
 

 

Občina Ovsiše v starih časopisih 
 
Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Podnart, Poljšica pri 
Podnartu, Prezrenje, Rovte, Zaloše 
 
 

1866 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1865 / Dekanija Radoljica /  
Ovsišče. Klapšič A., fajmošter. 
Mohorjev koledar, 1866 
 
 

1867 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1866 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Klapšič J., fajmošter. 
Mohorjev koledar, 1867 
 
 

1868 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1867 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Klapšič J., fajmošter. 
Mohorjev koledar, 1868 
 
 

1869 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1868 / Dekanija Radoljica /  
Ovsišče. Klapšič J., fajmošter. 
Mohorjev koledar, 1869 
 
 

1870 
 
V Mohorjevem koledarju za leto 1870 ni podatkov o naročnikih Moh. knjig! 
 
 

1871 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1870 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţe, Pogačnik Jernej, Vovk Gašper, Kovačič 
Marjana, Pogačnik Mica. 
Mohorjev koledar, 1871 
 
 



1872 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1871 / Dekanija Radoljica /  
Ovšise. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţef, Pogačnik Jernej, Volk Gašpar. 
Mohorjev koledar, 1872 
 
 

1873 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1872 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţef, Pogačnik Jernej, Volk Gašpar, Potočnik 
Joţef. 
Mohorjev koledar, 1873 
 
 

1874 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1873 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţa, Pogačnik Jerni, Vovk Gašpar, Potočnik 
Joţa, Kalan Matija, Primc Martin. 
Mohorjev koledar, 1874 
 
 

1875 
 
V Mohorjevem koledarju za leto 1875 ni naročnikov za Dekanijo Radovljica. 

 

 

1876 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1875 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţe, Pogačnik Jerni, Kalan Matija, Primc 
Martin, Pogačnik Jerni, Šolar Balantin, Tomše Bal., Pleša Jan., Papler Helena. 
Mohorjev koledar, 1876 
 
 

1877 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1876 / Dekanija Radoljica /   
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţe, Pogačnik Jerni, Kalan Matija, Primc 
Martin, Pogačnik Jerni, Pleša Janez, Papler Helena, Boštar Joţe. 
Mohorjev koledar, 1877 
 
 

1878 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1877 / Dekanija Radoljica /   
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Bedenk Joţe, Pogačnik Jerni, Kalan Matija, Primc 
Martin, Pogačnik Jerni, Boštar Joţe, Papler Helena, Fister M., Jerala Marija, Potočnik 
Janez. 
Mohorjev koledar, 1878 



 
 

1879 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1878 / Dekanija Radoljica /    
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Pogačnik Jerni, Kalan Matija. 
Mohorjev koledar, 1879 
 
 

1880 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1879 / Dekanija Radoljica /    
Ovsiše. Habe Janez, Pogačnik Jerni, Kalan Matija, Potočnik Janez, Pogačnik Jernej, 
Beštar Joţe, Kemperle Janez. 
Mohorjev koledar, 1880 
 
 

1881 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1880 / Dekanija Radoljica /     
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Pogačnik Jerni, Kalan Matija, Potočnik Jauez, Beštar 
Joţa, Primic Martin, Potočnik Marija, Pirc Franc, Pirc Matija, Šuler Valentin, 
Kemperle Janez. 
Mohorjev koledar, 1881 
 
 

1882 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1881 / Dekanija Radoljica /      
Ovsiše. Habe Jan., ţupn.; Pogačnik Jerni, Beštar Joţe, Potočnik Marija, Papler 
Lenka, Primic Marija. 
Mohorjev koledar, 1882 
 
 

1883 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1882 / Dekanija Radoljica /       
Ovsiše. Habe Jan, ţupnik; Pogačnik Jer, Pogačnik Jer, Rant Janez, Rozman Jan, 
Jereb Gašper. 
Mohorjev koledar, 1883 
 
 

1884 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1883 / Dekanija Radoljica /       
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Pogačnik Jernej, Potočnik Janez, Raut Janez, Volk 
Gašpar, Varl Tomaţ, Rozman Janez, kmetje; Rţen Luka, kajţar; Jereb Gašpar, ţeln. 
čuvaj; Bedenk Joţe, org.; Beštar Joţe, Pogačnik Jernej, Fistar Fr., Bakovec Janez, 
fantje; Beštar Marija, kmetica; Papler Hel., Rebolj Ana, Fistar Franca, Šolar Marijana, 
Primc Franca, dekleta. 



Mohorjev koledar, 1884 
 
 

1885 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1884 / Dekanija Radoljica /        
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Pogačnik Jernej, Potočnik Janez, Rant Janez, Volk 
Gašpar, Varl Tomaţ, Rozman Janez, kmetje; Rţen Luka, kajţar; Jereb Gašpar, 
ţelezniš. čuvaj; Bedenk Joţef, organist; Beštar Joţef, Primc Martin, Fistar France, 
fantje; Beštar Marija, kmetica; Papler Helena, Fistar Franca, Šolar Marijana, dekleta; 
Frelih Elizabeta, ţel. čuvaj. 
Mohorjev koledar, 1885 
 

1886 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1885 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Potočnik Jan., Rant Janez, Volk Gašp., Rozman Janez, 
Rţen Luka, Jereb Gašpar, Poderţaj Ivan, Bedenk Joţe, Primc Martin, Fištar Franc, 
Beštar Marija, Frelih Elizabeta, Fištar Franca, Jerala Mica, Papler Jera. 
Mohorjev koledar, 1886 
 
 

1887 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1886 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Potočnik Janez, Rant Janez, Volk Gašp., Rozman 
Janez, Rţen Luka, Jereb Gašp., Poderţaj Iv., Bedenk Joţ., Primc Mart., Jalen Ant., 
Bestar Joţ., Bestar Marija, Frelih Eliza, 
Mohorjev koledar, 1887 
 
 

1888 
 
V Mohorjevem koledarju za leto 1888 ni naročnikov za Dekanijo Radovljica. 
 

 
1889 

 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1888 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Potočnik Janez, Rant Janez, Rozman Janez, Volk 
Gašper, Jereb Gašper, Bedenk Joţ, Jalen Ant, Kalan And, Vidic Jan., Frelih Liza, 
Fištar Franca, Pogačnik Barba, Jerala Valentina.  
Mohorjev koledar, 1889 

 
 

1890 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1889 / Dekanija Radoljica /  



Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Potočnik Janez, Rant Janez, Volk Gašper, Jereb 
Gašper, Bedenk Joţ., Jalen Anton, Kalan Andrej, Vidic Jan., Rozman Š., Frelih Liza, 
Fištar Franca, Pogačnik Barba, Jerala Mica, Kemperle Mica, Primc M.   
Mohorjev koledar, 1890 
 
 

1891 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1890 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Jan., ţupnik; Rant Jan., Volk Gašper, Jereb Gašper, Bedenk Joţ., 
Primc Mart., Rakovec Joţ., Prelih Liza, Fištar Franca, Pogačnik B., Jerala Mica, 
Kemperle Mica, Varl Mica, Volk Ana, Jalen M.  
Mohorjev koledar, 1891 
 
 

1892 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1891 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Habe Janez, ţupnik; Rant Janez, Volk Gašper, Bedenk Joţ., Primc Mart., 
Potočnik J., Kalan And., Kemperle Jan., Jerala Fr., Frelih Liza, Fištar Franca, 
Pogačnik Barba, Varl Mar., Jalen M., Jerala Mica, Volk Ana, Rozman Mica, Jereb 
Ivana, Rozman Ivana. 
Mohorjev koledar, 1892 
 

1893 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1892 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Habe Janez, ţupnik; Rant Janez, Volk Gašper, Potočnik Janez, Bedenk 
Joţ., Kalan A., Primc Mart., Kemperle Jan., Jerala Fr., Jereb Gašp., Fištar Jan., 
Fištar Fr., Frelih Liza, Fištar Franca, Pogačnik Barba, Varl Mica, Jalen Mica, Jerala 
Mica, Rozman Mica, Rozman Ivana, Beštar Mica, Volk Pavl., Šolar Katra, Vidic 
Franca. 
Mohorjev koledar, 1893 
 
 

1894 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1893 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Habe Janez, ţupnik; Rant Janez, Volk Gašper, Potočnik Janez, Bedenk Joţ, 
Kalan A, Primc Mart, Kemperle Jan, Jerala Fr, Jereb Gašp, Fištar Jan, Fištar Fr, Varl 
Joţ, Jerala Jan, Jakše Joţef, Frelih Liza, Fištar Franca, Jalen Mica, Rozman M., 
Rozman Ivana, Beštar Mica, Volk Pavlina, Šolar Katra. 
Mohorjev koledar, 1894 
 
Utonil je 3. t m v Savi pri Podnartu urarski pomočnik Miklavţ Valentinčič; najbrţ da je 
meglen zašel v vodo. 
Vir: Domoljub, 19. 4. 1894 
 
 

1895 



 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1894 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Habe Janez, ţupnik; Rant Janez, Volk Kasp., Potočnik Jan., Kemperle Jan., 
Primc Mart., Jereb G., Fištar Fr., Varl Joţ., Jakše Joţ.; Fištar Fr., dijak; Permoţar 
Miklavţ, Rakovec J., Volk Fr., Kalan Jan., Pogačnik Jak., Jerala Miki, Frelih Liza, 
Rozman Ivana, Rozman Mica, Jerala Mica, Beštar Mica, Jalen M., Bedenk Neţa, 
Benedičič Marijana, Varl Mica, Beštar Lenka, Novak Mica. 
Mohorjev koledar, 1895 
 
 

1896 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1895 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Preša Joţe, ţupnik; Rant Janez, ţupan; Fištar Fr.; Fištar Fr, dijak; Jakše 
Jos, Jerala Nik, Jereb Kašp, Kalan Jan, Kemperle Janez, Marinšek Urban, Pogačnik 
Jakob, Potočnik Jan, Primc Mart., Rakovec Josip, Šlibar Janez, Varl Jos, Volk Kasp, 
Bedenk Neţa, Benedičič Marij, Beštar Hel, Beštar Mar, Fröhlich Elizab, Jerala Mar, 
Potočnik Franca, Rozman Ivana, Strah Ana, Šolar M, Rozman Mar, Tomše Mar, Volk 
Mar.  
Mohorjev koledar, 1896 
 
 

1897 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1896 / Dekanija Radoljica /  
Ovšiše. Preša Joţe, ţupnik; Rant Jan, ţupan; Fister Fr.; Fister Fr, dijak; Fister Jan, 
Jakše Jos, Jalen Prim, Jerala Nik, Jereb Kašp, Kalan Jan, Kemperle Jan, Marinšek 
Urb, Pogačnik Jak, Potočnik Jan, Primc Mart, Rakovec Josip, Rozman Janez, Šlibar 
Jan, Šolar Fr, Varl Jos, Volk Kasp, Aţman Ivana, Bedenk Neţa, Benedičič Marij, 
Beštar Hel, Beštar Mar, Frohlich Elizab, Jerala Mar, Potočnik Franca, Reţen Eliz, 
Rozman Ivana, Rozman Mar, Strah Ana, Tomše Mar, Volk Marij. 
Mohorjev koledar, 1897 
 
 

1898 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1897 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Preša Joţe, ţupnik; Kalan Iv., učitelj; Šolska knjiţnica; Rant Ivan, ţupan; 
Fister Fr. ml., Fister Fr. st., Fister Iv., Jakše Jos., Jalen Prim., Jerala Nik., Kalan Iv., 
Kemperle Iv., Klemenčič Fr., Marinšek Urb., Mohorič Mat., Pogačnik Jak., Potočnik 
Ivan, Primec Mart., Rakovec Jos., Rozman Ivan, Šlibar Ivan, Šolar Fr., Varl Jos., Volk 
Kasp., Aţman Ivana, Bedenk Ivana, Benedičič M. Ana, Bešter Helena, Bešter Mar., 
Erţen Eliz., Fister Kat., Jerala Ivana, Potočnik Frančiška, Rozman Mar., Strah Ana, 
Tomše Mar., Volk M. Ana. 
Mohorjev koledar, 1898 
 
 

1899 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1898 / Dekanija Radoljica /  



Ovsiše. Preša Joţe, ţupnik; Kalan Iv., učitelj; Šolska knjiţnica; Rant, Ivan, ţupan; 
Deţman Andr., Fister Fr. ml., Fister Fr. st., Fister Iv., Jakše Joţ., Jerala Fr., Jerala 
Nik., Kalan Iv., Kemperle Iv., Klemenčič Pr., Marinšek Urb., Mohorič Mat., Mohorič 
Peter, Pogačnik Jak., Potočnik Ivan, Primec Mart., Rakovec Joţ., Rozman Ivan, Varl 
Joţ., Volk Kasp., Aţman Ivana, Bedenk Ivana, Benedičič Marij., Bertoneelj Franč., 
Bester Helena, Bester Mar., Erţen Eliz., Fister Kat., Jerala Ivana, Rakovec Neţa, 
Rozman Ivana, Rozman Marija, Strah Ana, Šolar Lucija, Tomše Marija, Volk Pavlina. 
Mohorjev koledar, 1899 
 
 

1900 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1899 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Preša Joţe, ţupnik; Kalan Iv, učitelj; Šolska knjiţnica; Deţman Andr, Fister 
Fr. ml, Fister Fr. st, Fister Iv, Jakše Joţ, Jerala Franc ml, Jerala Franc st, Kalan Iv, 
Kemperle Iv, Marinšek Urban, Mohorič Matija, Mohorič Peter, Pogačnik Jakob, 
Potočnik Ivan, Primec Martin, Rakovec Joţ, Rant Ivan, Rozman Ivan, Varl Joţ, Volk 
Gašp, Aţman Ivana, Bedenk Ivana, Benedičič Marij, Bešter Helena, Bešter Mar, 
Erţen Eliz, Fištar Kat, Jerala Ivana, Rozman Ivana, Rozman Marija, Strah Ana, Šolar 
Lucija, Tomše Marija, Volk Pavlina. (P. Podnart.) 37  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1900. 
 
 

1901 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1900 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Preša Joţe, ţupnik; Kalan Iv., učit.; Šolska knjiţnica, Deţman Andr., Fister 
Fr. ml., Fister Fr. st., Fister Iv., Jakše Joţ., Jerala Fr., Kalan Iv., Kemperle Iv., 
Marinšek Urb., Mohorič Mat., Mohorič Pet., Pogačnik Jak., Potočnik Iv., Primec Mart., 
Rakovec Joţ., Rant Iv., Rozman Iv., Šlibar Iv., Varl Joţ., Volk Gašp., Aţman Ivana, 
Bedenk Iv., Bester Hel., Bester Mar., Brejec Franč., Erţen Eliz., Fister Kat., Jerala Iv., 
Potočnik Iv., Rozman Jera, Strah Ana, Šolar Luc., Tomše Mar., Treven Mar., Volk 
Pav. (P. Podnart.)  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1901. 
 
Slučaj me je zanesel v Podnart, kjer stanuje gosp. drţavni in sedaj tudi deţelni 
poslanec Josip Pogačnik. Bilo je ravno par dni pred volitvijo. V Podnartu je bilo vse 
nekako skrivnostno mirno, kar znači vedno, da se pripravlja vihar. In res, velik vihar je 
nastal 12. t. m., ki pa ni podrl g. Pogačnika, temveč ţupana Valentinovega Tončka. 
Mladi ta ţupan, ki se je preje delal za klerikalca, se je čez noč prelevil v strastnega 
liberalca. Agitiral je strastno za Čopa. Povsod ga je bilo polno: na Dobravi, v Kropi in 
Kamni gorici je pregovarjal ljudi, naj volijo Čopa, napisaval volivne listke in pritiskal z 
vsemi silami na ljudi, naj volijo liberalno. Pri znani štedljivosti njegovi se mu — kar je 
zelo čudno — ni zdelo prav nič škoda čevljev in obleke, tako navdušen je bil za 
Čopa. Ali peljala sta se oba imenitno — Tonček in Ivan, 11 glasov samo pri taki 
agitaciji — mene bi bilo sram! Ej pustite agitacijo. g. Tonček, saj vidite, da ne gre. 
Ţalostna dolţnost me veţe, da poročam vse, kar sem zvedel od ljudi. Govori se 
namreč, da se Vaš ţupanski stol zelo, zelo maje, in da boste pri prihodnjih občinskih 
volitvah ravno tako leteli, kakor je letel Čop. Bosta vsaj drug drugemu mogla toţiti, 
kako je človeku pri srcu, kadar se — imenitno pelje. Moje sočutje ţe sedaj. 



Kakor je poročal »Narod« so v Podnartu 12. t. m. zvečer prešiča klali, katerega so 
najbrţ pojedli sami preklicani klerikalci. Vidite, g. ţupan, da so klerikalci hvaleţni. Ali 
ste Vi kaj dobili od Čopa? Menda nič, zato ste iz same jeze poročali v »Narod« ono 
velikansko novico. 
Zopet obţalujem. Dober svet bi Vam pa rad dal. Zapomnite si, da vrli kmetje iz 
Dobrave, Podnarta in Ovsiš ne marajo za ljudi, ki hočejo mreti brez rimske pomoči. 
Le kmalu se utolaţite in pridite k sapi od groznega padca! 
Iz Podnarta sem šel Kropo, kjer sem zvedel, da je ţe drugič gorelo. Zvedel sem tudi, 
da je tu glavni agitator za Čopa g. nadučitelj (Korošec). Moţ mi je bil takoj znan po 
svojih člankih v »Narodu«, kjer piše o ţebljarski obrti v Kropi in Kamni gorici. Ljudje 
se niso nič kaj laskavo menili o njem. Zvedel sem marsikaj, kar bi po mojem mnenju 
ne veselilo g. nadučitelja. A kot vesten poročevalec moram vsaj nekaj sporočiti 
»Domoljubu«, kakor sporoča on vsako malenkost hitro »Narodu.« Upam, da ne bom 
imel opraviti radi tega z oroţniki in okrajnim glavarjem! 
Ljudje bi radi, da bi se g. nadučitelj bolj brigal za šolo nego za »Narod« in volitve. 
Morda bi bil potem tuli gosp. nadzornik Ţumer bolj zadovoljen kakor je bil zadnjič. 
Pametno ni, če se človek norčuje iz ljudmi s katerimi ţivi, in ki ga plačujejo. 
Naravnost neolikano, — da ne rečem surovo — pa je, norčevati se iz telesnih napak 
svojega bliţnjega. Čemu torej pisati o »praznem ţepu v krivih hlačah?« Hm, hm, 
prazni ţep, g. Korošec, ali Vam je to tako neznana stvar? In gotove tanke, edine 
hlače, o tem vedo Kroparji marsikaj povedati, o čemer jaz za sedaj molčim. Sploh 
Vam pa svetujem: Za Boga, pustite »pisateljevanje«; Vi niste zato. Šola, šola, g. 
nadučitelj, naj Vam bo prva stvar, drugo pustite drugim ljudem! 
Ta g. nadučitelj je bil v Kropi za Čopa glavni agitator. Pridobil mu je — strmi svet — 
tri glasove s svojim vred. Nesrečo je imela narodno napredna stranka s svojimi 
agiatorji v Podnartu in v Kropi. Vrli, zavedni volivci jih iz srca privoščijo »Narodu« in 
Tavčarju in pravijo, da dokler bodo taki ljudje nasprotniki katol.-narodne stranke, da 
se ji ni ničesar bati. 
Ves zadovoljen jo udarim v Kamno gorico. Brţ izvem, da so ţenske grozno navile in 
nadrle nekega liberalnega agitatorja, tako, da mu je upadel ves pogum. Poparjen je 
šel mirno in pridno skozi vas v spremstvu več otrok. V tej vasi pač ni mesta za 
liberalno agitacijo. Kakor v Kropi, vjele so se tudi v Kamni gorici le tri muhe na 
liberalne limanice. Enako so govorili tudi vrli Lipenčanje in Lancovčanje. Samo tri 
glasove za Čopa. Tako govore zavedni, gorenjski moţje. Vsa čast jim! Liberalcem pa 
povem na vsa usta, da jih prihodnjič zadene prav gotovo še večji polom, kakor jih je 
sedaj. Ljudstvo je probujeno, nihče več ga ne odvrne od stranke, ki je edina prijazna 
kmetu. / Šnof. 
Vir: Domoljub, 3. 10. 1901 
 

1902 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1901 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Preša Joţe, ţupnik; Kalan Iv, učit.; Šolska knjiţnica, Deţman Andr, Fister Fr, 
Fister Iv. ml, Fister Iv. st, Jakše Joţ.. Jerala Fr, Kalan Iv, Kemperle Iv, Marinšek Urb, 
Mohorič Mat., Mohorič Pet, Pogačnik Jak, Potočnik Iv, Primec Mart, Rakovec Joţ, 
Rant lv, Rozman Iv, Šlibar Iv, Varl Joţ, Volk Gašper, Aţman Ivana, Bedenk Iv, Bester 
Hel, Bester Mar, Brejec Frane, Erţen Eliz, Fister Kat, Jerala Iv, Potočnik Iv, Rozman 
Jera, Strah Ana, Šolar Luc, Tomše Mar, Treven Mar, Volk Pav. (P. Podnart.)  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1902. 
 



Iz Podnarta. Pri dne 1. februarja vršeči se dopolnilni volitvi občinskega odbornika 
občine Ovšiše je bil izvoljen Valentin Debelak, posestnik v Otočah, občinskim 
odbornikom. 
Vir: Gorenjec, 8. 3. 1902 
 
Ţupnija Ovsiše je podeljena v zač. pokoju ţivečemu bivšemu premskemu ţupniku č. 
g. Nikolaju Kriţu. 
Vir: Domoljub, 3. 4. 1902 
 
 

1903 
 
Mohorjevega koledarja za leto 1903 ni na dLib! 
 
 

1904 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1903 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Rauter Ivan, načelnik postaje v Podnartu; Kalan Iv., učit.; 
Šolska knjiţnica: Deţman Andr., čuv.; Fister Fr., Fister Ivan ml, Fister Ivan st., Jerala 
Fr., Kalan Ivan, Kemperle Jan., Marinšek Urb., Mohorič Mat.. Potočnik Iv., Primc 
Mart,, Rant Jan., Rozman Jan., Varl Joţef, Volk Gašpar, Vrhunec Urban, Berce 
Janez, Javor Jan., Mohorič Jan., Musar Vikt., Stular Jan., Rakovec Jan., Aţman 
Ivana, Bester Hel., Bester Mar., Brejec Franč., Erţen Eliz., Potočnik Ivana, Rozman 
Jerica, Sušnik Ang., Bedenk Valentina, Jerala Mar., Kozjek Micika. (P. Podnart.)  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1904. 
 
Ovsiše. Umrl je gospod Matija Fister, posestnik, bivši ţupan in ključar, 22. decembra 
v 73. letu svoje starosti 
Domoljub, 7. 1. 1904 
 
 

1905 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1904 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Rauter Ivan, načelnik postaje; Kalan Josipina, gospa; 
Šolska knjiţnica; Deţman Andr., čuv.; Fister Fr., Fister Ivan ml., Fister Ivan st., Jerala 
Fr., Jerala Nik., Kalan Ivan, Kemperle Jan., Klemenčič Jan., Marinšek Urb., Mohorič 
Mat., Mohorič Peter. Masar Viktor, Potočnik Ivan, Primc Mart., Rant Jan., Rozman 
Jan., Rakovec Jan., Štular Jan., Varl Joţef, Volk Gašpar, Vrhunec Urban, Jerala 
Janez, Pogačnik Jan., Aţman Ivana, Bedenk Valentina, Bester Helena, Bester Mar., 
Brejec Franč., Erţen Eliz., Derlink Polona, Klemenčič Mar., Potočnik Ivana, Rozman 
Ivana, Sušnik Ang., Pogačnik Marija, Treven Ana, Šlegel Peter. (P. Podnart.)  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1905. 
 
 

1906 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1906 / Dekanija Radoljica /  



Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Rauter Ivan, načelnik postaje; Kalan Josipina, gospa; 
Šolska knjiţnica; Deţman Andr., čuv.; Fister Ivan, trgovec; Fister Jan., Jerala Fr., 
Jerala Nik., Kalan Jan., Kemperle Jan., Klemenčič Jan., Marinšek Urb., Mohorič Mat., 
Mohorič Pet., Musar Viktor, Potočnik Iv., Primc Mart., Rant Jan., Rakovec Jan., 
Rozman Jan., Šlegel Pet., Štular Jan., Varl Joţef, Volk Gašpar, Vrhunec Urban, 
Jerala Janez, Pogačnik Jan., Fister Al., Tomše Jan., Aţman Ivana, Bedenk 
Valentina, Bešter Helena, Bešter Mar., Brejec Franč., Klemenčič Mar., Potočnik 
Ivana, Rozman Ivana, Sušnik Ang.,Treven Ana. 
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1906. 
 
Nemški napisi. Na postaji v Podnartu se nudi tujcu, ki se pripelje s Koroške, pristna 
nemška slika. Napis na pročelju je samo nemški, istotako so samo nemško 
zaznamovani prozaični lokali »Für Herren«, »Für Damen«. Ta postaja se menda zato 
na ta način razlikuje od ostalih postaj na Gorenjskem, ker je tukaj dom klerikalnega 
poslanca Pogačnika, ki je ravnokar dobil od ţelezniškega ministrstva novo 
ustanovljeno spominsko kolajno. 
Vir: Gorenjec, 31. 3. 1906 
 

Na postajališču Otoče se odslej naprej ustavljata tudi vlaka, ki vozita skozi ob 6.11 
zjutraj in 11.01 ponoči. 
Vir: Gorenjec, 28. 7. 1906 
 

Iz Ovsiš nam poročajo tamošnji ţupIjani hude pritoţbe zoper neko hišo na Brezovci -- 
ime za zdaj zamolčimo. Tam se zbira moški in ţenski »cvet« iz vse okolice in dela 
veliko pohujšanje. Govori se tudi marsikaj o neki drugi ţenski osebi, ki mora ţe po 
svojemu poklicu skrbeti za svoj dober glas. Čast. ţupni urad v Ovšišah bi le storil 
svojo dolţnost, da to pohujšljivo ponočno pijančevanje pristojni oblasti prijavi, če ne, 
smo primorani, poseči globokeje v to zadevo. 
Vir: Domoljub, 13. 9. 1906 
 
 

1907 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1906 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Rauter Ivan, načelnik postaje; Kalan Josipina, gospa; 
Šolska knjiţnica; Deţman Andr., čuv.; Fister Ivan, trgovec: Kalan Jan., Kemperle 
Jan., Marinšek Urb., Mohorič Mat., Mohorič Pet., Musar Viktor, Potočnik Iv., Primc 
Mart., Rant Jan., Rakovec Jan., Varl Joţef, Volk Gašpar, Fister Al., Potočnik Fr., 
Potočnik Jan., posestniki; Fister Fr., krojač: Fister Jan., Jerala Fr., črevljarja; Šlegelj 
Pet., Štular Jan., Vrhunec Urb., Jerala Jan., Pogačnik Jan., Tavčar Karol, Erţen Ant., 
Aţman Ivana, Bedenk Valentina, Brejec Franč., Bester Hel., Bester Mar., Bukovec 
Neţa, Tomše Ivana, Lukovšek Ivana, Rozman Mar., Jerala Mar., Sušnik Ang., 
Treven Ana. (P. Podnart.)  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1907. 
 
Gosp. dr ţ. in deţ. poslanca Pogačnika je imenovala občina Ovsiše za častnega 
občana. Čestitamo. 
Vir: Domoljub, 3. 1. 1907 
 



Išče se cerkvenik za podruţno cerkev na Češnjici, ki bi hodil ob nedeljah in praznikih 
tudi orgljat k ţupni cerkvi na Ovsišah. Plače je v denarju 120 K, stanovanje, 22 
mernikov ajde, drva, osem oralov dobrega sveta, lep sadni vrt. dosti paše, stelje itd 
Nastop sluţbe o sv. Jurju ali lahko ţe prej. 
Domoljub, 28. 3. 1907 
 
 

1908 
 

Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1907 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Šolska knjiţnica; Fister Ivan, trgovec; Rojc Jan., org.; 
Deţman Andr., Vrhunec Urb., čuv.; Fister Fr., krojač: Fister Jan., Jerala Fr., 
črevljarja; Musar Viktor, Kemperle Jan., Varl Joţef, Mohorič Mat., Rakovec Mat.. 
Potočnik Fr., Volk Gašpar, Rakovec Jan., Primc Mart., Pogačnik Jan., Marinšek Urb.,  
Kalan Jan., Rant Jan., posestniki; Šlegelj Pet., Jerala Jan., Tavčar Karol, Novak Jan., 
Vidic Jan., Aţman Ivana, Bester Mar., Bester Helena, Lukovšek Ivana, Treven Ana, 
Rozman Mar., Jerala Mar., Sušnik Ang., Tomše Iv., Fister Al., Pogačnik Iv. (P. 
Podnart.)  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1908. 
 
Suša. Ovsiše pri Podnartu. Tudi pri nas vlada velika suša. Košnja je bila slaba, drugi 
pridelki bodo tudi pomanjkljivi, ako se nas Bog ne usmili in ne da potrebnega deţja. - 
Pretekli teden smo praznovali tridnevnico presv. Srca Jezusovega. - Dne 26. junija 
smo imeli dve sv. maši. Popoldan smo spremili k večnemu počitku 19-letno Marijo 
Fister. Bil ie lep pogreb. 
Vir: Domoljub, 9. 7. 1908 
 
 

1909 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1908 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Šolska knjiţnica; Fister Ivan, Šolar Fr., Deţman Andr., 
Vrhunec Urban, Kalan Fr., Fister Fr., Fister Jan., Jerala Nikolaj, Jerala Fr., Bant Jan., 
Musar Viktor, Kemperle Jan., Vari Joţef, Mohorič Mat., Rakovec Mat., Potočnik  Fr., 
Vovk Gašp., Rakovec Jan., Primc Mart., Marinšek Urb., Kalan Jan., Fister Al., Pristov 
Jan., Klemenčič Jan., Šoler Joţ., Šlegelj Pet., Pogačnik Jan., Jerala Jan., Erţen Jak., 
Tomše Ivana, Bester Mar., Štular Mar., Bester Helena, Treven Ana, Rozman Mar., 
Jerala Mar., Lukovšek Ivana, Aţman Iv., Sušnik Ang. (P. Podnart.)   
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1909. 
 
 

1910 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1909 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Šolska knjiţnica; Fister Iv., trgovec; Deţman Andr., 
Vrhunec Urban, Fister Fr., Fister Jan., Jerala Fr., Rant Jan., Musar Vikt., Kemperle 
Jan., Varl Joţef, Mohorič Mat., Rakovec Mat., Potočnik Fr., Vovk Gašper, Rakovec 
Janez, Prime Martin, Marinšek Urban, Kalan Jan., Fister Al., Klemenčič Jan., Šolar 
Joţef, Aţman Fr.. Novak Janez, Šlegelj Peter, Pleša Joţ., Jerala Jan., Tomše Ivana, 



Bester Helena, Lukovšek Ivana, Bester Mar., Jerala Mar., Sušnik Ang., Rozman 
Mar., Pogačnik Jan., Treven Ana, Jerala Nik. 
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1910. 
 
 

1911 
 
Malo posestvo se takoj iz proste roke proda v Rovtih pri Podnartu hiš. št. 7. — 
Posestvo obstoji iz hiše in gospodarskega poslopja, treh njiv na 9 mernikov 
posejanja, 2 lepih sadnih vrtov, lepo zaraščenega gozda, ki meri 2,5 orala. Poslopji 
sla v najboljšem stanju in kriti s skalicami. Tu bi bilo najbolj prikladno za kuhanje 
ţgan|a, ker je mnogo sadja. Oddaljenost je od postaje Podnart 30 minut, od farne 
cerkve in šole Ovsiše 20 min. Skupna cena znaša 6000 kron, dasiravno so sama na 
sebi ţe gospodarska poslopja toliko vredna. Nakupna cena znaša samo polovico 
cene. 
Vir: Domoljub, 5. 1. 1911 
 
Ovsiše. 19. t. m. bodo občinske volitve za občino Ovsiše. Prvič nastopi S. L. S. 
Dobrava in Ovsiše, pokaţita v katerem taboru sta. 
Vir: Domoljub, 17. 8. 1911 
 
 
Občinske volitve v občini Ovsiše so minule. Liberalci so zmagali z majhno večino. Če 
bi bilo 35 volilcev drugače volilo, pa bi bila S. L. S. zmagala v I. in II. razredu. Če 
pomislimo, da je to prvi nastop naše stranke v tej občini in da smo se morali boriti 
proti zdruţenim birtom, ţlahti in bivšemu ţupanu, ki je za svojo stranko uporabil vso 
moč, smo lahko zadovoljni z izidom. Liberalci so zopet izvolili kar osem odbornikov 
najbliţje ţlahte. Ker jim je tako huda predla, so bili strašno nakačeni. Ker se tako radi 
ponašajo s surovostjo in delajo kot liberalci celega sveta najrajši z laţmi, moramo 
popraviti sledečo laţ, ki jo razširjajo. Pravijo namreč in se hvalijo, da so gosp. 
Mohoriča, cand. iur., iz volišča vun vrgli. Resnica je pa, fa so nekateri, katerih 
neolikanost so pošteni moţje splošno obsojali, zahtevali od tega gospoda, ki na 
volišču sploh bil ni, ampak samo na cesti pred gostilno, kjer ima vsak pravico biti. Ko 
je potem poklical gosp. Mohorič oroţnika, mu je tudi ta pritrdil, da to ni volilni prostor, 
da tu sme biti, samo svetoval mu je, naj gre, kar bi bil pa g. Mohorič itak sam storil, 
ker mu je znan latinski pregovor, da kdor se zoper blato vojskuje, pa naj zmaga ali 
ne, umaţe se gotovo. Kdor govori drugače, govori neresnico, kdor so s tem ponaša, 
naj ga liberalci spoštujejo, pošteni moţje ga ne morejo. Posebno strupenega in za- 
grizenega se je v tem volilnem boju pokazal tudi birt Joţe Potočnik, p. d. Turk iz Rovt. 
Sicer je to ţe večkrat storil, pravzaprav skoraj pri vsakih volitvah. Ker pa rad 
pripoveduje, da ni nobene stranke in ker je sam tudi te misli, da je treba pokritce 
razkriti, moramo to povedati tudi tistim, ki ga še ne poznajo. O farških podrepnikih naj 
pa on govori, kadar bo hodil okoli gosp. ţupnika Grašiča v Istri, doma pa ni treba, tu 
ga tako poznamo.  
Vir: Domoljub, 31. 8. 1911 
 
Iz občine Ovsiše pri Podnartu. Nismo imeli namena se še kedaj oglasiti v 
»Domoljubu« o letošnjih občinskih volitvah, toda »Gorenjc « z dne 16. kimovca, nam 
je zopot potisnil pero v roke. Liberalni dopisun ozir. kmetski naprednjak kakor se ti 
ljudje imenujejo, se je obregnil ob nekatere moţe »Slovenske Ljudske Stranke«, 



osobito ob dobravskega g. ţupnika. Pravi, da ţupnik Vrankar vodi klerikalno stranko. 
Smešno. Ali naj mar liberalno? Kar pa piše o pooblastilih in vdovah, naj pa kar lepo 
molči. Znano je, da so ravno nekateri liberalni agitatorji presedeli po hišah cele noči 
in pritiskali zlasti na vdove z raznimi obljubami. Dokazov imamo. Prvak teh ne - 
resnicoljubnih »apostolov« je bil znani Komaričkov Peter. Nadalje piše »Gorenjec«. 
da je ţupnik naročil pri davkariji volilni imenik in je mislil, da ga bo občina plačala. 
Tudi to je laţ. Ţupnik ni nikjer naročil imenika in ga torej tudi plačati ni bilo treba. Kje 
je dobil imena volivcev, pa nikomur nič mar, najmanj pa Tomaţovcu. Svetujemo tem 
moţem, da naj so poprej dobro informirajo o stvari sami predno poročajo, da ne bodo 
laţi spravljali med svet. Sploh je pa najbolje, ako molče, ker se itak z vsakim dopisom 
le blamirajo.  
Domoljub, 5. 10. 1911 
 
 

1912 
 
Iz Dobrave pri Kropi. (Naša ţlahta II.) Zvedeli smo, da je Podnartskega ţupana 
Tončka dopis v lanskem »Slovencu« pod naslovom »Naša ţlahta« tako razburil, da 
se je šel vsled tega hudovat nad dobravskega gosp. ţupnika, češ, zakaj da jagnje 
volku vodo kali. Oh, ta ljuba predrznost našega dičnega Tončka! Da, naša ţlahta je 
predrzna in zato mogočna. Komandirati hoče vse na Ovšišah in Dobravi. Kdor se ji 
ne pokori, pa bridko občuti pest te ţlahte. To vedo dobro bivši in sedanji duhovniki na 
Ovšišah in Dobravi; to skuša tudi učiteljstvo in mnogi drugi. Zanimivo bi znala 
pripovedovati o človekoljubnih (?) činih te ţlahte bivša dobravska učiteljica in kakor 
se obeta, bo isto mogel povedati tudi naš sedanji gospod učitelj. — Zato primerno 
spoštovanje taki ţlahti! — Pa kljub temu se ji vseeno ne posreči vse. Zadnje 
Kamnogoriške obč. volitve se jim niso kar nič posrečile. Vse sile je napela ta ţlahta in 
njih podrepniki, da bi vrgli občespoštovanega g. pl. Kappusa in našo stranko. Delali 
in podpisovali so rekurze; lagali čez naše moţe drţ. pravdništvu; a vse zastonj — a 
ne — zastonj — plačati so morali precej, da so se ognili zaporu; sicer so pa prejeli — 
dolge nosove! — Prav jim je! — Te dni je pa dobil naš Tonček še poseben - nos - od 
c. kr. okr. glavarstva, ker ni vedel do sedaj, kdo plačuje in nastavlja organista in 
cerkvene pevce. 
Treba mu bo še enkrat povedati občutno, da bo vedel, naj ne uči ţupnika očitno, kdaj 
sme računati štolnino ali ne, posebno če sam nič ne ve. Kdor ne ve, naj bo tiho, da 
se ne osmeši! Sicer ga zna kaj hujšega doleteli. — Ker vodi ta naša ţlahta kmetijsko 
podruţnico, se zelo dobro razume na napredno kmetijstvo, zlasti na gnojenje z 
gnojnico, kar pa naš dobravski gospod ţupnik ne razume prav nič. Zato je napeljal 
zadnjič enkrat eden izmed te ţlahte gnojnico v ţupnikov vodnjak, češ, da bo imel 
ţupnik dovolj gnojnice za travo na vrtu. A, glej spaka! — Oblastvo je bilo pa 
drugačnih misli: namreč Filip naj gnojnico zase obdrţi in naj plača za to napeljavo 50 
kron in vse delavce, ki so vodnjak zopet očistili. Toda moţ je pa še vedno mnenja, da 
ţupnik premalo na vrtu gnoji; in zato je sedaj brez vsakega vprašanja iz svojega 
svejta po vrhu napeljal kanale na ţupnikov vrt. A najbrţ se bo zopet opekel. Tako 
dela naša ţlahta. Nekateri pravijo, da vodi vse to delo gdč. Francka. A mi tega ne 
verjamemo. Sicer bomo morali v prihodnje natančneje opazovati njeno delovanje. 
Drznemo se ji pa svetovati, naj pazi na svoje rahlo zdravje! 
Vir: Domoljub, 16. 5. 1912 
 



Nov most čez Savo pri Podnartu. Mostnina na savskem mostu pri Podnartu se je 
odpravila s 1. oktobrom t. l. Most je od sedanjega posestnika Pogačnika odkupljen in 
stavbni oddelek c. kr. deţelne vlade ţe izdeluje načrt za nov, velik most iz ţeleznega 
betona. Ta most bo vezal drţavno cesto pri Podbrezju z veliko novo cesto, ki jo bo 
drţava gradila iz savske doline pri Podnartu čez Jelovec v Selca. Ta cesta je 
proračunana na več kot en milijon kron in bo velike vaţnosti za slučaj vojske. 
Vir: Domoljub, 3. 10. 1912 
 
 

1913 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1912 / Dekanija Radoljica /  
Ovsiše. Kriţaj Nik., ţupnik; Šolska knjiţnica; Fister Ivan, trg.; Deţman And., Vrhunec 
Urban, Jerala Fr., Fister Jan., Rant Iv., Musar Vikt., Kemperle Jan., Varl Joţ., 
Mohorič Mat., Rakovec Jan., Volk Jan., Primc Mart., Marinšek Urb., Kalan Jan., 
Fister Al., Klemenčič Janez, Potočnik Joţ., Jakše Joţ., Jošt Fr., Studen Fr., Šolar 
Joţ., Rakovec Mat., Šlegelj Peter, Rakovec Jan., Hrvat Jan., Jerala Jan., Novak Al., 
Mohorič Fr., Vidic Jan., Bešter Hel., Ješe Mar., Bešter Mar., Bešter Franč., Tomše 
Ivana, Deţman Mar., Jerala Mar., Rozman Mar., Rakovec Ivana, Aţman Ivana, 
Sušnik Ang., Šolar Mar., Klemenčič Mar. 
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1913. 
 
 

1914 
 
Iz ovsiške občine pri Podnartu. Pravijo, da se bo sedaj naš ţupan Tonček posvetil 
politiki, ker so se liberalci ponorčevali z njim ter mu, za hrbtom se smejoč, ponudili 
kandidaturo. Da bo mogel v zboru moţ učeno nastopiti, zato pravijo, da se je lotil tudi 
pisateljevanja, saj iz Dana se razširja prava birtovska modrost. S kolom ţuga obema 
ţupnikoma na Ovsišah in na Dobravi, ker nočeta Tončku drţati ostrog pri prihodnjih 
občinskih volitvah. Naravnost nesramno pa je, da vihtijo naši liberalci sedaj kadilnico 
bivšemu ţupniku Kriţaju, za katerega niso imeli preje druge besede, kakor »far«. 
Vsak otrok ve, kako sta o njeni govorila znana dva juda« tam doli, ga toţila, sramotila 
in preganjala. Fej takim moţem! Mi smo spoštovali duhovne pastirje in spoštujemo 
tudi sedanje, ker vemo, da so nam mnogo dobrega storili, in kolikor bolj iih bodeta 
znana dva hujskača psovala, tem tesneje se jih bodemo oklenili mi, zlasti pri volitvah. 
Kaj pa je Tonček ţe storil dobrega za občino? Razen sebe in svoje ţlahta ne pozna 
nikogar in dokler bode on ţupanil, se nam občanom ni treba nadevati bog ve kaj, 
zlasti če se napada še poslanec vitez Pogačnik. Moţje volilci! Pri prihodnjih občinskih 
volitvah naj velja geslo: Proč s Tončkom in proč z njegovo ţlahto in blagostanje v 
občini se bode takoj poznalo in ljubi mir bode zavladal nad lepo našo občino. Tonček 
pa naj poje od jutra do večera in milostljiva gospa naj spremi a pomenljivo pesmico: 
»Hlačce se tresejo, stol se maje: Tonček, oj Tonček, to bo gore!«. 
Vir: Domoljub, 26. 3. 1914  
 
Izpod Jelovce pri Kropi. V občini Ovsiše pri Kropi se pripravljajo na nove občinske 
volitve. Boj bo za ţupanski stolec. Politične harmoniko vlečejo v tej občini sedanji 
ţupan s Podnarta, Portarjev Janez iz Ovsiš in Tine z Dobrave. Ţupanovi prijatelji 
pravijo, da so i »neodvisna« stranka in da ne potrebujejo tudi nobenih podpor od 
deţelnega odbora. Nobenih podpor ne potrebujejo! Pri deţelnem odboru pa leţe 



njihove prošnje za vodovod na Poljšici in za cesto iz Rovt na Češnjico. Res je, da 
hodi naš ţupan redno k sv. maši, saj je celo g. knezoškofa pozdravil zadnjič pri birmi 
na Ovsišah. Res je pa tudi, da vidijo ljudje pri njem »Narod« in »Dan«. Ali je to moţ? 
Mi ţe poznamo te »neodvisne« ljudi, ki so odvisni od liberalcev. Vzemimo n. pr. 
Trebušnika, za katerega je lansko leto agitiral naš ţupan. Ta ima tako rad 
duhovščino, da je dejal: »Ako bi bil jaz general, bi dal speljati vse farje na en travnik 
in bi jih dal postreljati.« Slišal ga je tako govoriti besniški ţupnik na gorenjskem vlaku. 
»Neodvisno« stranko vodijo liberalci, agitirajo zanjo liberalci in volijo liberalci. Njena 
neodvisnost je samo posebna suknja, katero oblečejo, kadar gredo med naše kmete, 
da jih laţje premotijo, ker so liberalci ţe ves kredit izgubili. Naš ţupan Portar z Ovsiš 
in Tine na Dobravi pa tudi sicer niso neodvisni, ampak so odvisni od svojih pivcev. 
Samo da bi ti enkrat oči odprli in se zavedli svoje moči, bodo kmalu vsi trije pod klop 
zlezli in peli tisto pesem, ki jo volilci hočejo. 
Vir: Domoljub, 14. 5. 1914  
 
 

1915 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1914 / Dekanija Radoljica /   
Ovsiše. Ocepek Joţ., ţupnik; Aţman Ivana, Avsenek Mar., Bedenek Ana, Brce Jan., 
Bešter Hel., Bešter Mar., Bešter Franč., Fister Ivan, Fister Jan., Fister Al., Fister Fr. 
st., Fister Fr. ml., Jakše Joţ., Jerala Franc st., Jerala Fr. ml, Jošt Fr., Kalan Jan., 
Kemperle Jan., Klemenčič Jan., Lotrič Jak., Musar Vikt., Marinšek Urban, Mohorič 
Matija, Mohorič Peter, Novak Al., Primc Martin, Rakovec Ivana, Rakovec Jan. st., 
Rakovec Jan. ml, Rant Jan., Potočnik Jan., Potočnik Joţ., Rozman Mar., Sušnik 
Angela, Šolar Joţef, Šolar Marija, Šolska knjiţnica, Tomše Ivana, Šlegelj Peter, 
Treven Ana, Verhunec Urban, Vidic Janez, Vari Joţef, Volk Janez. 
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1915 
 
 

1916 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1915 / Dekanija Radoljica /    
Ovslše. Ocepek Joţ., ţupnik; Aţman Ivana, Bešter Helena, Bešter Mar., Fister Al., 
Fister Ivan, Fister Jan., Jakše Joţ., Jerala Fr., Jošt Franc, Kalan Janez, Kemperle 
Janez, Klemenčič Franca, Marinšek Urban, Mohorič Mat., Mohorič Pet., Musar Vikt., 
Novak Al., Rakovec Ivana, Rakovec Jan., Rant Jan., Rozman Mar., Sušnik Angela, 
Šolska knjiţnica, Šlegelj Peter, Tomše Ivana, Treven Ana, Verhunc Urban, Varl 
Joţef, Vovk Franc, Vovk Janez, Jerala Franc. 
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1916 
 
 

1917 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1916 / Dekanija Radoljica /     
Ovsiše. Poverjenik: Ocepek Joţ., ţupnik. — Novi udje: Fister Fr., Jezerec Franč., 
Klemenčič Fr., Mohorič Mar.  
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1917 
 
 



1918 
 
Imenik častitih p. n. udov družbe sv. Mohorja leta 1916 / Dekanija Radoljica /      
Ovsiše. Ocepek Joţef, ţupnik. — Nova uda: Fister Franc, Šolar Franca. 
Vir: Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1918 
 
 

1919 
 
Na Ovsišah pri Podnartu je bil v nedeljo, 3. avgusta 1919., ustanovni občni zbor 
podruţnice Kmetske zveze za občino Ovsiše.  
Dr. Josip Lovrenčič je stvarno poročal o delovanju poslancev Vseslovenske ljudske 
stranke v narodnem predstavništvu v Belgradu. Omenjal je, kako je neumorno 
delavni minister dr, Korošec uredil prehrano v celi Jugoslaviji v splošno zadovoljnost. 
Tudi pri agrarni reformi, je rekel, se trudijo poslanci S. L. S. za ureditev v korist 
potrebnih kmetskih slojev. Pojasnil nam je, da je sol, petrolej, sladkor zato tako drag, 
ker jih dobivamo Iz tujih deţel ter moramo zanje plačevati visoko carino. Ko je vojno 
ministrstvo izdalo poziv k oroţnim vajam, je zopet naš poslanec Štrein, posredoval pri 
omenjenem ministrstvu, naj se za vojake kmetskega stanu ob nujnih poljskih delih, 
oroţne vaje preloţe na poznejši čas. Pri tako imenovanem dohodninskem davku so 
zahtevali naši poslanci, naj se šele pri letnih dohodkih 10.000 K ali višjih dohodkih 
predpisuje omenjeni davek, ne pa ţe od 1606 K letnih dohodkov. Dobili so 
zagotovilo, da se bo za njih zahteva upoštevala. 
Moţje in fantje, zdruţeni v podruţnici Kmetska zveze za občino Ovsiše, kličemo g. 
dr. Josipi Lovrenčiču za njegovo zanimivo poročilo: »Bog plačaj!«  
Nato je bila volitev odbora podruţnice Kmetske zveze za občino Ovsiše. Ţupnija 
Dobrava je dobila 5 odbornikov uprav toliko ţupnija Ovsiše. Za načelnika naše 
podruţnice smo izvolili obče spoštovanega posestnika na Mišačah, Petra Sittar, ki 
zastopa našo občino tudi pri okrajni Kmetski zvezi za radovljiški okraj h kateri 
spadajo občine Radovljica, Predtrg, Lancovo, Lesce, Breznica, Begunje, Mošnje, 
Leše, Ljubno ter Ovsiše. Podnačelnik je Janez Vovk, posestnik na Češnjici, tajnik pa 
Joţef Ocepek, ţupnik na Ovsišah, Udnino, 1 K za vsako leto, bomo plačevali 
blagajniku Francu Špendalu, posestniku s Spodnje Dobrave. 
Nazadnje so bile soglasno sprejete sledeče resolucije:  
1: Moţje in fantje, zbrani na ustanovnem občnem zboru podruţnice Kmetske zveze 
za občino Ovsiše dne 3. avgusta 1919., izrekamo vsem poslancem S. L. S, zlasti 
načelniku S. L. S., ministru dr. Korošcu, za njegov trud v narodnem predstavništvu 
najtoplejšo zahvalo ter jim izraţamo neomajno zaupanje. 
2: Protestiramo najodločnejše proti temu, da bi se pri preuredbi šolskega pouka s 4. 
razredom na srednjih šolah prekinilo s krščanskim naukom, katerega potrebujejo naši 
sinovi in hčere posebno dandanes.  
3. Zahtevamo, da se drţavni pašniki na gorovju Jelovca razdele med upravičene 
sloje kmetskega stanu občine Ovsiše.  
4. Zahtevamo, da se zajec prišteva med škodljivce, da ga smemo torej ustreliti vsak 
čas.  
5. Prosimo poslance S. L. S., naj posredujejo, da se zniţa cena voţnje 3. razreda po 
gorenjski ţeleznici.  
6. Uredništvo »Domoljuba« prosimo, naj prinaša »Domoljub« v vsaki številki, če 
mogoče, tudi dnevno ceno oglja ter trţno ceno kmetskih pridelkov. 



7. Odklanjamo odločno novo tako imenovano »kmetijsko stranko«, v kateri so trgovci, 
gostilničarji ter drugi naši »prijatelji«. Vsak kdor ustanavlja novo stranko, na kmetih, je 
naš škodljivec, ker nas hoče razcepiti. Ne maramo nobenega novega kmetijskega 
lista, naše strokovno glasilo je edino »Kmetovalec«, politično pa »Domoljub«. 
Podruţnica »Kmetske zveze« na Ovsišah šteje ţe okoli 80 udov, in še vedno se 
priglašajo novi udje: vsi moţje, fantje, ţene ter dekleta, ki ste dovršili 21 , v »kmetske 
zveze« za naše pravice. 
Vir: Domoljub, 14. 8. 1919 
 
 

1921 
 
Ovsiše. Na Ovsišah pri Podnartu je bila dne 20. julija 1921 volitev občinskega 
starešinstva. Vkljub raznim intrigam naših »ljubeznivih« slabostojnih »kmetov« je 
SLS sijajno zmagala na celi črti: dobila je ţupana Antona Špendova, posestnika in 
organista s Sp. Dobrave; tudi vsi 4 svetovalci so odločni pristaši SLS. Slabostojni so 
silno poparjeni, kakih 26 let je vodil našo občino samostojni Anton Pogačnik, zdaj ga 
pa »nehvaleţni« volivci niso volili niti v občinsko starešinstvo. Tako je padla nekdaj 
nepremagljiva, liberalna trdnjava v Podnartu. 
Vir: Domoljub, 27. 7. 1921 
 
Ovsiše. Odgovor dopisniku »Jutra« z dne 28. avgusta 1921. — V omenjeni številki 
mi, g. dopisnik, očitate neverjetno predrznost, ker sem rekel na dan pogreba kralja 
Petra I..: »Kar lahko odidete; molitve, ki so mi jih predpisali škol, sem ţe zmolil.« — V 
nedeljo, 21. avgusta 1981., sem oznanil: »Jutri bo povodom pogreba Njegovega 
Veličanstva kralja Petra I., zvonilo pol ure, od pol 7. do 7. ure zjutraj. Ob 7. uri po 
zvonenju bo cerkveni obred, h kateremu sto povabljeni vsi uradi in vse oblasti.« — V 
ponedeljek nato naročim cerkveniku: »Zvonite torej pol ure, od pol 7. do 7. ure.« 
Zvesti cerkvenik je res zvonil. Ko je končal, sem začel ukazani cerkveni obred, nisem 
pa pogledal na uro, je-li res ţe sedem, in tako sem morda začel nekoliko pred 7. uro. 
Po dokončanem obredu sem opazil v cerkvi razne povabljence, ki so pričakovali 
ukazanega obreda; zato sem jim pojasnil rekoč: »Kar je bilo ukazano, sem ţe 
opravil.« — To je tista moja neverjetna predrznost. 
»Ni dosti, da so vse ţupnikove nedeljske pridige samo hujskanje zoper nasprotne 
časopise, ţupnik leta neprestano po hišah in seje sovraštvo do vsega, kar se ne 
ukloni njemu...«, s temi besedami se pritoţujete. Morda hodite premalo k mojim 
pridigam o raznih predmetih. V nedeljo, 31. avgusta t. l. sem govoril tudi zoper slabe 
časopise ter priporočal dobre, uprav na višji ukaz. Ko je torej »cerkven 
predpostavljen poučil duhovščino o dolţnosti« bojevanja zoper slabo časopisje, se je 
zgodilo po Vaši ţelji. Prihajajte pogosto ter v obilnem številu k sv. spovedi k sv. 
Nikolaju, da bo neljubi Vam ţupnik »preobloţen« z dušnim pastirstvom ter tako moral 
opustiti »neprestano letanje po hišah.«  
Sicer pa Vas. bivši g. ţupan, vprašam: »Ali Vi niste agitirali, in sicer sami zase, četudi 
ste se preje ţe enkrat ali dvakrat odpovedali ţupanskemu stolcu? Ste ţe pozabili, da 
ste prišli malo pred volitvijo občinskega starešinstva agitirat k odločnemu našemu 
občinskemu odborniku. Seveda ste kljub temu padli. Vprašam Vas prijazno: »Je-li r. 
g. Alijančič tudi »sejal sovraštvo«, ko je agitiral za Vas pred kakimi 23 leti?« 
Odgovorite mi: »Sem mari jaz »sejal sovraštvo« tudi takrat, ko sem brusil pete za 
kompromisno listo, na kateri se je svetilo tudi Vaše cenjeno ime?« Takrat sem se 
uveril: »V španoviji še pes cerkne!« — »... Seveda so ga ljudje siti,« tako nadaljujete, 



g. dopisnik. — Koga so ljudje »do grla siti«, so pokazale volitve dne 29. julija 1921. 
—  Joţef Ocepek, ţupnik. 
Vir: Domoljub, 14. 9. 1921 
 
 

1924 
 
V občini Ovšiše (okraj Radovljica) je bil izvoljen 10. t. m. za ţupana odličen pristaš 
SLS Anton Špendov. Tudi vsi štirje svetovalci so odločni naši moţje. 
Vir: Domoljub, 23. 7. 1924 
 
 

1926 
 
Nujno potrebna in neodloţljiva je regulacija Save med Radovljico in Podnartom, 
potem pri Podnartu, kjer je Sava pred dvemi leti porušila ţelezniško progo. 
Vir: Domoljub, 15. 4. 1926 
 
Most med Radovljico in Lancovim je Sava odnesla. Istotako most v Globokem. Pri 
Podnartu je Sava odplavila veliko rodovitnega lesa ter napravila ogromno škodo 
trgovcem, katerim je odnesla veliko lesa.  
Vir: Domoljub, 4. 11. 1926 
 
Most na Otočah je narasla Sava deloma odnesla. Prehod nemogoč. Kdor hoče na 
Brezje, naj se pelje na Radovljico, ker je most pri Podnartu tudi močno poškodovan. 
Vir: Domoljub, 11. 11. 1926 
 
Brezje. (Mostovi — romarji.) Romarji, ki dohajajo z vlakom na Brezje, izstopajo vsi v 
Radovljici. Od tod Imajo najlepšo cesto. Iz postaj Otoče in Podnart ni mostov. 
Vir: Domoljub, 18. 11. 1926 
 
 

1928 
 
Podnart-Brezje avtozveza zopet upostavljena. Avto čaka vsak dan pri običajnem 
jutranjem ljubljanskem vlaku. Avtopodjetje Bole in Cvenkelj. 
Vir: Domoljub, 5. 7. 1928 
 
Izletnikom na Brezje in novoporočencem se priporoča za voţnje avtotaksa 
Gabrijelčič. Za naročilo k vlaku v Podnart ali Radovljico zadostuje dopisnica.  
Vir: Domoljub, 25. 7. 1928 
 
Šolske vesti. Vas Zaloše se prešola iz okoliša Dobrava pri Kropi v šolski okoliš 
Ovsiše, okraj Radovljica.  
Vir: Domoljub, 1. 8. 1928 
 

1931 
 
Na Ovsišah pri Podnartu bo v soboto, dne 14. februarja, sv. Valentina dan, vsakoletni 
veliki cerkveni shod. Prva sv. maša bo ob 7. druga ob 8. Pridiga se bo pričela ob 10. 



Po pridigi bo zadnja sv. maša s cerkvenim darovanjem. Častivci in častivke sv. 
Valentina, ne zamudite lepe prilike. Obenem boste občudovali na Ovsišah precej 
krasnih stavb, prenovljenih ali zgrajenih od lanskega leta. 
Vir: Domoljub, 4. 2. 1931 
 
 

1933 
 
Ovsiše pri Podnartu. Kriza, oh ta nemarna kriza, gospodari tudi pri nas. Denarja ni, v 
hranilnicah pravijo, da nam ga ne morejo dati, prodaja se teţko in poceni, kar kupiš, 
je drago, davki so spet prišli, zasluţi si malo ali nič. Kamor pride človek, povsod 
jamranje in povpraševanje, kdaj in od kod bodo kakšni boljši časi prišli. Delavec in 
kmet, oba sta na tleh in s strahom gledata v bodočnost. Pri nas je kriza celo pri 
cerkvenem petju; a ta prišla čisto po nepotrebnem. Imeli smo cenjen cerkveni zbor, ki 
pa je menda v začetku posta prenehal s petjem. g. ţupnik je potem je potem dobil 15 
šolskih otrok, da bi peli na koru. To bilo sijajno, a s tem spet ni bilo nič, ker obveznim 
otrokom v cerkvi peti baje ne sme biti dovoljeno. To zadevo zdaj rešujejo oblasti. 
Pevska kriza se je še poostrila, ker nas je zapustil ravno za praznik naš pridni vestni 
organist Lenart Varl, ki je odšel v Preddvor. Pri nas bomo Lenarta se pogrešali, 
slovesu mu pa ţelimo le, da bi s svojim novim zborom v Preddvoru še lepše prepeval 
kot je pri nas. — Petindvajsetletnico poroke sta praznovala na belo nedeljo Ivana in 
Joţef Šolar v Rovtah in Lucija in Janez. Vovk iz Češnjice. Srebrnjakom kličemo: Bog 
vas ţivi še mnoga leta. – Saj ga ţe poznate. 
Vir: Domoljub, 10. 5. 1933 
 
 

1934 
 
Pogačnik Josip se je rodil pred šestinšestdesetimi leti v Podnartu kot sin premoţne 
gorenjske hiše. Gimnazijo je dovršil v Ljubljani in v Pazinu, pravno fakulteto pa je 
študiral v Gradcu. Med študijami so mu doma umrli starši. Mlad jurist je moral 
zapustiti Gradec in doma prevzeti gospodarstvo. Kmalu se je poročil z Gabrielo 
Jegličevo, sestro bivšega drţavnega pravdnika dr. Andreja Jegliča iz Podbrezij. V 
letih njegove najlepše moške dobe je med Slovenci zagorela ljudska misel s svojim 
krščansko kulturnim in socialno gospodarskim programom. V tistih letih, ko so se 
mladi borci zgrinjali okoli dr. Kreka in dr. Šušteršiča, je ta misel osvajala naše 
podeţelje. Tudi Pogačnik iz Podnarta je stopil v njene vrste in kmalu postal deţelni in 
drţavni poslanec. Po naravi ni bil borec, vendar je bil v tedanji Slovenski ljudski 
stranki njen zvesti in lojalni zastopnik. Povsod ji je skušal koristiti s svojim uglajenim 
nastopom. Na odgovornih mestih načelnika obrambnega odseka v dunajskem 
parlamentu in podpredsednika avstrijske poslanske zbornice, kamor ga je poslala 
stranka, je Slovencem mnogo koristil in dvignil ugled slovenskih poslancev, S svojim 
mirnim nastopom si je tudi osebno pridobil le prijatelje, sovraţnikov tudi v najbolj 
burnih časih ni imel. Zato je med avstrijsko aristokracijo uţival ugled in spoštovanje. 
Cesarski dvor ga je cenil in uvaţevalj cesar ga je poplemenitil in imenoval za viteza. 
Ko je Avstrija razpadla in je bila v Ljubljani sestavljena prva Narodna vlada, je postal 
Josip Pogačnik njen prvi predsednik. Pozneje je bil tudi prvi poslanik mlade 
Jugoslavije na Dunaju in je imel teţko nalogo, urejati razmerje med domačo drţavo in 
novo Avstrijo, Ko je svojo nalogo končal, se je umeknil v svoj Podnart. Politiki je dal 
slovo. Posvetil se je ves gospodarstvu in druţini. Postal je upravni svetnik 



Trboveljske premogokopne druţbe, predsednik upravnega od- bora tekstilne druţbe 
»Jugočeška«, pivovarne »Union« itd. Tu se je udejstvoval zadnje desetletje s 
splošno priznano spretnostjo in sposobnostjo. Za svoje zasluge je bil večkrat 
odlikovan z visokimi redovi. Zapustil je ţeno in tri sinove: Joškota, ki je generalni 
tajnik TPD, Branka, ki je bil do pomladi 1933 adjutant kraljice Marije, in Bogdana, ki je 
bančni ravnatelj v Mariboru. Bil je druţini neţen oče, do vseh pa plemenit in zelo 
dobrega srca. Umrl je 18. avgusta 1932. 
Vir: Mohorjev koledar, 1934 (tudi slika) 
 

Rovte pri Podnartu. Umrla Ivana Šolar. Širom Gorenjske so znane Rovte nad 
Podnartom in kdor ve za Rovte, je poznal Ivano Šolar — Gregčevo mamo. Zavratna 
bolezen jo je prisilila k teţki operaciji, pa je umrla. V nedeljo so jo številni sorodniki in 
znanci pospremili iz Podnarta na Ovsiško pokopališče. Pogreb je bil lep in izredno 
velik. Cerkveni moški zbor ji je zapel tudi dve ţalostinki. Pokojna je bila ena tistih 
slovenskih mater, ki jih še dobimo po naših domovih, tihe so in skromne, vendar pa 
junakinje dela in ljubezni. Svojim sedmerim otrokom je bila prava mati in vzgojiteljica, 
moţu verna druţica in pomočnica; in ne samo ti, tudi dom jo bo še dolgo pogrešal. V 
njeni hiši so bili »Domoljub«, »Nedeljski Slovenec« in številni drugi katoliški časopisi 
stalni gostje. Priljubljena je bila povsod, do vsakega je imela dobro besedo in čuteče 
srce, številni brezdomci in prosjaki so vselej dobili pri njej kruha ali prenočišča. Bog ti 
daj zasluţeni mir in pokoj, mi te bomo vedno ohranili v najlepšem spominu, dobra 
Gregčeva mama! 
Vir: Domoljub, 25. 4. 1934 
 

1936 
 
 

Češnjica pri Podnartu. Preteklo soboto smo spremili na domače pokopališče 
mladega fanta Janeza Kemperle. Kratka zavratna bolezen je strla mlado ţivljenje. 
Pokojni Janez je bil zelo dober fant, za vse dobro brţ pripravljen, priden in pošten, 
kakor malokdo. Še preteklo nedeljo je po domačih vaseh nabiral z drugimi fanti denar 
za popravo češenjske cerkve. Sam je to misel sproţil in sam se je lotil neprijetnega 
dela. Bil je vselej vesel, do vsakogar dober in zato se je ljudem tako priljubil, da kar 
nismo mogli razumeli in verjeli, da je res umrl. Pogreb je bil ganljiv. Od vseh strani so 
prišli ljudje, fantje, njegovi tovariši so mu zapeli dve ţalostinki, pogrebni obred pa je 
izvršil g. ţupnik ob asistenci p. Bonaventure Resmana z Brezij. Janeza smo poloţili v 
grob, njegovi domači in vsi drugi se pa tolaţimo, da je njegova duša pri Bogu, v 
nebesih, kjer prosi za nas, da bi srečno hodili za njim in skoraj prišli k njemu in k 
Bogu. 
Vir: Domoljub, 29. 4. 1936 
 

Razpisane volitve. V našem političnem okraju bodo dne 25. oktobra 1936 občinske 
volitve v občinah Radovljica, Kropa, Breznica, Jesenice, Dovje-Mojstrana, Rateče-
Planica, Gorje pri Bledu, Bled, Boh. Bistrica in Srednja vas pri Bohinju. V občinah 
Begunje, Lesce, Mošnje in Kranjska gora so bile letos spomladi, dočim v občinah 
Ovsiše in Ribno poteče triletna poslovna doba šele spomladi 1937. Razen teh občin 
ne bo občinskih volitev še v novo ustanovljeni, a še neorganizirani občini Kamna 
gorica in v občini Koroška Bela. 
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1936 
 



Ovsiše pri Podnartu. Po odredbi kraljevske banske uprave dravske banovine se bo 
vršilo dne 7. oktobra na Ovsišah pri Podnartu rodovniško premovanje za plemensko 
gor. cikasto govedo. Prignanih bo čez 100 glav ţivine. Vabimo vse, ki se zanimajo za 
ţivinorejo, da si to premovanje ogledajo. Moţnost nakupa lepih plemenskih junic in 
dobrih krav – mlekaric. 
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1936 
 
 

1937 
 
Trda gorenjska grča Rakovec Janez iz Poljšice štev. 5 nad Podnartom je kljub 75 
letom krepak moţ in še dela v gospodarstvu kakor v najboljših letih. Od devetih otrok 
ima ţive štiri sinove in štiri hčerke, ki so vsi ţe pri kruhu, hiša pa je polna smeha in 
joka mladih vnukov. Prepričani smo, da bo kljub svojim 75 letom doţivel še marsikak 
jubilej »Domoljuba«, ki ga najraje bere. 
Vir: Domoljub, 27. 10. 1937 
 
 

1938 
 
Poljšica pri Podnartu. Pred boţičem je umrla Frančiška Kalan, Blaţevčeva mama. 
Kal bolezni je nosila ţe dolgih 20 let, a njena nagla smrt nas je kljub temu 
presenetila. Pokojnica je bila globoko verna ţena, katere ţivljenje je bila ena sama 
nepretrgana vrsta molitve; dea in trpljenja. V njeno hišo so prihajati sami katoliški 
časopisi, »Domoljub« celo vseh 90 let. Vneto je podpirala reveţe, cerkve, darovala 
mnogo za dobrodelne namene, a vse po geslu: »Naj ne ve levica, kaj dela desnica«. 
Svojih devet otrok, od katerih sta dva ţe zdavnaj med angelčki, je vzgajala z 
materinsko ljubeznijo in skrbjo. Poskrbela je, da sta dva študirala. Skozi 25 let se je 
trudila, da je za nju ţrtvovala teţke tisočake, a Blaţevčev dom je kljub temu ostal 
krepak in močan. Zadnja leta je bila velika mučenica. Vse trpljenje pa je vdano 
prenašala. Njene solze so se sušile ob molitvah in mislih na Boga. Ko je dosegla 
Kalvarijo ţivljenja, se je tiho in skrito poslovila od sveta in odšla po zlato krono, da z 
njo olepšana zapoje nebeškemu Detetu svetonočno pesem. Počivaj v miru, blaga 
mama! 
Vir: Domoljub, 5. 1. 1938 
 
Češnjica pri Podnartu. Pokopali smo Janeza Rozmana, ki je umrl po dolgotrajni in 
mučni bolezni. Pokojni je bil prava gorenjska grča, značaj, ki ga ni upognila nobena 
sila. Dober gospodar, skrben oče, ki je ljubil delo in zemljo in se ţrtvoval zanjo. Ţiva 
vera in ljubezen do lastne grude sta ga podpirali, da ni nikdar omahnil. Z ţeno, ki jo 
zapušča, sta vzgojila deset otrok, ki so vsi preskrbljeni, najstarejšega jima je vzela 
vojna. Pokojnik je bil priljubljen in znan, to nam je dokazal tudi njegov pogreb, na 
katerega so prišli številni sorodniki in znanci. Naj blagemu moţu sveti večna luč, 
njegovim domačim pa izrekamo svoje soţalje. 
Elektriko bomo dobili. Nikakor nočemo zaostajati za sosednjimi vasmi, ki jo ţe imajo. 
Res je bil ţe skrajni čas! Zdaj ţe delamo z vso paro in upamo, da nam v nekaj tednih 
ţe zasveti. Tako bo zadnji otok  v našem kotu elektrificiran in nas ne bo treba biti 
sram pred drugimi. 
Vir: Domoljub, 9. 2. 1938 
 



V telegrafski drog se je zaletel z vso silo dva kilometra od Radovljice, ko je vozil z 
motorjem, Pogačnik Silvester, strojnik pri Kranj, industr. druţbi, doma iz Podnarta. 
Nesrečneţ je bil na mestu mrtev. 
Vir: Domoljub, 15. 6. 1938 
 
 
Ovsiše pri Podnartu. Opozorilo. Vse lastnike psov najresnejše opozarjam, da imajo 
moji lovci strog nalog, da postrele vse pse, ki jih zalotijo v mojem lovišču bodisi na 
polju, bodisi v gozdu, ker so psi, mladi in onemogli divjačini sedaj posebno nevarni. 
Pripominjam, da v času dokler se nahaja ţito na polju tudi lovskih psov ne bom 
spuščal na teren in zato pričakujem, da bo vsak upošteval gornje svaril. Divje lovce, 
zanjkarje in druge škodljivce lovišča pa opozarjam, da se bo v vsakem dokazanem 
slučaju postopalo proti vsakomur brez izjeme strogo po zakonu in brez pardona. / 
Najemnik lovišča občine Ovsiše. 
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1938 
 
Oglas. 2 sluţkinji, stari nad 30 let, vajeni kmečkih in hišnih del ter samostojnega 
gospodinjstva iščeta sluţbe. Mülllner, trgovina Šolar, Podnart, Gorenjsko. 
Vir: Domoljub, 7. 9. 1938 
 
Zlata poroka gorenjskega para. V Ovsišah na Gorenjskem je praznoval zlato 
poroko s svojo zvesto druţico g. Ivan Fister. Priljubljeni moţ je nedavno čil in zdrav 
praznoval 74-letnico, njegova ţena pa je tri leta mlajša. Zvesto sledi Ivan Fister v 
kremenitosti svojemu očetu Gašperju, ki je do 84. leta vedno zdrav opravljal sluţbo 
cerkovnika na Ovsišah. Oče in mati sedanjega zlatega ţenina sta obhajala zlato 
poroko leta 1912. Kakor starši sta tudi sedanja zlatoporočenca oba zelo verna, 
obenem pa trdno narodno zavedna, ki se ne dasta v svojih nazorih in v svoji 
gorenjski značajnosti z ničemer omajati. V srečnem zakonu se jima je rodilo šest 
otrok in sicer dve hčerki in štirje sinovi. Dva sina sta umrla, najstarejšega pogrešajo 
ţe od začetka svetovne vojne. Tudi preostala dva sta morala v vojno in sta se srečno 
vrnila. Ţelimo zlatemu paru še mnogo srečnih let. 
Vir: Tedenske slike, 13. 10. 1938 
 

 
 

Zlatoporočenca Ivan Fister in žena 
Tedenske slike, 13. 10. 1938 

 

 



1939 
 

Dosedanji sedeţ občine Ovsiše v radovljiškem okraju, se prenese iz Podnarta na 
Srednjo Dobravo istega okraja. 
Vir: Domoljub, 17. 8. 1939 
 
 

1940 
 
Ovsiše. Kvaterno sredo, dne 14. februarja 1940; na dan sv. Valentina, bo na Ovsišah 
vsakoletni cerkveni shod. Prva sv. maša bo zjutraj ob 7. Ob 9.30 pridiga, nato druga 
sv. maša; nazadnje pa cerkveno darovanje. 
Vir: Domoljub, 7. 2. 1940 
 
 

1941 
 
Na Ovsišah pri Podnartu bo v petek, 14. febr. 1941. na sv. Valentina dan, vsakoletni 
veliki cerkveni shod. Zjutraj ob 7 bo prva sv. maša; druga ob 8. Nato bo pridiga ob pol 
10, po pridigi pa zadnja sv. maša s cerkvenim darovanjem. Častilci in častilke sv. 
Valentina, ne zamudite lepe priloţnosti! 
Vir: Domoljub, 12. 2. 1941 
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