz Krope za učiteljico v 
Mošnjah, … Ţebre Al. Rosanda iz Mošenj, za učiteljico v Begunje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 9. 1932 

 
 

Praktični učiteljski izpiti v Ljubljani v novembrskem roku. Za poloţitev praktičnega 
učiteljskega izpita pred izpitno komisijo na drţ. učiteljski šoli v Ljubljani, kateri je 
predsedoval direktor zavoda gosp. Marolt Nande, se je oglasilo 20 kandidatk in 25 
kandidatov. Izpiti so se polagali od 7. do 19. novembra t. l. s sledečim uspehom: … 
Pavlin Franc, učitelj v Mošnjah (s prav dobrim uspehom). 
Vir: Učiteljski tovariš, 25. 11. 1932 
 
Osebne zadeve. Napredovali so učitelji (-ice): v VII. skupino: … Pokorn Danica iz 
Mošenj, Prestor Nikolaj iz Mošenj, … v IX. skupino: … Pavlin Franc iz Mošenj. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 6. 1933 
 
Osebne zadeve. Premeščeni so z ukazom: … Pokorn Danica iz Mošenj v Olševek. 
Vir: Učiteljski tovariš, 6. 9. 1933 
 



Premestitve učiteljstva: Beograd 21. novembra. Z ukazom Nj. Vel. kralja so bili na 
predlog prosvetnega ministira premeščeni po sluţbeni potrebi učitelji in učiteljice:  … 
Julija Majer iz Čateţa v Mošnje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 23. 11. 1933 
 

 
 

Vir: Staleţ šolstva in učiteljstva v Dravski banovini, 1934 
 

 

 
 

Učenci precepljajo jablano ob šoli, 1933 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 

Op.: Na fotografiji sta učitelja Nikolaj Prestor in Franc Pavlin. 
 



 
 

Pozicija šole, ok. 1935 
Vir: sistory.si (slovenski šolski muzej) 

 

 
 

Izris šole in šolskega dvorišča, ok. 1935 
Vir: sistory.si (slovenski šolski muzej) 

Op.: 1. šolsko poslopje, 2. drvarnica, 3. topla greda 
 

 



Poiskusne šole za novi učni načrt v Dravski banovini. S pričetkom šolskega leta 
1933./34. so bile določene za preizkušnjo novega učnega načrta v dravski banovini 
sledeče poizkusile šole: … štirirazrednice: Mošnje, srez Radovljica. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 2. 1934 
 
Osebne zadeve. Napredovali so v VIII. skupino: … Kušar Katarina iz Mošenj. 
Vir: Učiteljski tovariš, 15. 3. 1934 
 
Osebne zadeve. Premeščeni so učitelji(ce): … Klančnik Pavla iz Dovja (Radovljica) v 
Mošnje (Radovljica). 
Vir: Učiteljski tovariš, 30. 8. 1934 
 
Osebne zadeve. Z odlokom ministrstva prosvete so premeščeni: Po prošnji …: Dacar 
Melhior iz Olševka v Mošnje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 17. 9. 1936 
 
Osebne zadeve. Imenovani so za šolske upravitelje: … Dacar Melhior v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 24. 9. 1936. 
 

 
 

Dva ţiga in podpis šolskega upravitelja Prestorja, 1936 
Vir: sistory.si (slovenski šolski muzej) 

Op.: Drugi podpis Franc Pavlin, začasni šolski upravitelj. 
 

 
 

 
Slovo šolskega upravitelja. Hudo nas je zadelo, da so nam premestili šolskega 
upravitelja g Nikolaja Prestorja. Z njim smo izgubili vnetega javnega delavca ne samo 
naše vasi, temveč sploh našega okraja. Ţe blizu 10 let je, odkar je g. Prestor prispel na 
prag naše, takrat še dvorazredne osnovne šole. G. Prestor je vodil z velikim uspehom 
sresko drevesnico Takoj po prihodu v Mošnje se je trudil na vse načine, da smo dobili 
trorazredno šolo. Ob tragični smrti kralja Aleksandra I. Zedinitelja je poskrbel, da se je 
vsadila spominska lipa, ki danes krepko rase pred občinskim domom kljub temu, da jo 
je neznanec dvakrat zasekal. G. Prestor se je posebno odlikoval v vrstah našega 
Sokola za Mošnje-Brezje, ki mu je bil več let starosta. Kot namestnik tajnika gasilske 



čete je skozi leta marljivo deloval v četi, ki ga bo res pogrešala. Udejstvoval se je tudi pri 
Rdečem kriţu in Jadranski straţi. Nad vse je ljubil šolsko mladino in jo skozi 10 let 
vzgajal v narodnem duhu. Videl je, da trpi mladina v današnjih hudih časih 
pomanjkanje, zato je lansko leto priredil boţičnico. Velike zasluge gredo pri tem tudi 
njegovi soprogi ga. Heleni, ki je zbrala med domačini, v Radovljici, v Lescah in v Kranju 
toliko sredstev, da so bili na boţičnici obdarovani vsi najsiromašnejši otroci. Za vse to 
njegovo neumorno delo so mu vaščani pripravili pretekli petek zvečer v gostilni 
Praprotnika Antona v Mošnjah lep poslovilni večer, na katerem so se poslovili od njega. 
Večer je obiskalo tudi nekaj ljudi iz Radovljice, Begunj in Brezij. Zahvalili so se mu v 
imenu učiteljstva učitelj g. Pavlin v imenu sokolske čete br. Maček in v imenu gasilske 
čete načelnik g. Janc. Med trajanjem poslovilnega večera so znanci streljali z moţnarji 
g. Prestorju v čast. K zaključku je zadonela pesem naših fantov in nato se je g. Prestor 
prav prisrčno poslovil od vseh z vzklikom »Zdravo naša domovina!« Zadonel je 
odgovor: »Zdravo!« Mnogim izmed prisotnih se je zalilo oko s solzami. V ponedeljek je 
g Prestor nastopil novo sluţbeno mesto na Gorjušah. 
Vir: Domovina, 19. 11. 1936  
 

 
 

Nikolaj Prestor, nadučitelj v Mošnjah, 1899-1978 
Vir: obrazisrcaslovenije.si 

 
 

 
Rangna lista (po stanju dne 1. september 1937): … Mayer Julija, Mošnje, … Klančnik 
Pavlina, Mošnje, … Pavlin Franc, Mošnje, … Dacar Melhior, Mošnje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 11. 1937 
 
 
Osebne zadeve. V 8. poloţajno skupino so napredovali:  … Starec Kristina, Mošnje … 
Klančnik Pavlina, Mošnje. 
Vir: Učiteljski tovariš, 1. 6. 1939 
 



 
 

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

 

 

 
 

Šola Mošnje; šolska občina Mošnje, Upravna občina Brezje. Osnovna šola (oddelkov) 
2, višja ljudska šola 1, kombiniran 1, skupaj 4. Učencev: moških 68, ţenskih 67, skupaj 
135. Učiteljev: moških 1, ţenskih 3, skupaj 4. Šola ima: 3 učilnice, upravnikovo pisarno, 
upravnikovo stanovanje, šolski vrt, lastno poslopje. 
Vir: Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini, 1939/1940. 
 
 

 
 

Učenci v mošenjski šoli, pred 1940 
Vir: Fara Mošnje skozi 850 let 

 
 

Osebne zadeve. Napredovanja učiteljstva v VIII. in IX. skupino; v VIII. skupino: … 
Dacar Melhior, učitelj v Mošnjah. 
Vir: Učiteljski tovariš, 9. 5. 1940 
 



 
 
Franc Pikelj. … Ob koncu vojne pa se je javil na okrajni šolski urad in ponovno zaprosil 
za sluţbo učitelja. "Poslali so me za upravitelja v Mošnje, kjer sem uredil poţgano šolo 
in začel s poukom. Kakih petnajst učencev je bilo na začetku. Tam sem bil dve leti, nato 
pa poslan, bolje rečen vrţen v Radovljico. Nekdo drug je hotel v Mošnje, in ker je bil 
med vojno v izgnanstvu, jaz pa ne, ker sem torej "manj trpel", je obveljala njegova in jaz 
sem odšel. Ravno takrat so v Radovljici upokojili ţenino sestro Polonco, na njeno mesto 
pa postavili mene." 
Vir: Gorenjski glas, 6. 10. 1995 
 
 
Po vojni je delo upravitelja šole v Mošnjah do upokojitve upravljal gospod Pavlin. Poleg 
učiteljevanja je aktivno delal in upravljal tajniške posle pri številnih društvih in 
organizacijah. Še posebno je bil aktiven pri društvu 'Svoboda', saj je vsa dogajanja in 
delo okrog kulturnih dejavnosti tudi skrbno zapisoval. Zelo natančno je v biltenu ob 30-
letnici kulturnega društva opisal delo in gradnjo kulturnega doma ter delo dramskega 
odseka. 
Vir: Fara Mošnje skozi 750 let 
 
 
V glavnem je vodil zapisnike tov. France Pavlin, sedaj šolski upravitelj v Mošnjah pri 
Radovljici. 
Vir: Gorenjski glas, 29. 3. 1952 
 

 
 

Mošnjani 
Vir: Glas, 9. 5. 1975 

Pogovor za mizo v kulturnem domu: (z leve proti desni) novinar Andrej Ţalar, upokojeni 
upravitelj šole Franc Pavlin, tajnik KS Franc Bernard, predsednik sveta KS Niko Sok, 
reţiserka Cilka Mertelj, predsednik skupščine KS Tone Pintar in član sveta KS (ter 
mošnjanski novinar) Ciril Zupan. 



 
 
† Franc Pavlin. Izgoreval in izgorel si, starosta naše vasi, ki si v njeno ţivljenje vtkal pol 
stoletja svojega veka in neizbrisnega dela. 
Bil si mlad, napreden učitelj, ko si 1930 prišel med nas, nenehno iščoč duh, človek, ki je 
imel naskončno rad mladi rod in mu je bil vzgojitelj in prijatelj še potem, ko je prerasel 
šolske klopi. 
 

 
 

Franc Pavlin 
 

Med vojno si moral kot slovenski izobraţenec v Srbijo, na trpko pot izgnanstva, iz 
katerega si se vrnil še bolj zrel, Še bolj klen in si ves svoj ţivljenjski polet z ţuljavo 
močjo 
lastnih rok zastavil za obnovo poţgane vasi. Ob tvoji zagnanosti je zrasel tudi naš 
kulturni 
— in tvoj drugi — dom, ki si mu vdihnil ţivljenje, saj brez tebe ni bilo ne proslave ne 
gledališke predstave. S koliko ljubezni, zavzetosti in poţrtvovalnosti, s koliko 
vzpodbudnimi mislimi in načrti si usmerjal delo našega delavsko prosvetnega društva 
Svoboda, katerega tajnik in skrben kronist si bil 30 let.  
Bil si povsod in za vse. O tem pričajo številna priznanja in odlikovanja, med njimi tudi 
bronasto odličje Svobod, red zaslug za narod s srebrno zvezdo in red dela s srebrnim 
vencem.  
Nikoli se ti ne bomo mogli dovolj zahvaliti za vse, kar si nam dal; in ko ti je na zadnji poti 
mimo tvoje šole zapel v slovo šolski zvonec, smo vedeli, da bo dediščina tvojega dela 
neizbrisen spomin na vse lepo, dobro, človečno in plemenito, kar nam je pomenil 
resnično ljudski učitelj, šolski upravitelj in velik človek, Franc Pavlin. / DPD Svoboda 
Mošnje in KS Mošnje 
Vir: Glas, 17. 8. 1982 
 
 
Podruţnična šola v Mošnjah je stara ţe ve kot sto let, obnovili in delno dozidali so jo 
pred dvajsetimi leti. Ob tem, ko ima štiri učilnice in prostorno podstrešje, kjer bo v 
prihodnosti moţno pridobiti dodatne prostore, je njena slabost ta, da nima telovadnice in 



da pouk telesne vzgoje poteka v sosednjem objektu. Izdelovalci študije menijo, da je 
šola tudi po prehod u na devetletko primerna za pouk od prvega do četrtega razreda. 
Vir: Gorenjski glas, 4. 9. 1999 
 
 

Op.: O osnovni šoli Mošnje je zapis v knjigi Fara Mošnje skozi 850 let! 
 

 

 
 

Šola v Lešah v sto letih. Tako so naslovili razstavo, ki je bila odprta v osnovni šoli 
Lese na Dan drţavnosti. Predstavila nam je stoletno slikovno dokumentarno gradivo 
vzgojnega in izobraţevalnega dela ter, v dopolnilu, pokazala skrbno urejene izdelke 
učencev v letošnjem šolskem letu. 
Lešanski predniki so l. 1895 sezidali šolsko poslopje in natanko po sto letih so, 25. junija 
letos, njihovi potomci pripravili nadvse svečano proslavo preteklosti v čast in v ponos ter 
vzpodbudo sedaj ţivečim v kraju imenovanem ―Gorenjska Vipava‖, ob vznoţju gore 
Dobrče. 
Vrstila so se številna športna tekmovanja, šolska proslava in ljudsko veselje na 
veseličnem prostoru ob šolskem poslopju. Za šolsko proslavo se je devet učencev 
prvega in drugega razreda s svojo učiteljico, domačinko, gospo Ireno Japelj pripravljalo 
vse šolsko leto. Za slavnostni dan so izdali enajsto številko šolskega glasila ―Listki‖, 
naučili so se mnogo pesmic in igrice, povezali pa so jih s petjem in glasbili pod 
vodstvom učitelja glasbe Staneta Biteţnika. Pri organizaciji svečanosti je nesebično 
pomagalo deset članov pripravljalnega odbora, sodelovala pa sta tudi ravnatelj 
centralne šole Bistrica, gospod Tone Ručigaj in učiteljica slovenskega jezika, gospa 
Joţica Koder. 
Bil je to nadvse srečen in vesel dogodek za krajane, ki so se zbrali v šoli in pred njo, za 
vse rojake, ki so prišli domov od blizu in daleč, za vse povabljene, ki so bili večinoma 
nekdanji lešanski učitelji. 
Sedli smo v šolske klopi in navdušeno ploskali izvajalcem, še posebno zato, ker so 
izvajali program brez spodrsljajev, brez treme, samo devet jih je bilo in tako majhni so 
še ..., pa so nam govorili, peli in igrali kar polni dve uri! 
Nastope je povezovala vsem poznana televizijska napovedovalka gospa Jelena Jukič. 
Pozdravne besede pa je izrekel ravnatelj centralne šole Bistrica, gospod Tone Ručigaj 
in pri tem pozdravil vse navzoče povabljene, nekdanje učitelje, vsakega posebej. 
Nadvse zanimiv kratek pregled zgodovine lešanske šole je nanizal krajan, gospod Joţe 
Kocjan. V lešanski fari se je začel pouk vzgoje in izobraţevanja ţe leta 1878, torej pred 
stosedemnajstimi leti. Takratni ţupnik Alojz Kumer je v ţupnišču poučeval otroke in 
nekatere odrasle. To je bila njegova privatna šola. Za poučevanje mu je avstroogrska 
drţava namenila za vsakega učenca po dva goldinarja. Sedem let kasneje, leta 1885, 
pa so začeli hoditi v ţupnišče v Lešah tudi otroci iz bliţnjih vasi Popovo, Vadiče in 
Visoče. Ţupnišče je bilo kmalu premajhno za vse ukaţeljne, zato so lešanski predniki 
začeli s pripravami na gradnjo šolskega poslopja. V tej zamisli sta jih podpirala 
radovljiški okrajni glavar gospod Josip Dralka in mošenjski ţupan gospod Jurgele. Na 
pobudo šolskega nadzornika gospoda Franca Levca, je bil ustanovljen štiričlanski 



krajevni šolski odbor, ki je poskrbel, da so uresničili zamisel o gradnji. Ob tem ne 
smemo pozabiti na velikodušnost prednikov, katerih ţivljenjsko vodilo je bila omika 
naroda. Drţava je namreč namenila za gradnjo šolskega poslopja le 800 goldinarjev, 
šolski odbor z domačini pa jih je zbral 2.200, kar je zadostovalo za dograditev šole l. 
1895. Stavba je bila pritlična z eno učilnico, sanitarijami in stanovanjem za učitelja. Taka 
je ostala do druge svetovne vojne. 
Šolska kronika navaja do druge svetovne vojne v Lešah 16 učiteljev, ki so se menjavali 
kar pogosto. Med njimi so najbolj poznani gospod Julij Slapšak, ki je leta 1900 ustanovil 
tudi gasilsko društvo, ki je sezidalo svoj dom. Imenovani učitelj je znan v slovenskem 
slovstvu kot mladinski pisatelj z imenom Mišjakov Julče. Lešanski učitelj Joţe Gorišek je 
kasneje postal ravnatelj meščanske šole in se ga spominja marsikateri Trţičan. Še 
sedaj pa je s svojim krajem sluţbovanja povezan zadnji učitelj v Lešah pred drugo 
svetovno vojno. Takrat zelo mlad učitelj s svojo soprogo učiteljico, je gospod Viktor 
Plemelj, ustanovil v Lešah dvorazredno osnovno šolo in se udeljstvoval tudi na 
športnem področju svojega šolskega okoliša. Danes skoraj devetdesetletni vitalni in 
krepki upokojeni učitelj je namenil udeleţencem proslave nekaj vzpodbudnih besed in 
poţel veliko navdušenja, zlasti med svojimi nekdanjimi učenci. Do leta 1944, med 
okupacijo, sta na šoli učili dve nemški učiteljici; takrat pa je bilo poslopje poţgano. 
Po vojni so vaščani z vsemi močmi hiteli skupno graditi novo poslopje. Na ostankih 
poţganega, je bila stavba nujno pripravljena za pouk leta 1947. Od leta 1945 do leta 
1947 pa je pouk v dvorazredni šoli potekal v kmečki hiši Paplerjevih, to je pri Golmarju v 
Lešah. Do leta 1972 je bila šola samostojna, od tedaj dalje pa je podruţnična in jo 
obiskujejo učenci prvega in drugega razreda. V ostale razrede se lešanski otroci vozijo 
v šolo v Bistrico. 
Tako so se dogodki, povezani z lešansko šolo, zapisali v zgodovino. Zgodovina je 
učiteljica ţivljenja. Zato nas uči iz korenin preteklosti. Tudi Lešani se tega zavedajo prav 
dobro in hočejo ohraniti svojo šolo, ki so jo predniki in sedaj ţiveči zgradili s trudom, 
znojem in odpovedmi. 
Do nedavnega je bilo mnogo razgovorov, morda negodovanja nad dokazi, da lešanska 
šola prinaša izgubo, da ne koristi nikomur, ko je otrok tako malo, ti naj se pa kar vozijo, 
vsi, v Bistrico. K sreči je prevladal ljudski glas in pouk bo jeseni še naprej v Lešah. 
Morda je trenutno otrok bolj malo, toda, kot je upal in ţelel v zaključni besedi trţiški 
ţupan gospod Pavel Rupar, je prihodnost naša in šola bo polna mladine, ki bo svoje 
znanje bogatila vse dotlej, ―dokler človeški rod bo ţivel tod‖, (Tako pravi naša pesem). 
Ko smo se, pod vtisom svečanega dogodka, poslovili iz prelepe Gorenjske Vipave, so 
nam še vedno zveneli v glavi ubrani otroški glasovi, ki so zapeli Beethovnovo Odo 
radosti. To je bilo zagotovilo za srečno, zadovoljno, bogato notranje ţivljenje, ki pa bi 
bilo brez šolanja, nemogoče. 
Prav zato pa tudi Lešani svoje ljube šole ne dajo v druge namene in to je še kako prav! 
 / Mira Bertoncelj-Hiršel 
Vir: Trţiški razgledi (Leto II., št. 7). 
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