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ŽUPANOVA BESEDA
Spoštovane občanke in spoštovani
občani, cenjeni prijatelji občine Vodice!
V veliko čast in veselje mi je, da Občina Vodice ob
praznovanju četrt stoletja ponovnega formalnega
življenja izdaja zbornik, s katerim smo se poklonili naši bogati zgodovini in dediščini. Da bi okrepili
našo lokalno identiteto in izboljšali prepoznavnost
naših krajev, smo se odločili, našo zapuščino prvič
kronološko in vsebinsko zbrati v obsežnem delu, ki
je pred vami. Zbornik nam nekje od začetka našega
štetja do danes kronološko oriše življenje, delo in
kulturo naših prednikov. Verjamem, da bo branje
v veselje in ponos vsem sedanjim prebivalcem in
zanamcem, kot nam je lahko v ponos tudi dejstvo,
da bivamo v eni lepših slovenskih občin. Zdi se mi
pomembno poudariti, da živimo v času, ko imamo
kot lokalna skupnost in država vse, kar človek potrebuje za varno, mirno in zadovoljno življenje. Imamo zdravje, čisto vodo, raznovrstno hrano, zmerno
podnebje, čudovito naravno okolje, mir med narodi,
delo, ki zagotavlja eksistenco, ter bogato družbeno
in kulturno življenje. Skrbimo drug za drugega in za
vse generacije. Si lahko človek kaj več želi ob zavedanju, da ljudje v nekaterih drugih predelih sveta živijo
v pomanjkanju vsega naštetega?
Zbornik so z občutkom za podrobnosti in širokim
znanjem sestavili in napisali avtorji, ki so gradivo
črpali iz zgodovinskih arhivov, znanstvenih in strokovnih člankov ter biografskih izpovedi. S svojimi
prispevki ohranjajo spomin na ključne zgodovinske
prelomnice, ki so bolj ali manj krojile razvoj naših
krajev, na našo snovno in nesnovno dediščino ter
na naše najpomembnejše rojake. Da bi bil zbornik
še bolj zanimiv, smo besedilu dodali nekaj izbranih
arhivskih in aktualnih fotografij, ki dokazujejo istovetnost zapisanih podatkov, dejstev in dogodkov.
Objavljeno gradivo in zgodbe pričajo večinoma o
domoljubju, odgovornosti in zanosu ljudi, ki so na
območju naše občine živeli in ustvarjali v preteklosti.
Seveda moram izpostaviti našo največjo kulturno
ikono – Jerneja Kopitarja, ki je bil pred 240 leti rojen
v Repnjah pri Vodicah, a so kljub temu sledi njegovega dela in njegove zapuščine tako zelo pomembne, da smo spomin nanj dolžni trajno in s ponosom
ohranjati. S to mislijo bomo letos organizirali tradicionalne 19. Kopitarjeve dneve, ki bodo zagotovo
kulturno pestri in tradicionalno obogateni s sodelovanjem različnih lokalnih kulturnih društev, na kar
smo še posebej ponosni.

Aco Franc Šuštar, župan (Foto: Tina Kosec)
Čeprav se zdi, da živimo v časih, ko globalizacija, potrošništvo in individualizem prevladujejo nad spoštovanjem lokalnega, zgodovinskega ter kulturnega, si
v občini Vodice vselej prizadevamo ohraniti številne
dragocenosti, ki so nam jih zapustili pretekli rodovi.
Posebno pozornost namenjamo zgodovini, kulturi,
narodnosti, domoljubju in naravi sami ter vsem drugim vrednotam, v katere so verjeli naši predniki in v
katere danes verjamemo tudi mi. Sedaj smo te vrednote tudi zapisali, da jih bomo lahko nekoč predali v
branje našim zanamcem z željo, da bodo znali prepoznati in ceniti srčnost tu živečih prebivalcev.
Poseben del zbornika je namenjen tudi opisu sodobnega življenja s poudarkom na družbenem in društvenem življenju v občini ter različnih dogodkih in
prireditvah, ki ustvarjajo trdne vezi med našimi občankami in občani različnih generacij. Izpostavljeni
so tudi vsi najzaslužnejši posamezniki, skupine občanov in organizacije, ki so v preteklih 25 letih pustili poseben pečat v razvoju naših krajev.
Vsem avtorjem, uredniškemu odboru, zaposlenim
v občinski upravi, lektorici, oblikovalcu, tiskarju in
drugim sodelujočim se iskreno zahvaljujem za pripravo pričujočega dela. Zahvaljujem se tudi vsem
v zborniku navedenim posameznikom, društvom,
zavodom in organizacijam, ki so s svojim znanjem,
voljo in s svojimi dejanji ustvarjali in še ustvarjajo
našo skupno vodiško identiteto, na katero smo in
moramo biti ponosni.
Bralcem želim obilo užitkov ob raziskovanju zapisov
našega minulega časa. Razlog za raziskovanje je preprosto poučen, kot to veleva latinski pregovor: „Zgodovina je učiteljica življenja.“
Aco Franc Šuštar
župan Občine Vodice
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„Oziranje v preteklost ima smisel le tedaj, če služi prihodnosti.” Konrad Adenauer (Foto: Rok Štupar)
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Zborniku na pot
V mesecu kulture, februarja 2019 je bil v občinskih
prostorih na Škofjeloški 7 v Vodicah sestanek vodstva Mestne knjižnice Ljubljana in predstavnikov
Občine Vodice. Beseda je dala besedo in sprejeta je
bila pobuda, da se pristopi k pripravi zbornika, v
katerem bodo predstavljeni zgodovina območja vodiške občine od rimske dobe do danes, kulturna dediščina, pomembne osebnosti, rojene ali delujoče na
območju občine Vodice, zgodovina šolstva na naših
tleh, pomenljivi dogodki, društvene aktivnosti in še
kaj.
Naslednji korak je bil izbira sodelavcev. Mestna knjižnica Ljubljana je priporočila sedanjega vodjo Slovanske knjižnice g. Tomaža Miška, ki je predhodno
vodil Knjižnico Vodice, in aktualno vodjo Knjižnice
Vodice go. Karmen Jančar. Izziv sta oba sprejela in
z veliko marljivostjo in poglobljenim raziskovanjem
pripravila velik prispevek k dosedanjemu poznavanju slikarja Matije Koželja, narodnega buditelja in
pisatelja dr. Valentina Zarnika, pisatelja Jakoba Alešovca, obsežno, temeljito in strokovno predstavitev
šolstva na območju občine ter prikaz okoliščin ob in
po rušilnem potresu leta 1895. Da bi na poljuden,
vendar verodostojen način predstavili lik velikana
Jerneja Kopitarja in še celo vrsto pomembnih krajanov, smo se obrnili na profesorico slovenskega jezika
go. Jano Ozimek ter na interpretatorko kulturne dediščine go. Marjeto Žebovec. Ta se je poglobila tudi
v obdobje svetovnih vojn, prelistala skoraj pet tisoč
strani občinskega glasila in povzela kronologijo 25
let od ustanovitve nove občine Vodice.
Da bi območje občine predstavili tudi z geološkega
in geografskega vidika, smo se obrnili na poznavalce
področij go. Tejo Polenšek, go. dr. Majo Topole in
g. dr. Maura Hrvatina. Čeprav se v starejša zgodovinska obdobja poglabljajo le redki bralci, pa bo prebiranje poglavja o rimskih časih, ki se mu je posvetil arheolog g. Luka Rozman, in obdobje zgodnjega
srednjega veka, ki ga s posebno naklonjenostjo do
avtohtonih prebivalcev Slovencev odstira g. Simon
Prosen, predočilo do danes večini neznane razsežnosti in dokazne materiale življenja na naših tleh. Skozi
srednji vek do zatona Avstro-Ogrske monarhije nas
z raziskovalsko vnemo vodi g. dr. Jurij Šilc. Kulturne
spomenike nam predstavljata ga. dr. Metoda Kemperle in ga. Damjana Pediček Terseglav. Poglavja o
simbolih Občine Vodice, častnih občanih, dejavnosti
društev in življenju v občini danes predstavita ga.
Kaja Zupanek in g. Rado Čuk.

Ocenjujem, da je zajetega veliko gradiva, še marsikaj pa ostaja neobdelano in dodaten izziv bodočim
snovalcem pogleda v preteklost. S svojimi predlogi
in namigi je sodelovalo veliko sodelavcev in vsakemu
posebej gre zahvala, da se je nabralo tako obsežno
gradivo. Še prav posebna zahvala pa gre domačinu iz
Vodic g. dr. Jožetu Ciperletu, zgodovinarju, muzealcu in arhivistu ter g. mag. Franciju Petriču, dolgoletnemu uredniku tednika Družina, ki sta vsak s svojega zornega kota z nasveti sooblikovala to knjigo.
Ne gre zanemariti pomena in teže nasvetov, pripomb, predlogov in namigov, ki so jih uredniškemu
odboru in avtorjem posredovali recenzenti. Vsega
niti ni bilo mogoče upoštevati, morda pa že v bližnji
prihodnosti kdo razišče sledove študentov iz župnije
Vodice na evropskih srednjeveških in prvih novoveških univerzah, predstavi bogato zapuščino nagrobnih spomenikov, morda kdo popiše vso vodiško bibliografijo, predstavi vse zvonove v vodiških zvonikih
in orgle na naših korih. Dolg in pester bi bil seznam
vseh kapelic in znamenj, drugih turističnih in športnih destinacij ter še in še, saj človeško delo ni nikoli
končano. Na tem mestu zahvala g. župniku Francu
Mervarju, ki je odprl župnijska svetišča in arhiv, da je
bilo omogočeno raziskovanje in fotografiranje.
Pri pripravi zbornika ne gre spregledati zavzetosti
oblikovalcev in tiskarne, ki so poskrbeli za zaključno dejanje, da lahko v rokah držimo knjigo, kakršno
imajo sicer že mnogi kraji in občine, za nas pa je to
premierno.
Ker zbornik prvenstveno ni znanstvena publikacija,
čeprav smo k pisanju v veliki meri pristopili z znanstveno metodo, smo glede na raznovrstnost vsebin
in avtorjev dopustili različne načine navedkov tako
pri besedilih kot pri fotografijah. Bralcu se zahvaljujemo za dobrohotno razumevanje.
Raziskovanje lokalne kulturne zgodovine in kulturne dediščine pomeni pravzaprav odkrivanje in utrjevanje temeljev lastne identitete. Pričujoča knjiga
je zaklad, iz katerega bo mogoče črpati številne podatke, ki so bili doslej razsejani v mnogih virih ali pa
pomenijo povsem nova odkritja.
Lahko smo ponosni na vse bogastvo, ki nas obdaja.
Na dediščino ljudi, prostora in časa iz katere zajemamo. Prav zaradi globokih korenin se stegujemo visoko v nebo ali kot pravi pesnik Alojz Gradnik: „Samo
kdor vidi svoje korenine, premeri debla moč in vej
višine in ve, kako je daleč do nebes.“
Rado Čuk, urednik
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Povzetek
Tako kot druge slovenske občine ima tudi Občina Vodice svoj grb,
zastavo in občinski praznik. Uporabo občinskih simbolov ureja
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Vodice. Grb in zastava
sta stalni oznaki Občine Vodice, ki simbolizirata občino kot
lokalno skupnost. Z odlokom so določena geometrijska, likovna
in barvna pravila grba in zastave. Prestižen simbol občine je tudi
županska veriga. Občina pa izraža svoj odnos do življenja tudi s
povezovanjem tako v domovini kot z občinami v tujini.

Summary
Like other municipalities Vodice also has an own coat-of-arm, flag
and communal holiday. The use of communal symbols puts
in order the Decree about coat-of-arms, flag and holiday of
Municipality Vodice. The coat-of-arms and the flag are common
signs of Municipality Vodice, which symbolize the municipality
as a local community. The Decree defines the rules of geometric
shape, art and colour of the coat-of-arms and the flag.
Prestigious symbol of the municipality is also the mayoral chain.
The municipality expresses relation to the life with connecting to
other municipalities in the homeland and abroad.
10
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Simboli in
povezovanje
Občine Vodice

Kaja Zupanek, Rado Čuk, Marjeta Žebovec
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Občina Vodice je do druge svetovne vojne upravno
spadala v srez Kamnik in je obsegala trinajst naselij:
Bukovica, Dobruša, Koseze-Kot, Polje, Povodje, Repnje, Selo-Golo, Skaručna, Šinkov Turn (zapis v Krajevnem leksikonu Dravske banovine ga navaja kot
Šenkov turn), Utik, Vesca, Vodice, Vojsko. Vasi Dornice, Torovo in Zapoge so spadale v občino Smlednik,
srez Kranj.
Po popisu prebivalstva leta 1921 je bilo v občini
Vodice 2105 prebivalcev. Župnik je v kroniko zapisal tudi primerjavo z letom 1910, ko je bilo v občini
2049 prebivalcev. Po podatkih Krajevnega leksikona
Dravske banovine iz leta 1937 je bilo v občini 2314
prebivalcev, 424 hiš, 205 posestnikov, 260 kočarjev,
27 najemnikov. Občina je merila 2729,26 hektarja,
od tega je bilo njiv in vrtov 976,86 ha, travnikov in
pašnikov 339,31 ha, sadovnjakov 41,12 ha, gozdov
1279,53 ha, 92,44 ha pa niso razporedili.
Ozemlje občine je predstavljalo jugozahodni kot kamniškega sreza, zaprt med osamelce Smledniški in
Bukovški hrib, Šmarno goro in Rašico, po severni odprtini pa je segalo do velike ravnine med Kamnikom
in Kranjem. Neposeljeni rob hribovja je segal le malo
čez štiristo metrov nad morjem, le na jugu nekoliko
više. Glavno površje je rahlo valovita ravnina. Vodovje zbirata pritoka Gameljščica in Dobrava ter Poljšak.
Gospodarstvo je kazalo ravnovesje kmetijskih panog. Poljskih in živinorejskih pridelkov so pridelali
več, kot so jih porabili, zato so jih prodajali največ v
Ljubljano. Klima za sadjarstvo ni bila ugodna, čebelarstvo je počasi napredovalo. V Povodju je bila ribogojnica. Obrti je bilo malo, le opekarstvo, nekateri
so iskali zaslužek zunaj domačih krajev. Avtobus je
vozil v Ljubljano in Kranj. Elektriko so dobivali po
daljnovodu Velenje–Završnica.
Po vojni je bila občina Vodice samostojna do leta
1954, potem je bila najprej pridružena občini Šentvid, nato pa Ljubljana - Šiška. Ustanovljena je bila z
Zakonom o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Ljudska Skupščina
Ljudske republike Slovenije dne 28. junija 1955 in
je nastopil 29. junija istega leta, ko je bil objavljen
v Uradnem listu LRS. Ukinjena je bila 31. decembra
1994 na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ko je bila občina razdeljena
na novoustanovljene občine: Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice.
Državni zbor Republike Slovenije je 3. oktobra 1994
z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, št. 60/94) v 2. členu določil,
da Vodice postanejo samostojna občina. Sestavlja jo
16 vasi, ki so bile krajevno organizirane v KS Vodice
in KS Bukovica-Šinkov Turn.
12

Dne 4. decembra 1994 so bile izvedene prve volitve
župana in 13 občinskih svetnikov. Svet se je konstituiral na prvi seji dne 23. decembra 1994, 28.
decembra 1994 pa je bil že sprejet Statutarni sklep
ter začasni Poslovnik občinskega sveta. Formalno
je bila občina ustanovljena 1994, na nivoju občin
v državi pa se kot mejnik za začetek nove lokalne
samouprave na podlagi zgoraj navedenega zakona
šteje leto 1995.
Leta 2019 je bilo v občini Vodice 4958 prebivalcev,
od tega 2514 moških in 2444 žensk. 895 prebivalcev
je bilo mlajših od 14 let, 3304 med 15 in 64 let ter
759 starejših od 65 let (Statistični urad RS).

Občinski simboli
Tako kot vse druge slovenske občine (212) ima tudi
Občina Vodice svoj grb, zastavo in občinski praznik.
Uporabo občinskih simbolov ureja Odlok o grbu,
zastavi in prazniku Občine Vodice, ki ga je Občinski
svet Občine Vodice sprejel na 19. redni seji dne 21.
avgusta 1996 in je objavljen v Uradnem glasilu Občine Vodice, št. 2/1996.
Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Vodice, ki
simbolizirata občino kot lokalno skupnost. Z odlokom so določena geometrijska, likovna in barvna
pravila grba in zastave ter pravila njune uporabe.
Likovno podobo je umetniško izdelal arhitekt Janez
Ivo Koritnik iz Polja pri Vodicah.

Grb
Grb Občine Vodice je upodobljen na ščitu novejše
zgodovine sanitske oblike. Osnova grba je sestavljena iz spodnjega modrega in zgornjega rumenega
dela, ki sta med seboj ločena z valovnico bele barve,
ki se pri straneh spaja v prav tako bel okvir, grafično
določen s tanko črno črto.
Modra barva predstavlja vodo, kar je poudarjeno z
dodanimi belimi pravokotniki, ki abstraktno upo-

Grb Občine Vodice

Simboli in povezovanje Občine Vodice

dabljajo geološki simbol za podtalno vodo. Rumena
barva predstavlja sonce, energijo in bogata rodna
polja. Valovnica med njima prikazuje mejo med zaznavo gabaritov vidnega, kot so griči in gore, ki obkrožajo občino, ter neskončnega neba.
Grb Občine Vodice se uporablja zlasti:
•
•
•
•
•
•

•

v pečatu, žigu in štampiljki občine ter kot oznaka
na uradnih dokumentih občine,
na poslopju in v uradnih prostorih občine,
na neprometnih znakih, ki označujejo območje
občine,
na prireditvah, ki jih organizira ali se jih udeležuje občina, oziroma prireditvah, ki predstavljajo občino,
na listinah oziroma priznanjih, ki jih v slovesni
obliki izdaja oziroma podeljuje občina,
na vabilih, voščilnicah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in uslužbenci občine
ter člani občinskega sveta,
v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan to ocenita za primerno.

Zastava
Zastava Občine Vodice je pravokotne oblike z razmerjem horizontalne in vertikalne stranice 1 : 2.
V osnovi je zastava razdeljena na zgornje modro in
spodnje rumeno polje, v vertikalnem razmerju 1 : 2 x
5. Grb je sestavni del zastave, nanjo je umeščen tako,
da valovnica hkrati predstavlja mejo med modrim in
rumenim poljem.

Zastava Občine Vodice

Zastava Občine Vodice se izobeša zlasti:
•
•
•

v počastitev državnih, občinskih in krajevnih
praznikov,
ob uradnih obiskih tujih delegacij,
v drugih primerih, ko občinski svet ali župan to
ocenita za primerno.

Zastava je stalno izobešena na poslopju občine in v
sejni sobi občine.
Zastava je pravilno izobešena tako, da je za prvi rob
pritrjena na vertikalni drog ali sidrno vrv. Morebitni nagib droga oziroma sidrne vrvi ne sme biti nižji
od 45 kotnih stopinj glede na horizontalo. Zastava
je lahko napeta po svojem zgornjem robu na horizontalo, zanj pripeta ali tudi položena. Če je napeta,
pripeta ali položena poševno, tedaj kot med njenim
spodnjim robom in horizontalo ne sme presegati 45
kotnih stopinj. Noben drug način izobešanja zastav
ni dopusten.

Županska veriga
Različnim visokim položajem so že od nekdaj pripadale insignije, ki so označevale določeno raven
oblasti, stanu ali dostojanstva. V srednjem veku so
postale pogoj za vladanje. Vladarjem je pripadala
krona, prestol in žezlo, v cerkvenih službah so bile
znane pontifikalije, posebna znamenja so nosili sodniki, stanovi, vojščaki in drugi. Kot županska insignija je obveljala uradna ogrlica ali prepasnica, ki ji v
današnjem času rečemo županska veriga.

Župan si verigo nadene ob slovesnih priložnostih.
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Ker Občino Vodice sestavlja 16 naselij, je pri oblikovanju županske verige obveljala ideja o šestnajstih
členih, ki simbolizirajo posamezni kraj. Poiskati je
bilo treba kmečke ali druge značilnosti posameznih
vasi, ki sedanjost povezujejo tudi s preteklostjo in
prihodnostjo. Povodje je predstavljeno z ribo, Vojsko z domačimi živalmi, Vesca s kapelico, Selo s skakalnico, Šinkov Turn s cerkvijo, grajskim obzidjem
in vrtno uto, Koseze z bajerjem, Utik z zgradbo šole
in vrtca, Bukovico ponazarja tesar, Vodice župnijska
cerkev, kulturni dom in občinska zgradba, v kateri je
bila nekdaj šola, Torovo avtocesta, Zapoge zavetnik
sv. Miklavž, Dornice žitno polje, Dobrušo kozolec topler, Repnje cerkev sv. Tilna z obrambnim stolpom,
Skaručno cerkev sv. Lucije in Polje gasilski dom. Fotografije posameznih členov verige so prikazani v
poglavju Izvor imen krajev v Občini Vodice.
Verigo je ročno izdelal mojster Miran Vesel iz Hraš,
izdelana je iz bakra in pozlačena. Spaja jo grb Občine
Vodice v velikosti 10 x 10 cm, posamezne ploščice so
velikosti 5 x 7 cm.
Veriga je simbol zvez in razmerij, simbolizira vezi,
koordinacijo, združitev in posledično tudi poroko,
družino, mesto, narod, državo, celotno skupnost,
povezovanje. V socio-psihološkem pomenu simbolizira veriga prilagoditev na kolektivno življenje in
zmožnost integracije v skupino.

Medobčinsko povezovanje
Medobčinsko sodelovanje se v Sloveniji izvaja že od
same reforme lokalne samouprave. Razvoj je pokazal, da so za doseganje boljših, predvsem zakonodajnih in finančnih učinkov za občine potrebne tudi
formalne asociacije in dobra organiziranost za učinkovito sogovorništvo z državo.

Združenje občin Slovenije
Kopitarjev glas je večkrat pisal o tem, da ima Ljubljana do novih okoliških občin podcenjujoč in ponižujoč
odnos, zaradi česar so se nekatere občine povezale v
Združenje občin Slovenije – ZOS, ki je imelo sedež v
Vodicah. Sčasoma se je tem občinam okoli Ljubljane
pridružilo še več slovenskih občin, ki so se strinjale,
da bodo povezane močnejše. Prvo, ustanovno skupščino Združenja občin Slovenije so pripravili 2. februarja 1999 na Skaručni, druga pa je potekala 11. marca
2000 v Vodicah. Do tega datuma je bilo v Združenje
občin Slovenije vključenih 33 slovenskih občin. Prvi
predsednik združenja je bil prvi vodiški župan Anton
Kokalj.

Občinski praznik
Praznik Občine Vodice je 9. september in predstavlja
dan, ko je bil leta 1995 uveljavljen Statut Občine Vodice. V počastitev občinskega praznovanja Občina
Vodice v sodelovanju z lokalnimi društvi vsako leto v
mesecu septembru priredi sklop kulturnih, športnih
in drugih družabnih prireditev. Osrednja prireditev
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice praviloma poteka na dan občinskega praznika. Osrednje
točke prireditve so županov slavnostni nagovor, kulturni program in podelitev občinskih priznanj.

Prejemniki občinskih priznanj leta 2018
14

Skupnost občin Slovenije
Skoraj istočasno so se druge občine organizirale v
Skupnosti občin Slovenije – SOS. V to skupnost se je
Občina Vodice na predlog župana Braneta Podborška
vključila leta 2004. Obe združenji redno opozarjata
na novo sprejeto zakonodajo, podajata informacije o
objavljenih državnih razpisih, organizirata posvete in
po potrebi nudita pravno pomoč občinam.

Simboli in povezovanje Občine Vodice

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas

Dne 22. junija 2015 so župani občin Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin, Medvode in Vodice ustanovili
Lokalno akcijsko skupino (LAS) in za prvega predsednika izvolili vodiškega župana Aca Franca Šuštarja.
Akcijska skupina deluje v okviru Ljubljanske urbane
regije (LUR).

Konzorcij 17
Zavedajoč se velikih potreb na področju starajočega
se prebivalstva, je bila Občina Vodice v letu 2019 med
pobudnicami za ustanovitev konzorcija občin (več kot
dvajset jih je), vključenih v projekt vzpostavitve mreže
malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi
integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Na
prvi skupščini Konzorcija 17 je bil za predsednika izvoljen vodiški župan Aco Franc Šuštar.

Župan Aco Franc Šuštar med podpisovanjem pogodbe
za Konzorcij 17

Mednarodne povezave
Prva delavnica LAS na ravni občine

Regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin osrednjeslovenske
regije, med njimi Občino Vodice, v katerih podpira
trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne,
socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem
spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med
različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj
gradijo trajnostni razvoj regije. V mednarodnem okolju je RRA LUR prepoznan kot razvojna agencija, ki je
sinonim za vrhunska znanja in inovativne projekte,
izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, ter je
ugleden partner mednarodnim institucijam, s katerimi sodeluje pri raznolikih razvojnih projektih.

Občina Vodice je že od začetka vzpostavljala in gojila
tudi mednarodne povezave.
Spomladi 1998 je župan Anton Kokalj obiskal kraj
Schlangenbad v Nemčiji. Tam je preživel dva dni
in pol, se srečal z županom Petrom Klausom Willschom, občinskim vodstvom, obiskal vrtec, se pozanimal, kako skrbijo za starejše, si ogledal čistilno

Župani med obiskom v Združenih državah Amerike.
Na sliki so od leve proti desni Mohor Bogataj, župan
Mestne občine Kranj, Boris Sovič, župan Mestne občine
Maribor, Pavel Rupar, župan Občine Tržič, Irena Fister,
županja Mestne občine Koper, Bojan Šrot, župan
Mestne občine Celje, Anton Kokalj, župan Občine Vodice, Drago Stanovnik, župan Občine Brezovica, Tomaž
Štebe, župan Občine Mengeš.
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prazniku sv. Štefana povabljeni dve najdejavnejši kulturni društvi v občini Vodice: Godba Vodice in MePZ
Biser, poleg njiju pa seveda tudi župan, predstavniki
občinske uprave in delovnih organov občine.
Mednarodne povezave se na osnovi različnih pobud
nadaljujejo. Župan Aco Franc Šuštar je bil na obiskih
v Bruslju, na avstrijskem Koroškem, na Portugalskem, predvsem zaradi načrtovanih aktivnosti povezanih z Jernejem Kopitarjem v pisnih kontaktih
z Akademijo znanosti in umetnosti v Beogradu ipd.
Skoraj 550 občanov Vodic in gostov iz pobratene občine
Kanjiža iz Vojvodine se je prvo nedeljo v oktobru 2009
zbralo na prireditvi pod šotorom na Kopitarjevem trgu.
napravo, se pozanimal glede financiranja projektov
pa še kaj. Čez približno dva tedna je župan Wilsch
obisk vrnil; res da le za en dan, ampak prišel je s celo
družino pa še novinarja je pripeljal s sabo.
Od 19. oktobra do 2. novembra 1999 je župan Vodic
odšel skupaj še z nekaterimi župani slovenskih občin
na župansko ekskurzijo v ZDA. Stroške ekskurzije je
plačala vlada ZDA, organiziral jo je informacijski servis ZDA, izvedla pa Univerza Delaware.
Posledica tega obiska je bil obisk veleposlanice ZDA v
Vodicah 5. aprila 2000. Visoka gostja si je ogledala prostore v občinski stavbi in poslušala predstavitev dela
občine. Takrat so si izmenjali darila: veleposlanica je
podarila knjižno predstavitev glavnega mesta ZDA, zanjo pa so darilo priskrbele šolske sestre iz Repenj: umetniško oblikovanega velikonočnega jagenjčka in zbirko
kuharskih knjig s. Nikoline. Veleposlanica si je ogledala
tudi knjižnico, središče kraja, osnovno šolo v Vodicah,
podružnično šolo v Utiku, kjer so učenci pripravili plesno-pevsko predstavo. V Utiku se je veleposlanica tudi
srečala z občinskim svetom, predstavili so ji celotno
občino. Župan je gostom izročil tudi darila: umetniško
delo Antonije Baksa Srnel iz Gmajnice/Vojskega, veleposlanici pa je izročil še priznanje župana občine Vodice. Srečanje so končali s skupnim kosilom prav tako v
Utiku, kjer jim je dogajanje popestrila vodiška godba.
V letih 2007 in 2008, ko je bil župan Brane Podboršek, se je začelo sodelovanje z Občino Kanjiža v Srbiji,
natančneje v Vojvodini, in sicer v projektu izmenjave
Evropske agencije za rekonstrukcijo, v katerem je imela Občina Vodice vlogo svetovalca v procesu pristopanja k evropskim integracijam. Po uspešno izpeljanem
projektu se je sodelovanje nadaljevalo na kulturnem
področju. Leta 2009 je ob svetovnem dnevu starejših
občino Vodice obiskala delegacija iz občine Kanjiža,
v kateri so bili tudi člani Kulturnega društva Bartok
Bella, ki so izvedli nepozaben kulturno-umetniški nastop na Kopitarjevem trgu v Vodicah. Naslednje leto
pa sta bili na prireditev ob madžarskem nacionalnem
16
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Povzetek
Občina Vodice je regija v osrednjem delu Ljubljanske kotline, ki povezuje 16 relativno velikih
podeželskih naselij. Razgibana pokrajina, v kateri je skoraj dve tretjini nižinskega sveta, vmes pa
so raztreseni gozdnati osamelci, omogoča raznoliko gospodarjenje s prostorom. Tu ima še vedno
pomembno mesto kmetijstvo, predvsem mlečna živinoreja. Neposredna bližina glavnega mesta
Ljubljane občanom ponuja široke možnosti, tako bližnji trg, izobraževalne ustanove, delovna
mesta kot oskrbovalna središča. Občina, sicer bogata z naravnimi in kulturnimi vrednotami, je
zaželeno rekreacijsko-turistično območje in območje naseljevanja prebivalstva, obrtne, industrijske
in poslovne dejavnosti. To velja še zlasti za obdobje od zadnje četrtine 20. stoletja, ko je v bližini
zraslo osrednje slovensko mednarodno letališče, občina pa ima okrepljen prometni položaj tudi
z enim glavnih slovenskih avtocestnih krakov, ki vodi prek njenega ozemlja. Prometna vloga,
kakršno je območje nekoč v zgodovini že imelo, se je povrnila.

Summary
Vodice Municipality is a region in the central part of Ljubljana basin connecting 16 relatively large
rural settlements. Diverse landscape with nearly two thirds of lowlands, and with scattered
forested isolated hills, enables a varied management of space. An important role still belongs to
agriculture, especially dairy farming. The immediate vicinity of the capital of Ljubljana offers
citizens a wide range of opportunities, including the nearby market place, educational institutions,
jobs, services and shopping centres. The municipality, otherwise rich in natural and cultural
values, is a popular area of recreational tourism, settling, craft production, industrial and business
activities. This especially applies for the last quarter of the 20th century, when the main Slovenian
international airport grew nearby. The municipality also has an enhanced traffic position with one
of the main Slovenian motorway branches leading through its territory. The traffic role that the
area once had in history has regained.
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Občina Vodice obsega 31,4 km2 veliko območje v
osrednjem delu Ljubljanske kotline, kjer se stikajo
Kranjsko polje na severu, Ljubljansko polje na jugu
in Bistriška ravan na vzhodu. Njihov polni stik prekinjajo osamelci, vzpetine, ki so ostanki potopljenih
Posavskih gub, potekajočih v alpski smeri od vzhoda
proti zahodu. Slemeni Debeli vrh (446 m)–Koseški
hrib (467 m)–Bukovski hrib (405 m) in Repenjski
hrib (483 m)–Smledniški hrib (517 m) sta zahodno
nadaljevanje Trojanske antiklinale (Melik 1959) oziroma Kozjaškega nariva (Premru 1983), vzpeti območji Rašica (642 m)–Veliki vrh (568 m)–Mali vrh
(483 m) in Šmarna gora (669 m)–Grmada (676 m)
pa zahodno nadaljevanje Litijske antiklinale (Melik
1959) oziroma Litijskega nariva (Premru 1983). Južna pobočja vzpetin gradijo starejše, za erozijo občutljive paleozojske kamnine, slemena in severna pobočja pa odporne triasne karbonatne kamnine, zato
tamkajšnji vrhovi izrazito izstopajo (Melik 1959).
Povprečna nadmorska višina Občine Vodice je 351 m,
razlika med skrajnima višinama pa znaša 315 m.
Najvišja točka v občini je v predelu Zakotje (630 m)
na severnem robu Rašice, najnižja (315 m) pa samo
2,5 km jugozahodneje, v ožini ob potoku Gameljščici
pri Povodju.
Vodiško polje obsega okoli 8,5 km2 velik osrednji
del suhe doline oziroma podolja, ki se razprostira

med Smlednikom na zahodu in Mostami na vzhodu.
Ostra meja, ki loči podolje od starejših teras na severu (Plana in Nasovška gmajna), poteka po Vodiškem
prelomu (Verbič 2006).
Prostor med osamelci zavzema okrog 7,3 km2 veliko
Skaruško polje. Vodotoki so ga zaradi manj odpornih
paleozojskih kamnin v preteklosti znižali, v kvartarju pa zapolnili z glino in fluvioglacialnim prodom, ki
je sprijet v več konglomeratnih zasipov. Zaradi hkratnega ugrezanja tal dosega nanos kvartarnih usedlin
debelino skoraj 100 m (Žlebnik 1971, 37).
Skaruško polje ima dolinske prehode s prometnicami
na vse štiri strani: na sever proti Vodiškemu oziroma
Kranjskemu polju, na zahod proti Pirničam in Savi,
na jug proti Savi pri Tacnu oziroma proti Ljubljanskemu polju in na vzhod proti Mengšu in Bistriški
ravni. Tod so v preteklosti migrirali na delo prebivalci, ki se niso preživljali s kmetijstvom, največ proti
Tacnu, Pržanu in Gameljnam, proti Mengšu, Jaršam
in Trzinu, delno tudi proti Kranju in Kamniku.
Hidrografsko je območje zelo enotno. Večino občinskih voda odvajajo potoki Graben oziroma Dobrava,
Poljšak in Gračenica. Povirje Grabna je na severu, na
mejah z občinama Cerklje na Gorenjskem in Komenda ter v Kotu na vzhodu Skaruškega polja, na meji
z občino Mengeš. Povirje Gračenice sega na zahod v
sosednjo občino Medvode. Večina voda odteka proti
jugozahodu občine skozi vrzel med Šmarno goro in
Malim vrhom. Nazadnje jih združuje Gameljščica,
ki se na območju Mestne občine Ljubljana južno od
Spodnjih Gameljn z leve strani izliva v Savo.
Glede na podnebno členitev Slovenije, ima občina
Vodice zmerno celinsko podnebje, ki je značilno za
zahodno in južno Slovenijo (Ogrin 1996) in za katerega veljajo naslednje značilnosti:
•
•
•
•
•

Naselja, površje in rečna mreža v občini Vodice
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povprečna temperatura najhladnejšega meseca
je med 0 in –3 oC,
povprečna temperatura najtoplejšega meseca je
med 15 in 20 oC,
povprečne oktobrske temperature so višje od
aprilskih,
submediteranski padavinski režim in
povprečna letna količina padavin je od 1300 do
2800 mm.

Ker v Vodicah ni meteorološke postaje, smo vremenske in podnebne podatke povzeli z meteorološke
postaje na bližnjem Letališču Jožeta Pučnika, ki je
v zračni črti oddaljena od Vodic vsega tri kilometre.
Podatki veljajo za referenčno obdobje od leta 1981
do 2010 (Klimatološka … 2014). V tem času je bila
povprečna letna temperatura 9,0 oC. Najhladnejši
mesec je januar s povprečno temperaturo –1,7 oC
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Letališče Jožeta Pučnika:
Temperature in padavine v obdobju 1981-2010

Klimogram meteorološke postaje na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana za obdobje 1981–2010
in najtoplejši julij z 19,4 oC. Doba zmrzovanja, ko je
temperatura v povprečju pod 0 oC, traja 66 dni (od
13. decembra do 16. februarja), vegetacijska doba,
ko je povprečna dnevna temperatura višja od 5 oC,
traja 234 dni (od 21. marca do 9. novembra) in poljedelska sezona, ko je povprečna dnevna temperatura
višja od 10 oC, traja 174 dni (od 9. aprila do 12. oktobra).

– naklona, vzpetosti in vodnih razmer – poplavljanja, višine talne vode in pojavljanja izvirov. Mlajše
kvartarne terase s sipko podlago ter rendzinami in
evtričnimi rjavimi prstmi so večinoma izkoriščene
za njive. Te so pogoste tudi na distričnih rjavih pr-

Letna količina padavin je 1363 mm. Viška sta junija
in novembra, ko pade po 145 mm padavin, najmanj
namočena pa sta januar in februar, ko je vreme običajno pod vplivom sibirskega anticiklona in mesečna
količina padavin ne preseže 66 mm. Povprečno število padavinskih dni, ko količina padavin doseže vsaj
1 mm, je 108, povprečno število dni s snežno odejo
pa je 54.
Na območju občine so prisotni akumulacijski in destrukcijski rečno-denudacijski relief pa tudi kraški
relief, tako imenovani osameli kras. Menjajo se sipke
in kompaktne, vododržne in prepustne, starejše in
mlajše kamnine. Stik tako različnih naravnih enot
omogoča raznoliko gospodarjenje s prostorom.
Za kmetijsko obdelavo in poselitev sta najprimernejša
Vodiško polje severno od Repenjskega in Koseškega
hriba, kjer prevladujejo višine od 335 do 345 m, in
Skaruško polje z višinami med 320 in 340 m. Nižinski svet oziroma zemljišča pod 345 m v občini obsegajo 20,06 km2 ali 63,9 odstotka vseh zemljišč.
Raba tal je odvisna na eni strani od sprijetosti peska
in proda, debeline prsti in njene kislosti, spranosti
oziroma rodovitnosti, na drugi pa od značilnosti

Raba tal v občini Vodice
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Občina Vodice: Gibanje števila prebivalcev 1869-2019
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Gibanje števila prebivalcev na območju Občine Vodice v obdobju 1869–2019
steh na nekarbonatnih peščeno-prodnih sedimentih. Skupaj njive zavzemajo skoraj četrtino vseh občinskih površin ali 35,5 odstotka nižinskega sveta.
Travniki, ki pokrivajo 17 odstotkov občine, prevladujejo na mokrotnih tleh ob vodotokih vzhodnega
dela Skaruškega polja in na Vodiškem polju, kjer ob
obilnem deževju v kotanjah na zakraselih tleh zaradi
premajhne zmogljivosti požiralnikov voda zastaja na
površju. Na območju stalno visoke talne vode in na
delih, kjer potoki poplavljajo, so se razvili evtrični in
distrični hipogleji in evtrične obrečne prsti. Ilovnate
in glinene usedline so bile tudi podlaga za krajevni
razvoj opekarstva, pečarstva in lončarstva (opekarna Megrad v Vodicah že pred drugo svetovno vojno,
lončarstvo in pečarstvo v Polju pri Vodicah pa tudi v
sosednjih Komendi in Mengšu).
Kmetovanje je bilo tako v preteklosti kot danes
usmerjeno predvsem v živinorejo, posebej mlečno,
na poljih pa pridelujejo največ koruze, krompirja in
povrtnin.
Starejše terase, kot na primer Plana in Nasovška
gmajna na severu, kjer so kvartarni peski in prodi
sprijeti v konglomerat, so zakrasele, vrtačaste, pokrite z debelejšimi spranimi prstmi ter zato večinoma gozdnate. Gozd se širi tudi po vseh osamelcih,
razen na manj nagnjenem vznožnem delu, kamor je
segla poselitev. Skupaj gozd prekriva 48 odstotkov
površin občine.
Območje je bilo do 31. decembra 1994 del Občine Ljubljana - Šiška, s 1. januarjem 1995 pa se je ob
spremembah lokalne samouprave Občina Vodice osa22

mosvojila. Danes šteje 16 naselij s povprečno 310 prebivalci; če izločimo občinsko središče Vodice s 1677
prebivalci, pa jih imajo povprečno 219 (SURS 2019).
Pozidane površine zasedajo 10 odstotkov občinskih
zemljišč. Poselitev je stara; prve omembe naselij segajo v 12. stoletje, kolonizacija pa je potekala tudi kasneje. Vodice so kot prafara omenjene v 13. stoletju (KLS
2 1971). Naselja so zrasla ob robu najboljše kmetijske
zemlje in na vzpetih tleh, varnih pred poplavami. Na
danji ravnici Vodiškega polja in na njenem severnem
vzpetem robu ležijo v višinah 335 do 355 m obcestni
naselji Zapoge in Torovo ter gručasto, deloma razloženo največje naselje Vodice. Sredi Skaruškega polja
so na višinah 320 do 330 m zrasla razloženo, deloma
gručasto naselje Skaručna, gručasti naselji Vojsko in
Vesca ter obcestno naselje Polje pri Vodicah. Največ,
kar deset naselij, je nastalo na vzpetem robu nižinskega sveta, segajo pa tudi na pobočja osamelcev (330–
375 m). Ob severnem in vzhodnem vznožju Repenjskega hriba so razvrščena obcestna naselja Dornice,
Dobruša in Repnje, še gostejša je pozidava ob prisojnih vznožjih Bukovskega hriba, Drnovca in Koseškega
hriba. Tam se stikata gručasta Bukovica pri Vodicah in
Utik, Koseze pa so razloženo naselje v skrajnem severovzhodnem kotu skaruške pokrajine. Naselji Selo pri
Vodicah in Šinkov Turn sta prislonjeni na severozahodno vznožje rašiških vzpetin, ki je sicer znano po nizu
močnih kraških izvirov. Stržakov, Štefanov in Smrekarjev studenec ter Brodnek zbirajo vodo na zakraselem območju Rašice.
Na prehodu Skaruškega polja proti Ljubljanskemu
polju je v ožini zraslo najmanjše vodiško naselje Po-
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vodje. Nekdanja strateška postojanka je danes znana
po ribogojnici, vzrejališču postrvi in lipana ter po avtocestnem počivališču tik pred robom Ljubljane.
Območje občine je imelo zelo pomemben geografski
položaj v prazgodovini, antični dobi in v srednjem
veku, ko je skozi Vodice vodila pomembna prometnica od vzhoda proti zahodu, tj. s Koroške in vzhodne Slovenije prek Kamnika in Škofje Loke proti
Italiji. Le nekaj kilometrov zahodno, na območju
Smlednika, je bil na plitvini prehod prek Save, onstran reke pa na območju Medvod pomembno križišče z obsavsko potjo, potekajočo od severozahoda
proti jugovzhodu. Strateški pomen okoliških vzpetin je bil zato zelo velik. Na njih so bila v prazgodovini gradišča (Smledniški hrib, Repenjski hrib),
na Smledniškem hribu v rimski dobi in srednjem
veku utrdbi, nad Repnjami in na Šmarni gori tudi
protiturška tabora. Sledi rimske postojanke, ki je
nadzorovala prehod proti Ljubljanskemu polju, so
našli tudi pri Povodju (KLS 2 1971). Leta 1893 je
bil čez Savo pri Smledniku zgrajen lesen, leta 1953
pa železobetonski most (Burja Čerin et al. 2002).
Ta še danes omogoča prečne prometne povezave v
osredju Ljubljanske kotline. Geografski položaj vodiškega območja se je znova okrepil v drugi polovici 20. stoletja. Leta 1964 je bilo le 6 km severno
od Vodic, pri Spodnjem Brniku zgrajeno osrednje
slovensko mednarodno letališče, ki se je razvijalo
in širilo vse do danes. Letališka steza sega prav do
severne meje občine Vodice. Še večji učinek je imela
gradnja novega severozahodnega kraka slovenskega avtocestnega križa, ki je prek občinskega ozemlja
od severa proti jugu stekla leta 1985. S priključkom
Vodice, od koder je do roba glavnega mesta Ljubljane le 5,5 km, so se odprle nove razvojne možnosti.
Prebivalcem je bila olajšana dnevna migracija, hkrati je občina postala privlačna za priseljevanje, tako
za stanovanjsko gradnjo kot za naselitev industrijske, obrtne in poslovne dejavnosti. V 150-letnem
obdobju 1869–2019 se je število prebivalcev na območju občine podvojilo (z 2472 na 4958), najhitreje
pa je raslo po dograditvi avtoceste oziroma v prvih
dveh desetletjih po osamosvojitvi Slovenije. Takrat
je občina pridobila skoraj tretjino prebivalcev. Sicer
vsa naselja v občini niso imela možnosti širjenja.
Vzroki so v naravnih in družbenih omejitvah, predvsem v naklonu, mokrotnem svetu, rodovitnem
zemljišču, bližini sosednjih naselij in prometnicah.
Danes Občina Vodice postaja tudi vse bolj zaželeno
rekreacijsko-turistično območje prebivalcev iz okolice in glavnega mesta Ljubljane. Izletnike pritegnejo
pohodne poti po gozdnih osamelcih, skozi območja
mokrišč in opuščenih glinokopov pa tudi osamelega krasa z vrtačami, podzemnimi jamami, brezni in

kraškimi izviri. Večinoma so vključena v ekološko
pomembna območja Natura 2000. Ponašajo se s pestrim rastlinskim in živalskim svetom, tudi z nekaterimi vrstami, ki sicer v evropskem merilu veljajo za
ogrožene. Na drugi strani obiskovalce privlačijo kulturne vrednote, kot so ostanki arheoloških najdišč,
zgodovinski, umetnostni in etnološki spomeniki.
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Povzetek
Pred 250 milijoni let je območje Slovenije izgledalo podobno Bahamom. Kamnine iz tistega časa
najbližje Vodicam najdemo na bližnjih gričih, kot sta Zapoški in Koseški hrib. Tektonika plošč je
povzročila, da se je naše ozemlje začelo premikati proti severu. Ob trku Afriške plošče z Evrazijsko
se je pričela orogeneza Alpskega gorovja. Sledile so še poledenitve, ki so iz gorovja prinesle veliko
materiala katerega so reke odlagale v ljubljanskem bazenu in s tem tvorile mnoge rečne terase, ki
tvorijo to rahlo razgibano površje, ki ga vidimo danes. Nedavne raziskave pa so pokazale, da dve
škarpi v bližini Vodic nista rečni terasi ampak stopnji vodiškega preloma. Le ta zamika severni
blok nad južnega in po podatkih analiz lahko proizvede potrese z magnitudami od 5,9 do 6,5 po
Richterjevi potresni lestvici in obpotresne premike velikosti od 10 do 90 cm.

Summary
About 250 million years ago, the area of today’s Slovenia looked like Bahamas. In the Vodice area, on
the nearby hills Zapoški and Koseški hrib, the bedrock from that time can be found. Plate tectonics
caused our area to start move towards the north. When the African and Eurasian plates collided,
the orogenesis of the Alps started. The glaciations followed and brought a lot of material, deposited
by the rivers in the Ljubljana basin. They left many river terraces behind, which made this low
relief we see now. Recent researches showed that two scarps near Vodice are not river terraces but
fault scarps of the Vodice fault. Alongside the fault, the northern block is uplifted regarding to the
southern block. According to the data from analysis it can produce the earthquake of magnitude
from 5,9 to 6,5 on Richter scale and surface displacement from 10 to 90 centimetres.
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Kratka geološka
zgodovina na
Vodiškem
Teja Polenšek
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Zemljina skorja je sestavljena iz tektonskih plošč,
ki plavajo na utekočinjenem plašču. Njihovi premiki so povzročili, da je bilo območje Slovenije pred
250 milijoni let veliko bliže ekvatorju. Tako je bilo
v obdobju mezozoika, ko so po Zemlji hodili dinozavri, območje Slovenije podobno današnjim Bahamom: plitko morje z veliko toplejšim podnebjem. V
tem času so se odložile velike količine sedimenta, ki
je kasneje s strjevanjem postal apnenec ali dolomit.
Teh kamnin je v Sloveniji največ, najbliže Vodicam
jih najdemo na Zapoškem – Smledniškem hribu in
gričih od Koseškega hriba pa vse do Rašice. Gradijo pa tudi večji del Julijskih in Kamniško Savinjskih
Alp. Proti koncu mezozoika se je režim premikanja

tektonskih plošč spremenil. S premiki Afriške plošče
proti severu se je pričelo obdobje kompresije v smeri sever–jug. Zaprla so se morja in oceani, kamnine
so se gubale, prelamljale in narivale druga na drugo. Tak režim je povzročil alpsko orogenezo in s tem
nastanek Alp, Karpatov, Dinaridov in drugih gorstev
na južnem delu Evrazijske plošče. Višek je dosegla
v miocenu pred približno dvajsetimi milijoni let in
se od takrat upočasnjuje, a je aktivna še zdaj. Ocenjujejo, da se Afriška plošča premika proti Evrazijski
s hitrostjo okoli centimetra na leto. S tem kompliciranim procesom smo v manj kot stotih milijonih
let prišli od morja blizu ekvatorja do gorskega sveta
veliko severneje.

Slika 1: Ljubljanska kotlina/bazen, ki se razteza od Bleda prek Kranja mimo Domžal in Ljubljane do Vrhnike (Vir:
Atlas okolja – http://gis.arso.gov.si/atlasokolja)
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Zadnje spremembe, ki so privedle do videza površja,
kakršnega poznamo zdaj, pa so bile poledenitve. V
času med 2,6 milijona let in 11.700 leti v preteklosti se je zvrstilo več poledenitev in toplejših obdobji.
Med največjo poledenitvijo so ledeniki iz Alp segali
vse do Radovljice in iz gorovja erodirali velike količine materiala. Reke so ga odložile po celotni Ljubljanski kotlini/bazenu, ki je prikazan na sliki 1.

ogroženosti. Ojačitev intenzitete potresov omogočajo tudi debeli nanosi kvartarnih sedimentov. V
preteklosti so na tem območju že občutili dva večja
potresa. Leta 1511 je idrijski potres povzročil rušenje okoliških utrdb. Kasneje pa so leta 1895 čutili
ljubljanski potres, ki je tudi na območju Vodic in
Utika povzročil veliko škode na zgradbah in v naravi sprožil podore kamenja.

Debelina tega kvartarnega zasipa se giblje od nekaj metrov do kar 120 metrov na jugu Sorškega polja. Spreminjanje poti rek in količine materiala, ki so ga te nosile,
je s formiranjem različnih rečnih teras in pahljač povzročilo to rahlo razgibano površje, ki ga vidimo danes
po vsej Ljubljanski kotlini. Ti nanosi so prekrili velik
del kamninske podlage, zato njena geologija ni dobro
znana. Edini vpogled so posamezni osamelci, katerih
niso prekrili sedimenti. Po zadnji poledenitvi so zaradi
večjih sprememb dotoka vode reke v Ljubljanskem bazenu spremenile svoje režime iz sedimentacijskih (odlaganje materiala) v erozijske (odnašanje materiala).
Tako sedaj Sava na tem območju odnaša svoje sedimente in južno od Kranja proti Medvodam vrezuje kanjon.

V najnovejših raziskavah so ugotovili, da dve morfološki obliki, ki se raztezata od Most pri Komendi proti Dragočajni in Trbojam, nista rečni terasi, ampak
stopnji/škarpi vodiškega preloma. Na sliki 2 lahko
vidimo potek obeh vej preloma, ob katerih se severna bloka dvigujeta nad južna.

Slovenija leži na stičišču več tektonskih enot, ki so
še vedno aktivne. To nam potrjuje tudi velika potresna aktivnost. V Sloveniji skoraj vsak dan državna
mreža potresnih opazovalnic zabeleži vsaj en potres. Območje Vodic na karti potresne nevarnosti
spada med območja z najvišjimi projektnimi pospeški tal, kar pomeni eno najvišjih stopenj potresne

Obe škarpi sta najvišji v osrednjem delu, severna dosega višine od tri do 18 metrov, južna pa od pet do
25 metrov.
V času aktivnosti vodiškega preloma je proti jugu
teklo več potokov. Nekateri obstajajo še danes, za
druge pa je bila hitrost dvigovanja ob prelomu prevelika in so morali spremeniti pot, za sabo pa so pustili
viseče in suhe doline. Na posnetku površja LIDAR
(slika 3) se lepo vidi izraženost škarpe na območju
Vodic, ki pa je močno poseljena.
Jamšek Rupnik je v svoji doktorski disertaciji o tektonski aktivnosti Ljubljanskega bazena naredila temeljito
analizo savskega preloma (poteka severneje, ob vznožju Kamniško Savinjskih Alp) in vodiškega preloma.

Slika 2: Grafični prikaz poteka vodiškega preloma (Vodice fault). Obe veji preloma sta označeni z rdečo črto. S
puščicami so označene viseče doline (Perched valley). (Vir: Jamšek Rupnik, 2013)
27
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Analiza je pokazala, da je vodiški prelom zmožen
proizvesti potrese z magnitudami 5,9 do 6,5 po Richterjevi potresni lestvici in obpotresne premike
velikosti od deset do devetdeset centimetrov. Povratna doba tako močnih potresov je ocenjena na
tristo do devet tisoč let, pri čemer po dosedanjih
raziskavah ni znano, kdaj je vodiški prelom nazadnje povzročil potres s tako visoko magnitudo. V
nekaterih študijah o izvoru ljubljanskega potresa
leta 1895 je bil med možnimi povzročitelji potresa tudi vodiški prelom, a so podrobnejše analize to
možnost ovrgle, saj potres na vodiškem prelomu ne
bi povzročil največ škode v Ljubljani, ampak v okolici preloma in proti severu.
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Slika 3: Posnetek površja LIDAR na območju Vodic z vidno južno stopnjo preloma, ki se razteza približno v smeri
vzhod–zahod, in delom severne stopnje, vidne na levi polovici slike skrajno zgoraj. (Vir: Atlas okolja – http://gis.
arso.gov.si/atlasokolja)
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Povzetek
Občino Vodice sestavlja šestnajst krajev, ki jih tu na kratko predstavljamo in
razlagamo tudi izvor njihovih imen.
Vsako ime ima svoj pomen, tudi krajevna imena. Zanima nas izvor imen krajev
v Občini Vodice, ki ga lahko razberemo iz jezikovnega razvoja posameznih
besed in utemeljimo na določenih lastnostih kraja.
Kraji so razporejeni po abecednem vrstnem redu, opisi so povzeti po Krajevnem
leksikonu Slovenije, DZS 1995, osnova za razlago imena pa je zapis v
Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen akademika dr. Marka
Snoja. Drugi viri so posebej označeni. Ob imenu kraja je fotografija ene izmed
ploščic županske verige, ki simbolično ponazarja značilnosti kraja (več v
poglavju Simboli občine Vodice) ter fotografija kraja iz arhiva Občine Vodice.

Summary
There are sixteen places in Vodice Municipality, which are shortly presented
and the source of their names explained. Every name has its meaning, the
local names too. We want to know the origin of the names in the Vodice
Municipality, which we can make out from the linguistic development of the
words and on the basis of certain characteristics of the place.
The places are positioned according to alphabetical order. The descriptions
are given in Krajevni leksikon Slovenije/Local lexicon of Slovenia, DZS
1995. Basis for the explanation of names is Etimološki slovar slovenskih
zemljepisnih imen/Etimological Dictionary of Slovenian Geographic Names
by academician Dr. Marko Snoj. Other sources are specially mentioned. Next
to the name of the place, we can find a photo of one of the plates from the
mayor’s chain, which symbolically represents the characteristics of the place
(more in the section Symbols of Vodice Municipality) as well as the photo of
the place from the archive of Vodice Municipality.
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Kraji v Občini
Vodice in izvor
njihovih imen
Marjeta Žebovec
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Bukovica pri Vodicah
Bukovica je razpotegnjeno gručasto naselje jugovzhodno od Vodic, na
vznožju Bukovskega hriba (401 m) in ob njem, ob cesti Vodice–Mengeš.
Na jugu se stika s sosednjim Utikom. Naselje leži na ravnini, na vzhodu
pa je nekaj hiš že na pobočju. Polja so predvsem na severozahodu proti
Vodicam. Zahodno od vasi je bila v smeri proti avtocesti Ljubljana–Kranj
velika živinorejska farma Agroemone iz Domžal.
Ime je izpeljano iz pridevnika bukov, označuje pa območje, izrazito poraslo z bukvami. To je na območju Slovenije pogosto drevo, zato je tudi več
krajev s tem imenom: v Sloveniji je prav Bukovic šest. Poleg teh so iz pridevnika bukov izpeljana še druga imena za kraje. Poleg bukve so tudi druga drevesa dala imena krajem, tako pa je tudi v drugih slovanskih jezikih.

Dobruša
Razloženo naselje leži dober kilometer jugozahodno od Vodic, na severovzhodnem podnožju Smledniškega hriba (Repenjski hrib, 483 m). Večina hiš je že na pobočju. V kraj pripeljejo ceste iz Repenj in Vodic, vaška cesta pa vodi še v sosednje Dornice na zahodu. Vzhodno od vasi je speljana
avtocesta Ljubljana–Kranj, severno pa cesta Vodice–Smlednik. Nad vasjo
je Dobruška jama.
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen navaja, da vsebuje ime
Dobruša pridevnik ljubkovalnega imena Dobruš iz slovanskega osebnega
imena Dobroslav in pomeni Dobruševa oz. Dobruhova vas. Tudi krajevna
imena iz tega osebnega imena se pojavljajo drugod po slovanskem svetu.
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Dornice
Razloženo naselje (jugozahodno od Vodic leži nad ravnico na severnem
vznožju Smledniškega hriba (Repenjski hrib, 483 m). Dostopna je po cesti,
ki se odcepi od ceste Vodice-Smlednik, ali iz sosednje Dobruše na vzhodu.
Skozi vas teče kratek potok, ki izginja v prodnih nanosih na Kranjskem polju.
Pomembnejša od poljedelstva je živinoreja.

1

Dopisovanje po e-pošti z
akademikom dr. Markom Snojem
v maju in juliju 2020

Za izvor imena Dornice1 se zdi možno, da se je ime prvotno glasilo *Dvornice, da gre torej verjetno za prvotni tožilnik množine (manj verjetno mestnik
ednine) od Dvornik, ki je označeval posestnika/lastnika nekega dvora, pri
čemer gre besedo dvor razumeti v pomenu pristava, verjetno pripadajoča
smleškemu gradu.

Koseze
Razloženo naselje, sestavljeno iz majhnih skupin hiš, leži južno od gozd
natega Koseškega hriba (467 m) ob cesti Vodice–Mengeš, od katere se tu
odcepijo ceste proti Selu in Šinkovemu Turnu. Najvzhodnejša skupina hiš
je zaselek Kot. Jedro naselja je zahodno pod osamelcem Gorico (372 m).
Južno od vasi teče potok Graben, ki je v povirju zajezen. Za jezom je manjši
ribnik.
Prvotno je bila ta beseda tožilnik množine občnega imena kosez, kar je bil
naziv nižjih slovanskih plemičev. Po najverjetnejši razlagi je slovansko občno ime kosez prevzeto iz langobardskega plemenskega imena Gausingi, ki
je izpeljano iz langobardskega osebnega imena Gausus, manj verjetno pa
izvira iz germanske imenske osnove Kasing; iz glasoslovnih razlogov pa
besede ni mogoče izvajati iz slovanske besede kənędzə (knez). Ime iz tega
korena je v slovanskem svetu izpričano le še na Hrvaškem. V Sloveniji sta
zdaj dve naselji z imenom Koseze, tako se imenuje tudi del Ljubljane, kjer
je bila nekoč vas, in eno z imenom Kasaze.
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Polje pri Vodicah
Obcestno naselje sredi Skaruškega polja leži ob meji ilovnatega sveta, ki
se rahlo nagiba proti vzhodu. Hiše so ob krajevni cesti, ki se od ceste Skaručna–Bukovica odcepi proti Vesci. Polja so predvsem na severni in vzhodni strani. Vzhodno od vasi izvira na travniku v Devcih potok Poljšak.
Polje iz ustrezne staroslovanske besede pomeni obsežnejši raven svet,
primeren za obdelovanje njiv. Tako v Sloveniji kot drugod v slovanskem
svetu je veliko krajev z imeni iz tega korena; prav krajev z imenom Polje
pa je v Sloveniji sedem.
Simon Prosen pa v prispevku Vodice v deželi Karnioli, objavljenem v pričujočem zborniku, piše tudi: „Slovenski jezik je izjemno izrazen, zato so
naši predniki najdišča rude na površju poimenovali polje. Tako je ime dobilo tudi naselje Polje.“

Povodje
Gručasta vasica leži ob avtocesti Ljubljana–Kranj, tam kjer je prehod med
Šmarno goro (669 m) in Rašico (Vrh Staneta Kosca, 641 m) na vzhodu
najožji. Vzhodno od naselja se dviga Mali Vrh (489 m). Na njegovem pobočju je velik kamnolom. Po dolini tečeta potoka Gračenica in Gameljščica. Slednja nastane ob združitvi potokov Poljšaka in Dobrave. Višje ležeča
skupina hiš na zahodni strani doline se imenuje Cestni Rebov, nižje ležeča
pa Gmajniški Rebov. Ob Gameljščici je ribogojnica Povodje.
Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga, da je povodje ozemlje, s katerega odteka voda v isto morje, v našem primeru pa bi lahko rekli, da je
to območje, kamor se stekajo vode. V Pleteršnikovem slovarju pa beseda
povodje označuje to, kar voda nanosi.
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Repnje
Razpotegnjeno obcestno naselje leži zahodno od avtoceste Ljubljana-Kranj ob krajevni cesti, ki se severno od Skaručne odcepi od ceste Šmartno pod Šmarno goro–Vodice. Pod vasjo je sredi polja perutninska farma. Zahodno nad naseljem je Repenjski hrib (483 m), vzhodni obronek
Smledniškega hriba. Skupina hiš ob odcepu onstran avtoceste sestavlja
zaselek Benko.
Ime jezikoslovno ni dokončno pojasnjeno, zaradi konfiguracije terena pa
je možno, da tovrstna imena vsaj delno izvirajo iz občnega imena 'rep' v
krajepisnem pomenu 'ozek in dolg konec gozda, ki se zajeda v goli svet'.

Selo pri Vodicah
Naselje z dvema gručama hiš leži na Skaruškem polju, ob severozahodnem vznožju Rašice (Debeli Vrh, 595 m), na križišču krajevnih cest iz
Utika, Kosez in Skaručne. Na severovzhodu je zaselek Golo, na jugu pa
zaselek Krakovo. V naselju so zaradi privlačne lege številne nove hiše. V
potok Graben, imenovan tudi Dobrava, ki teče skozi vas, se izlivajo Strškov, Parentov in Štefanov studenec, ki izvirajo na vznožju Rašice.
Občnoimenski pomen slovenske besede sêlo je 'prostor, kjer stoji hiša ali
naselbina'. Množinska oblika sele (ž. sp. mn.) se pogosto pojavlja tam,
kjer je na večjem območju več manjših zaselkov.
Na slovenskem govornem območju je veliko naselij, ki imajo v imenu besedo selo, sele ali sela, zato so že pred leti začeli prirejati srečanja teh vasi.
Običajno se na teh srečanjih zbere okrog tisoč ljudi iz slovenskih krajev,
katerih imena vsebujejo to besedo.
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Skaručna
Razpotegnjeno, deloma obcestno naselje leži ob cesti Šmartno pod Šmarno goro–Vodice, na terasi nad potokom Poljšakom, v južnem, spodnjem
delu Skaruškega polja. Na zahodu je zaselek Stan. Polja in gozdovi so predvsem na severu in zahodu, kjer segajo do avtoceste Ljubljana–Kranj.
Jožef Poklukar v Učiteljskem tovarišu razlaga ime: „Skaručina,2 verlivo od
koren. škarje; ker ima ta kraj podobo (posteljnih) škarij.“

2

Učiteljski tovariš, 15. avgusta 1862,
letn. 2, št. 16, str. 253

Etimološki slovar pa išče razlago v staroslovanskem imenu Skorut, nastalem iz vzdevka Skorə, kar pomeni hiter. Spet naj bi ime označevalo svojino, torej Skorutova vas, saj pripona -ina/na kaže, da gre pri nastanku
imena za označevanje lastnine osebe. Značilno pri tem je, da pri imenu
prebivalcev Skaručani (Skrčani) te pripone ni.

Šinkov Turn
Razloženo naselje v skrajnem severovzhodnem delu Skaruškega polja leži
pod severnimi obronki osamelca Rašice (Debeli vrh, 595 m). Naselje sestavljajo med seboj le rahlo povezane skupine hiš. Dostopno je po cesti iz Sela
pri Vodicah ali po cesti, ki se odcepi od ceste Vodice–Mengeš. Na vzhodu
je zaselek Potok.
Vas je poimenovana po gradu in njegovem lastniku, koroškem baronu
Šenku plemenitem iz Ostrovice (Ostrowitz), ki je grad zgradil leta 1240,
njegove ruševine pa so še vidne. Baroni Šenki so najmanj od leta 1209
opravljali službo dvornih točajev, od koder izhaja tudi njihov priimek: starovisokonemška beseda schenke pomeni točaj.
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Torovo
Precej razložena vasica v južnem delu Kranjskega polja leži na neizraziti
vzpetini med Zapogami in Vodicami, od koder je dostopna po krajevnih cestah. V bližini sta cestninska postaja na avtocesti Ljubljana–Kranj in izstop
z avtoceste pri Vodicah. Okolica je zakrasela. Na severu je obsežen strnjeni
gozd, ki sedg vse do Vogelj.

3

Dopisovanje po e-pošti z
akademikom dr. Markom
Snojem v maju in juliju 2020

Ime vasi Torovo3 je narejeno iz osebnega imena Tor, ki utegne biti prvotni
vzdevek, nastal iz gorenjske besede thor v pomenu »dihur«. Če je domneva
pravilna, je bil prvotni prebivalec Torovega najverjetneje človek neprijetnega vonja.

Utik
Razpotegnjeno gručasto naselje leži na južnem vznožju osamelca Bukovškega hriba (401 m), ob krajevni cesti Vodice–Mengeš. Na severu, kjer se naselje stika s sosednjo Bukovico pri Vodicah, je zaselek Dovc. Polja so predvsem
zahodno od naselja. Utik je znan po izdelovanju krtač.
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen pravi, da tudi to ime jezikoslovno ni dokončno pojasnjeno. Mogoče je treba izvor iskati v mlajših srednjeveških zapisih imena Vitik, saj bi v tem primeru lahko pomen iskali v
slovenski besedi 'vita', kar pomeni šiba (za pletenje košar). Na podlagi tega
bi lahko domnevali, da kraj označuje prostor, kjer je rasla goščava šibja.

4

P. Štrubelj, Nekaj iz etimologije. Kopitarjev glas, št. 3, 11. maja 1995, str. 3

V 3. številki Kopitarjevega glasu pa je zapis p. Lojzeta Štrublja,4 ki piše:
„Ljudska etimologija pravi, da je beseda prišla iz poljedelskega opravila: v
okolici so svoj čas veliko sadili fižol. Da je fižol lepo rasel, so v zemljo 'zatikali', 'potikali' fižolovke – prekle. Od tod, da je beseda Utik. Toda ljudska etimologija znanstvene razlage ne vzdrži. Dosedanje raziskovanje je pokazalo
doslej tole: beseda Utik pride od ruske besede lutig, kar pomeni lubje, drevje
v gozdu.“ Dodaja še, da je gorenjska izgovorjava besedo spremenila v vutig,
nemška transkripcija pa je namesto -g na koncu dala kh, zato je v nemški
etimološki knjigi kraj zapisan kot Wutikh.
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Vesca
Razloženo naselje z gručastim jedrom leži na vzhodnem robu Skaruškega
polja, severno od osamelca Rašice (Vrh Staneta Kosca, 641 m). Dostopno je
po cestah s Skaručne, iz Polja in Sela pri Vodicah. Mimo teče potok Dobrava,
imenovan tudi Graben. Vanj se v bližini izliva močan Smrekarjev studenec.
Na južni strani naselja je pod Rašico studenec Brodnek. Tam je precej zamočvirjenega sveta.
Ime izhaja iz besede vas, vasica; nemško ime, ki je ohranjeno v starih rokopisih, je Dorflein.

Vodice
Razpotegnjeno gručasto središčno naselje v jugovzhodnem delu Kranjskega
polja leži pod robom velike gozdnate terase Planje gmajne, jugovzhodno
od letališke steze ljubljanskega letališča. Je pomembno prometno križišče,
od koder vodijo ceste proti Spodnjemu Brniku, Kamniku, Mengšu, Tacnu
in Medvodam. V naselju je tudi uvoz na avtocesto Ljubljana–Kranj, ki teče
nedaleč stran na zahodu. Na severozahodni strani je precej izvirov, ki se
ob obilnih padavinah razlivajo po polju, v suhem vremenu pa poniknejo.
Vodice sestavljajo deli Gornji konec, Vodice, Na vasi, kjer je jedro naselja,
Lokarje, Jegriše, Mesto, Zaprice in Pusenice. Južno od naselja so veliki hlevi za govejo živino Agroemone iz Domžal. V naselju je še nekaj kmetov, v
zadnjem času pa vse več podjetnikov in obrtnikov. Tu je tudi obrat tovarne
Donit. Zaposleni krajani hodijo na delo večinoma v Ljubljano in Kranj, nekateri pa tudi v Medvode, Mengeš, Kamnik in Gameljne. V vodiški pekarni
pečejo znane preste.
Ime je izpeljano iz besede voda – kot pomanjševalnica vodica. Obstajata dve
imenotvorni možnosti: lahko je ime izvorno mestnik ednine s prvotnim
pomenom 'pri vodici' in je prešlo v množinsko sklanjatev ali pa je že od vsega začetka množinsko in bi lahko kazalo na več manjših vodnih izvirov. V
Sloveniji je zdaj sedem krajev z imenom Vodice.
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Vojsko
Razloženo naselje na jugovzhodnem robu Skaruškega polja leži na ravninski
terasi v bližini ceste Skaručna–Koseze. Južno od naselja se vzpenja gozdnat
Mali vrh (489 m), zahodni obronek osamelca Rašice. Ob zaplati gozda V vrtcih je blizu Skaručne zaselek Gmajnica. Polja so predvsem severovzhodno od
vasi. Potoka Poljšak in Dobrava, ki z obeh strani obdajata naselje, se južno od
njega združita v potok Gameljščico.
Ime naj bi prvotno *vojəsko (selo) pomenilo vojaško naselje, vendar se je beseda 'selo' izgubila. Sedaj so v Sloveniji tri naselja prav s tem imenom, še več
pa jih je izpeljanih iz teh besed.
Del Vojskega je zaselek Gmajnica, ki sicer ni samostojno naselje, leži pa v
gozdičku.

Zapoge
Obcestno naselje v južnem delu Kranjskega polja leži na dnu plitve kotanje ob
cesti med Vodicami in Valburgo. Od nje se tu odcepijo ceste na Torovo, v Dornice in na Dobrušo. Severno od vasi je velik sklenjen gozd, ki sega vse do Vogelj.
Obcestno naselje v južnem delu Kranjskega polja leži na dnu plitve kotanje, ob
cesti med Vodicami in Valburgo. Od nje se tu odcepijo ceste na Torovo, v Dornice in na Dobrušo. Severno od vasi je velik sklenjen gozd, ki sega vse do Vogelj.
Jožef Poklukar je zapisal: „Seebach3 = Zapoge od: zapogniti (umbiegen), ker je ta kraj okoli Šmarne gore zapognjen. – Kakšna dragotina je red, katera beseda! Zapogniti ali sopogniti si kaj = sich etwas zubiegen od. zulegen;
špogati = sich zugelegt halten d. i. unterhalten, post. drage vina špogati.“
ESSZI trdi najprej, da ime etimološko ni dokončno pojasnjeno, v nadaljevanju pa prek jezikovnega razvoja razlaga, da je sestavina za- verjetno del nekdanje predložne zveze, drugi del pogə pa je mogoče v zvezi s slovensko
besedo poga, ki je pomenila mavrico, torej bi lahko ime pomenilo prebivalce onkraj mavrice. Avtor meni: „Zaradi srednjeveških zapisov in zaradi tonema je manj verjetno izvajanje iz občn. im. zapóga (tonemsko zapôga)
'krivina, ovinek'. Če je ta domneva vendarle pravilna, je treba zapis l. 1458 Sapose razumeti kot mest. ed. *Zapozě, ki naj bi se po sloven. prehodu -ě > -i začel razumevati im. mn. moške tematske sklanjatve, ob tem pa bi se
tvoril novi tož. mn. > im. mn. *Zapoge. Vendar ima to izvajanje iz tipoloških razlogov majhno vrednost. Druga
imenotvorna možnost pri navezovanju na besedno družino iz *za-po-gəb-nə-ti > zapógniti bi bilo domnevanje
sicer nikjer potrjenega variantnega postverbala *zapog.“
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Da se bolje spoznamo
V Sloveniji je veliko krajev, ki imajo v imenu besedo
selo, sela ali sele. V letu 1997 so prvič organizirali
srečanje vseh krajev, katerih imena vsebujejo te besede, pobuda za srečanje pa je prišla iz vasi Selo v
KS Selo-Fokovci na Goričkem v Prekmurju. Za prvo
srečanje so določili 22. junij 1997. Alojz Kosec je v
članku predstavil tudi cilj srečanja: „Cilj prirediteljev
tega srečanja, vaščanov Sela na Goričkem, pod taktirko ing. Janeza Škaliča, je bil v tem, da se na takem srečanju ljudje med seboj pobliže spoznajo in
izmenjajo razna mnenja ter predstavijo svoje kraje
kar v najlepši luči in ponudijo dejavnosti na gospodarskem in turističnem področju.“

Med številnimi Seli je tudi Selo pri Vodicah. (Foto: Alojz
Kosec)
Selani iz občine Vodice so se odzvali na vabilo na
srečanje in se začeli že v februarju pripravljati na to.
Določili so organizacijski odbor, ki so ga sestavljali
Janez Jenko st., Dare Borčnik, Ivan Hribar, Miro
Miro in Alojz Kosec. Pripravili so obsežen opis svojega kraja in ga poslali organizatorju, ki je pripravil publikacijo z opisi krajev, iz katerih so prišli udeleženci,
izdelal priložnostni poštni žig in pisemsko ovojnico.
Udeležbo na srečanju je v največji meri financirala
Občina Vodice, sodelovali pa so še KS Bukovica-Šinkov Turn, PGD Šinkov Turn in SD Strahovica, Gorenjski glas, ki je v tistem letu praznoval 50-letnico
izhajanja, pa jih je opremil z majicami z napisom Selo
pri Vodicah, da so se v množici udeležencev laže našli.
Na srečanju so se predstavniki krajev dogovorili, da
bodo ta srečanja tradicionalna, in sicer jih bodo prirejali zadnjo soboto v juniju. Selo pri Vodicah je bilo
določeno za organizatorja srečanja leta 2000.
Drugo srečanje je junija 1998 potekalo v kraški vasi
Opatje selo. V 39. številki KG je bilo objavljeno obširno poročilo o tem srečanju, tretje pa leta 1999 v
Janškovem selu pri Vinski Gori.
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Četrto srečanje Selo – Sela – Sele pa so organizirali v
Selu pri Vodicah. Na to so se dolgo in vestno priprav
ljali. V več številkah Kopitarjevega glasu so poročali
o tem, kako tečejo priprave. Predsednik odbora za
organizacijo 4. srečanja vasi Selo – Sela – Sele Alojzij Kosec je v uvodu k obširnemu poročilu o srečanju
zapisal tudi: „4. srečanje vasi SELO – SELA – SELE
je za nami. Udeleženci srečanja so zadovoljni odšli
z željo, da se v prihodnjem letu snidemo na petem
srečanju v vasi Selo pri Žireh. Še vedno ne moremo
strniti vseh vtisov, ki smo jih doživeli ali so jih doživeli Selani na 4. srečanju, lahko pa že govorimo o
rekordni udeležbi 1202 udeleženca iz 25 Sel in o zelo
dobri organizaciji, ki odmeva v javnosti. Odbor za
organizacijo je modro in premišljeno vodil priprave
in sam program srečanja v soboto, 24. junija 2000.“
Ob poti, po kateri so prihajali udeleženci, je bil postavljen velik pano z zemljevidom Slovenije, na katerem so označili vsa Sela, iz katerih so tega leta
prišli udeleženci. Organizatorji so jih privabljali prek
medijev: Radia Ognjiče, Radia Sora, Radia Slovenija – prvi in drugi program, POP TV, glavni medijski
sponzor je že od začetka Gorenjski glas, na dogodku
sta bili tudi ekipi TV Slovenija in regionalnega studia
Koper. Ob tem dogodku so na pošti uporabljali priložnosten poštni žig, v prostorih Knjižnice Vodice pa je
bila filatelistična razstava.
V poročilu o srečanju je navedenih več zanimivosti:
nekateri so prišli na srečanje peš, tudi iz Sela pri Žireh, s kolesom iz Sela na Vipavskem, z avtobusom
redne linije pa še na bolj običajne načine. Organizatorji so osebno povabili tudi nekdanje vaščane Sela
pri Vodicah; nekateri so svojo rojstno vas obiskali
spet po mnogo letih.
Med udeleženci so bili tudi znani ljudje iz javnega
življenja: skupaj s prebivalci Sela na Vipavskem je
prišel nekdanji notranji minister Igor Bavčar, s Selani iz Prekmurja Ernest Eory, predsednik Gasilske
zveze Slovenije, prišel pa je tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Marjan Rožič.
Druženje so začeli s kulturnim programom, ki so ga
oblikovali pevci združenega pevskega zbora, sestav
ljenega iz cerkvenih pevcev iz Vodic, Repenj, Zapog,
Skaručne in Šinkovega Turna ter MePZ Biser iz Vodic. Skupaj je prepevalo šestdeset pevcev, seveda pa
so zaigrali tudi vodiški godbeniki. Svoj prispevek je
dala pesnica Zofka Pagon s pesmijo prav za to priložnost, celodnevni spored pa je povezovala Tanja Puh
(poročena Dominko).
Za kosilo okrog dvanajste ure so pripravili ričet s
kranjsko klobaso, poleg pa so postregli z laškim rizlingom, pripeljanim iz Sela v Prekmurju.

Kraji v Občini Vodice in izvor njihovih imen

Predstavniki vasi so se zbrali na slavnostni seji na terasi koče SD Strahovica in na njej so določili, da bo
organizator naslednjega srečanja vas Selo pri Žireh.
Popoldne so bile na sporedu različne dejavnosti: od
družabnih iger do prepevanja, sprehodov in pohodov do okoliških krajev, po gozdovih, na Rašico, na
ogled cerkve sv. Lucije na Skaručni. Lahko so si tudi
ogledali diatonične harmonike treh različnih izdelovalcev, od katerih sta bila dva rojena v Selu.
Predsednik organizacijskega odbora se je na koncu
zahvalil vsem vaščanom za sodelovanje in vse opravljeno delo pri organizaciji dogodka, seveda pa tudi
občini Vodice, ki že ves čas podpira udeležbo Sela pri
Vodicah na teh srečanjih.
Na 5. srečanju Selo – Sela – Sele v Selu pri Žireh 30.
junija 2001 se je vasem z območja Slovenije prvič
pridružila vas iz zamejstva: Sele na Koroškem.

Selani zelo dobro sodelujejo tudi s Turističnim društvom Vodice. (Foto: Darja Kosec)
tvenem prostoru postavljene tudi stojnice, na katerih so domačini razstavljali in prodajali svoje izdelke.

Za 6. srečanje Selo – Sela – Sele so izbrali Selo pri
Robu v občini Velike Lašče. To je najvišje poseljeno
naselje v tej občini. Zbralo se je približno 1200 udeležencev iz 32 naseljih s tem imenom.

Vodiški Selani priredijo teden po tem srečanju tudi
piknik za vaščane, kjer tistim, ki se srečanja niso
udeležili, pripovedujejo in njem, pogovorijo pa se
tudi še kaj drugega. Posebno veseli so, da na ta piknik pridejo tudi priseljeni Selani.

Na vsakem srečanju se gostje predstavijo. (Foto: Darja
Kosec)

Viri:

Od leta 2001 do 2012 v Kopitarjevem glasu ni bilo
poročil o srečanjih Selo – Sela – Sele, v septembrski
številki KG 2012 pa so poročali o 16. srečanju vasi,
katerih imena vsebujejo te besede. Srečanje je bilo v
vasi Selca pri Ronkah na Tržaškem, katere predstavniki se tudi udeležujejo teh srečanj. V Selce so prišli
predstavniki 28 krajev. Udeleženci iz matične domovine so sicer pogrešali slovensko besedo povsod,
a so se hkrati zavedali, da tamkajšnjim Slovencem
na tem področju ni lahko. Potek srečanja je bil tak,
kot je običajno: nagovori visokih gostov, med njimi
je bila tudi takratna ministrica za Slovence po svetu
Ljudmila Novak, kulturni program, stare družabne
igre, ogledi okoliških znamenitosti, posebej kostnice iz prve svetovne vojne v Sredipolju/Redipuglia ali
Gradina pri Doberdobu, seveda pa so bile na priredi-

•

Poklukar, Jožef, Imenozlaga (etymologie) farnih
vasi na Kranjskem. Učiteljski tovariš, letn. 2, 1.
avgusta 1862, št. 15, str. 238; 15. avgusta 1862,
str. 253

•

Snoj, Marko, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Modrijan, Ljubljana; Založba
ZRC, Ljubljana 2009

•

Orožen Adamič, Milan, Perko, Drago, Kladnik,
Drago, Krajevni leksikon Slovenije. DZS Ljubljana, 1995

•

Kosec, Alojz, Da se bolje spoznamo. Kopitarjev
glas, 17. julija 1997, str. 10–11

•

Kosec, Alojzij, Selo je pokalo po šivih. 4. srečanje
vasi Selo – Sela – Sele. Kopitarjev glas, št. 62, avgusta 2000, str. 11–12
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Povzetek
Že od 19. stoletja dalje v občini Vodice razburjajo domišljijo nekatere posamične najdbe in omembe
najdišč, korenito pa se je naše poznavanje preteklosti kraja spremenilo z modernejšimi raziskavami
v zadnjem desetletju. Slednje po kronološkem zaporedju od bakrene prek bronaste in železne dobe
do konca rimskega obdobja v 5. oz. 6. stoletju predstavljamo v prispevku. Obdobje zgodnjega
srednjega veka je na območju občine po zdajšnjem vedenju pustilo izredno malo arheoloških sledov,
zato ga ne obravnavamo. Pred vsakim sklopom najdišč določenega obdobja je najprej predstavljen
splošen oris, v nadaljevanju pa posamezna najdišča. Več pozornosti smo posvetili sistematično
raziskanim lokacijam, ki nam z obsežnejšim materialnim gradivom in kakovostnejšimi
interpretacijami omogočajo jasneje in celoviteje razumeti življenje v preteklosti na tem območju.
To so najdišča: Vodice, Polje – Med potmi, Kavci in Repovnice.

Summary
Separate archaeological finds and mentioning the archaeological sites in the places of municipality
Vodice have excited people’s fantasy from the 19th century on, but our knowledge about the life
there in the past has changed with the modern researches in the last ten years. We present the
researches in time sequence from Copper, Bronze and Iron Age until the end of Roman Age in 5th
or 6th century. As far as we know, now the Middle Ages left just a few archeaological traces, so
we don’t discuss it. Before we start writing abut a certain complex of archaeological sites we make
the common outline and then we present separate sites. We paid more attention to systematically
researched sites, which with more material and better interpretations make us clearly and entirely
understand the life in the past of the area. These sites are Vodice, Polje – Med potmi, Kavci and
Repovnice.
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Območje Občine Vodice v geografskem smislu leži
na jugovzhodnem delu Kranjskega polja. Na severu
občino zamejuje dvignjena Plana gmajna, na zahodu
Repenjski hrib, na vzhodu Bukovski hrib, Drnovec in
Koseški hrib. Na jugu se območje prek ravnice Skaruškega polja zaključi z nizom vzpetin med Povodjem
in Šinkovim Turnom.

V pretežnem delu občine geološko osnovo tvori savska konglomeratna terasa z naknadno odloženimi
aluvialnimi resedimenti savskega peščenega proda
in peska.1 Te so naplavili potoki s severa in zahoda, z
območja Plane gmajne in nekdanjega vršaja Kokre.2
Večkratna aluvialna erozija in tektonika so dokončno oblikovala tla, ki so razmeroma plitva, pa vendarle zaradi zadostne količine padavin precej rodovitna.

Slika 1: Arheološka najdišča v Občini Vodice: 1 – Vodice, gomilno grobišče Na gmajnah; 2 – Vodice, gomila Veliki
deli, 3 – Vodice, arheološko območje Kropivnek – zahod; 4 – Vodice, arheološko območje Kropivnek – vzhod; 5 –
Vodice, arheološko območje Mokote – sever; 6 – Vodice, arheološko območje Mokote – jug; 7 – Vodice, arheološko
območje Lokarje; 8 – Breg pri Komendi, Villa rustica pri Vodicah; 9 – Vodice, arheološko območje, 10 – Vodice,
arheološko najdišče Za Borštom; 11 – Vodice, arheološko najdišče Kavci; 12 – Vodice – Arheološko najdišče Za grabnom, 13 – Bukovica, arheološko najdišče Repovnice, 14 – Repnje, arheološko najdišče Trdine; 15 – Repnje, gradišče
pri sv. Tilnu; 16 – Utik, gradišče Drnovec; 17 – Polje, arheološko najdišče Med potmi; 18 – Skaručna, arheološko
najdišče Tinek; 19 – Skaručna, gradišče pri sv. Luciji; 20 – Selo pri Vodicah, gradišče; 21 – Povodje, arheološko
območje Groblje; 22 – Zapoge, arheološko območje Na gmajnah; 23 – Repnje, grad Reittlstein; 24 – Šinkov Turn,
ruševine gradu Šinkov turn (Izdelal: L. Rozman, Luxor, Luka Rozman s.p.; podlaga: Google earth)

1
2
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Plodna zemlja, zadostna količina vodnih virov, sončna lega in ne nazadnje prehodnost terena so torej
poglavitni razlogi, ki so ljudi že v prazgodovini spodbudili k naselitvi plodne ravnice in njene hribovite
okolice.
Pričujoči članek predstavlja arheološka najdišča na
območju Občine Vodice. Smiselnost tega utemeljujemo skozi objektiv arheologije, ki z odkrivanjem in
proučevanjem preteklosti naših krajev in družbe krepi zavedanje o naši pretekli in sedanji identiteti.
Sistematična obdelava arheoloških najdišč na območju občine Vodice še ni bila izdelana. To je razumljivo, saj so bila do nedavnega znana le redka odkritja.
Večji premik v tej smeri so omogočile obsežnejše
raziskave zadnjega desetletja. Slednje v smislu dokumentiranja, obdelave in interpretacije materialnih
ostankov preteklosti potrjujejo, da se z razvojem gospodarstva, širjenjem naselij, gradnjo cest ipd. možnosti pridobitve novih in kakovostnih informacij
bistveno povečajo. Ker območje vodiške občine ne
predstavlja geografsko zaključene celote, je pri tem
zelo pomembno zavedanje, da mora arheološka interpretacija ostalin temeljiti na širšem geografskem,
ekonomskem, političnem in družbenem pogledu.
V občini Vodice je trenutno znanih 24 arheoloških
najdišč. Prikazana so na sliki 1. Nekatera so evidentirana na podlagi konfiguracije terena, topografskih
značilnosti ali toponimov. Nekaj je takih, ki so bila
pred nedavnim potrjena s predhodnimi raziskavami,
kjer so bili odkriti posamezni arheološki znaki. Najpomembnejša in najzanimivejša pa so najdišča, ki so
bila raziskana v celoti ali vsaj v čim večjem obsegu.
Ta zaradi večjega zbira informacij celoviteje prispevajo k poznavanju preteklosti kraja.

so se s poljedelstvom, živinorejo, lovom, ribolovom
in nabiralništvom. Izdelovali so lončeno posodje, in
kar je največja novost, začeli so uporabljati bakrene
predmete. Predpostavljati smemo, da odkrita manjša naselbina v bližnjem Dragomlju predstavlja le eno
izmed podobnih vaških skupnosti, ki so bile posejane po ravninskem delu Gorenjske v času eneolitika.5
Glede na sicer šibke dokaze, lahko tovrstno naselbino ali vsaj občasno človeško aktivnost domnevamo
tudi na najdišču Vodice – Kavci, približno 400 m
vzhodno od ceste Vodice–Repnje in približno 700 m
južno od Vodic.6
Arheološki dokazi teh obdobij se največkrat odražajo
v obliki večjih in manjših jam, ki predstavljajo ostanke bivalnih struktur (jame za nosilne sohe hiš) ali
drugih človekovih aktivnosti (shrambne, odpadne
jame itd.). Na omenjenem najdišču so raziskovalci7
v sedimentu kar dveh jam pridobili ostanke oglja, ki
so ga z radiokarbonsko metodo datacije umestili v
srednjo bakreno dobo, natančneje med 3350 in 3083
pred Kr.8 Večina pridobljenega lončenega gradiva iz
jam, ki bi jih pogojno lahko še umeščali v isti kontekst, pa je odlomkov ostenij, ki so žal najmanj prepričljivi za datiranje lončenine. Še najbolj izpoveden
dokaz je lahko kamnita puščica za lok, vendar odkrita zunaj primarnega konteksta (v plasti ornice),
poleg tega pa se tak tip puščic pojavlja tudi še v bronasti dobi.9 Če navedeno vseeno drži, bi ti arheološki
dokazi predstavljali najstarejše človekove aktivnosti
na območju vodiške občine.

Prvi dokazi o poselitvi so iz bakrene
dobe
Dokazi o najzgodnejši poselitvi naših krajev, bodisi
v starejši (paleolitik), srednji (mezolitik) ali mlajši kameni dobi (neolitik), do sedaj niso bili odkriti.
Vendarle nam arheološki dokazi iz bližnje okolice3
dovoljujejo smelo razmišljanje o zgodnejši poselitvi
tudi na obravnavanem območju.
Prve dokaze o poselitvi območja s precejšnjim zadržkom umeščamo v čas bakrene dobe oziroma eneolitika. V tem času so ljudje živeli bodisi na višinskih
naravno zavarovanih naseljih ali v nižini na naravno
zavarovanih krajih ob rekah in potokih.4 Ukvarjali
3
4

Več o tem Sagadin 2002, 2006; Petru S. 1999, 21–23; Velušček
1999, 23–26; Turk 1999, 26
Velušček 1999, 12

Slika 2: Kamnita puščična ost (Foto: D. Badovinac, v:
Plestenjak et al., 2014, 22, slika 36)

5
6

7
8
9

Turk 1999, 26–27
Najdišče je leta 2013 zaradi gradbenih posegov v okviru izgradnje
plinovoda raziskal Arheološki konzorcij (UL FF, IZA ZRC SAZU, Arhej d.o.o.), pod vodstvom dr. Ane Plestenjak, univ. dipl. arheol., in
pod strokovnim nadzorom Mije Topličanec, univ. dipl. arheol., višje
konservatorke iz ZVKDS OE Ljubljana.
Glej op. 7
Plestenjak et al., 2014, 22
Plestenjak et al. 2014, 21–22, 36
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Zanesljivo dokazane najstarejše sledove poselitve
tako beležimo v obdobju srednje in pozne bronaste dobe.10 V tem obdobju območje Slovenije ostaja
neenoten kulturni prostor. Očitne so razlike med
vzhodno in zahodno Slovenijo, nekje po sredini Ljubljanske kotline poteka meja med njima. Osrednja
in vzhodna Slovenija pripadata t. i. srednjeevropski
kulturi grobnih gomil.11 Kljub siceršnjemu slabemu
poznavanju tega obdobja v Sloveniji, ki je verjetno
prej posledica slabe raziskanosti kot pa dejanskega
stanja, nam nekatere raziskave omogočajo vpogled
v dogajanje takratnega časa.12 Bivališča so si takratni prebivalci uredili na nižinskih terasastih predelih
ob okljukih rek ali izlivih potokov v reke, pa tudi na
bolje zaščitenih višinskih predelih. Naselja so bila
dobro organizirana, opremljena s potmi in vodnimi
viri. Ljudje so se ukvarjali predvsem s poljedelstvom
in živinorejo, vendar so bile različne obrti npr. lončarstvo, obdelava lesa, tkanje, tudi del vsakdana. Še
posebej cenjeni sta bili predelava kovin in trgovanje
s temi in drugimi izdelki.13 Najbolj pozno obdobje
bronaste dobe je prineslo obilo sprememb, glavna se
je zgodila v duhovni kulturi, kjer je skeletni pokop
zamenjal sežig pokojnikov in pokop v planih grobiščih. Postopoma se je uveljavila t. i. kultura žarnih
grobišč,14 ki je bila v obdobju med 1300 in 800 pr.
Kr. značilna za vso Evropo med Atlantikom in Črnim
morjem.15

Na raziskanem območju med naselbinskimi ostalinami, od katerih so se ohranili le njihovi spodnji deli,
vkopani v geološke plasti, prevladujejo v glavnem jame
za sohe oz. kole. Glede na preliminarno analizo naselbinskih ostalin so raziskovalci na najdišču prepoznali
tlorise petih objektov. Gre za preproste pravokotne
objekte, ki so merili od 3,2 do 4,6 m v širino in od 4,2
do 7,2 m, z izjemo objekta 4, ki je v dolžino meril približno 9 m. Objektov je bilo najverjetneje več, na kar
kažejo predvsem koncentracije jam za sohe v skrajnem
vzhodnem delu sektorja 2 in v zahodnem delu sektorja
3. Objekti so bili grajeni na način z vkopanimi sohami,
značilen za prazgodovinske naselbine. Sohe so bile postavljene v jame in izjemoma tudi učvrščene s kamni.
Jedro sten je bilo najverjetneje narejeno iz prepleta vejevja, ki je bil nato zamazan z glino.
Na različne človekove dejavnosti znotraj naselbine
kažejo še druge ostaline, dokumentirane na najdišču:
kurišča, vodni zbiralnik, koncentracije kamnov ter
jame, v katerih zapolnitvah so odkrili več odlomkov
lončenih posod. Zaradi koncentracije arheoloških
ostalin je slutiti širjenje naselbine proti severu in jugu,
kjer je pričakovati njeno središče. Najbolj presenetlji-

V obdobje srednje in pozne bronaste dobe na območju Vodic umeščamo vsaj tri najdišča. Prej omenjeno
najdišče Vodice – Kavci,16 Repovnice17 in Vodice – občinsko središče.18
Najdišče Repovnice leži dober kilometer jugovzhodno od naselja Vodice in le 200 m vzhodno od lokalne ceste Vodice–Mengeš na skrajnem severnem robu
vasi Bukovica.

10
11
12

13
14
15
16
17

18
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Podrobneje Plestenjak et al., 2014, Leghissa et al., 2013, Urek et al.,
2015
Dular 1999a. 94 – 95
Več o tem Dular, 1999a, 81–96; Dular, 1999b, 78–80; Dular, 1999c,
81–83; Dular, 1999d, 84–87; Turk, 1999, 26–29; Leghissa et al.,
2013, 44–50; Teržan, 1999, 97–143; Šinkovec, 1999, 12, 30; Sagadin, 2006, 20
Šinkovec, 1999, 12–13
Podrobneje Dular, 1999a, 81–96; Teržan, 1999, 97–143
Šinkovec 1999, 12
Glej op. 7
Najdišče je bilo odkrito leta 2010 med izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju državnega prostorskega načrta plinovoda
M2/1 Trojane–Vodice (izvedba Center za preventivno arheologijo).
Celovitejše arheološke raziskave je nato leta 2013 izvedel Arheološki konzorcij (UL FF, IZA ZRC SAZU, Arhej d.o.o.) pod vodstvom
dr. Zvezdane Modrijan, univ. dipl. arheol., in pod strokovnim nadzorom Mije Topličanec, univ. dipl. arheol., višje konservatorke iz
ZVKDS OE Ljubljana. Več o najdišču Leghissa et al., 2013.
Glej op. 25

Slika 3: Pogled na zahodni del najdišča, kjer so vidni
ostanki jam za kole, ki so nosili stensko in strešno
konstrukcijo preprostih objektov. (Foto: M. Lukič, v:
Leghissa et al., 2013, 24, slika 4.1)

Arheološka preteklost Občine Vodice

Slika 5: Odlomki lončenine po odkritju, v sredini
odlomek ostenja z rebrom (Foto: M. Lukič, v: Leghissa
et al., 2013, 45, slika 7.2)

Slika 4: Prazgodovinska cesta s tlakovanim popravilom
v osrednjem delu, pogled proti severovzhodu (Foto: M.
Lukič, v: Leghissa et al., 2013, 39, slika 6.12)

vo odkritje nedvomno predstavljajo ostanki ceste, ki
je potekala v smeri severovzhod–jugozahod. Cestišče,
široko prib. 1,5 m, je bilo sestavljeno iz drobnih prodnikov in peska. Na obeh straneh cestišča sta vzporedno potekala dva linearna jarka, ki sta najverjetneje
služila za odvodnjavanje cestišča, kar je zanimiv podatek, saj na slovenskem prostoru do sedaj poznamo le
nekaj prazgodovinskih poti oz. cest.19
Na najdišču so bili odkriti odlomki pitosov, loncev,
skled, pekev in latvic. Veliko posod je bilo okrašenih,
med najpogostejše okrase sodijo razčlenjena ali nerazglajena – gladka rebra, izdelana horizontalno na
ostenje.20
Med kamnitimi najdbami so znani kremenovi odbitki in orodje, ki jih povezujejo s prazgodovinsko
poselitvijo prostora. Zanimiv je kamnit brus, ki ima
na eni stranici delno ohranjen kalup za vlivanje bronastih sekiric, na drugi pa sledove ostrenja sekir ali
pa morda celo kalup za vlivanje igel.21
19
20
21

Leghissa et al., 2013, 49–50
Leghissa et al., 2013, 50
Peterle Udovič, 2013, 47

V bližini, slab kilometer proti zahodu je drugo najdišče iz tistega časa. Na najdišču Vodice – Kavci, kjer
smo že obravnavali morebitno zgodnejšo poselitev,
so arheologi odkrili ostanke bronastodobne poselitve.22 V primarni legi je bilo ohranjenih nekaj jam in
najdb, mestoma se je ohranila tudi hodna površina.
Pretežna večina odlomkov lončenine je bila najdena
v sekundarni legi. Vendar pa količina te lončenine
kaže na nekdaj pestre naselbinske aktivnosti na najdišču in v neposredni okolici. Kronološko najbolj izpovedni so odlomki lončenine z okrasom bradavice
s kaneluro in nekatere druge oblike posod, ki jih na
podlagi analogij uvrščajo na prehod med srednjo in
pozno bronasto dobo, torej v čas med 16./15. stoletjem pr. Kr. in 14./13. stoletjem pr. Kr. Delno to potrjuje tudi radiokarbonska datacija ene izmed jam.
Raziskovalci menijo, da so odkrili razpršeno naselje,
ki je bilo poseljeno skozi daljše časovno obdobje. Pri
tem težko govorijo o kontinuirani poselitvi. Bolj verjetno je, da so se ljudje na tem območju zadrževali le
občasno in verjetno za krajši čas. Možno pa je, da so
z raziskavo zajeli le rob večjega naselja, pri čemer je
morda pomenljiv plitev jarek na zahodnem prelomu
terase, ki bi lahko predstavljal rob naselbine.23

Slika 6: Kamnit brus s kalupom (Foto: M. Lukič, v:
Leghissa et al., 2013, 47, slika 7.3)
22
23

Več o najdišču Plestenjak et al., 2014
Plestenjak et al., 2014, 36
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Morda nekoliko mlajše od zgornjih dveh je najdišče
Vodice – Občinsko središče, ki leži v osrednjem delu
Vodic, približno 100 m zahodno od cerkve sv. Marjete in severno od stavbe Kopitarjev trg 1.24 Kljub
dolgoletnemu obdelovanju njivskih površin, ki je
to in še marsikatero drugo najdišče močno zaznamovalo, nam je uspelo izluščiti pomembne podatke
o prazgodovinski poselitvi. Intaktne ostaline niso
bile odkrite, pa vendarle je bila v severozahodnem
in jugovzhodnem delu najdišča odkrita koluvialna
prazgodovinska plast, ki je na dveh mestih zapolnjevala naravno kotanjo. Glede na obsežen zbir odlomkov lončenine in še posebej odlomkov hišnega
lepa, upravičeno domnevamo, da je bila na ožjem
območju naselbina ali vsaj občasna človekova aktivnost v pozni bronasti dobi oziroma v kulturi žarnih
grobišč.25

Tu so živeli in delali tudi v železni dobi
Spremembe, do katerih je prišlo na prehodu 2. v 1.
tisočletje pr. Kr., so zajele vse vidike dejavnosti ljudi, od tehnoloških in gospodarskih dejavnosti do
kulturnih in duhovnih sfer.26 Zaradi intenzivnejših
stikov s Sredozemljem in Podonavjem se je obstoječa
kultura žarnih grobišč postopoma spreminjala.27 Izrazita sprememba se je zgodila v gospodarstvu, saj so
bogata najdišča limonita omogočila razvoj železarstva in trgovine s tovrstnimi izdelki. Odraz številnih
sprememb je zaznaven tudi v poselitveni sliki, saj
so takratni staroselci ob verjetnem dotoku novega
prebivalstva naselja vse bolj umeščali na zavarovane
vzpetine, od koder so še vedno dnevno uporabljali
kmetijsko zaledje, strateško pa nadzorovali bližnjo
in daljno okolico. T. i. gradišča so bila dodatno varovana z zemljenimi nasipi ali suhozidnimi obzidji.28 V
pogrebni kulturi se na Gorenjskem v starejši železni
dobi oz. halštatskem obdobju29 zaradi vpliva različnih kultur pojavlja več načinov pokopa. Še vedno
prevladuje poznobronastodobna (kžg) tradicija, torej plani žgani pokopi, pojavijo pa se tudi novosti kot
npr. žgani pokop pod gomilami ter skeletni pokopi z
orožjem.30
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28
29
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Najdišče je bilo odkrito v okviru arheoloških raziskav za potrebe
projekta gradnje občinskega središča Vodice. Raziskave, opravljene v letih 2014 in 2015, sta za Magelan skupino d.o.o. vodila mag.
Draško Josipovič, univ. dipl. arheol., in namestnik Luka Rozman,
univ. dipl. arheol; več o najdišču Urek et al., 2015.
Urek et al., 2015, 15–16
Teržan, 1999, 142
Dular, 1999e, 101
Dular 1999f, 106
Obdobje 9./8. do 5. stoletje pr. Kr. je imenovano po najdišču Hallstatt v Avstriji.
Podrobneje Sagadin 2006, 21–22; Vojakovič 2008; Turk 1999, 14

V starejšo železno dobo na Vodiškem umeščamo kar
nekaj potencialnih najdišč. Nekatera so znana že
iz konca 19. stoletja, druga31 so status zavarovane
kulturne dediščine pridobila šele v zadnjih 15 letih.
Vsem je skupno dejstvo, da še niso bila potrjena z
sistematično arheološko raziskavo.
Najstarejši podatki o naselitvi tega obdobja tako
izvirajo iz leta 1894, kjer v notici zgodovinar Rutar
in kasneje (1896) še Levec na Repenjskem hribu
(487 m) omenjata prazgodovinsko naselbino s štirimi terasami.32 Malce kasneje, leta 1897, samouki
starinokop Pečnik pri cerkvi sv. Lucije na Skaručni
prav tako domneva prazgodovinsko naselbino.33 Na
vzpetini Drnovec (405 m) vzhodno nad vasjo Utik
leži še neraziskano gradišče, ki je evidentirano, glede
na rezultate topografije in konfiguracijo terena.34 Na
jugu občine, nad vasjo Selo leži neraziskano manjše
prazgodovinsko gradišče (470 m), evidentirano na
podlagi konfiguracije terena, topografske značilnosti in toponim.35 Zadnje znano, vendar prav tako še
neraziskano manjše prazgodovinsko gradišče leži ob
cerkvi sv. Tilna nad Repnjami.36
Z najnovejšimi raziskavami37 v okviru projekta državnega prostorskega načrta za letališče Jožeta
Pučnika so arheologi na severnem delu občine, na
območju Plane gmajne odkrili dve novi najdišči iz
halštatske dobe. Na dveh lokacijah z ledinskim imenom Na gmajnah in Veliki deli so s pomočjo lidarskih
posnetkov preverili, interpretirali in topografsko
potrdili obstoj šestih gomil različnih velikosti, ki se
razvrščajo na razdalji okrog 200 m. Grobne gomile
so velike od šet do osem metrov, največji dve pa v
premeru merita 12 oziroma 15 m.38
Ker do zdaj znani podatki o arheoloških najdiščih
predstavljajo naselbinsko podobo kraja, novoodkriti
najdišči – grobišči predstavljata odkritje izjemnega
pomena. Morebitne podrobnejše raziskave bodo vsekakor razširile poznavanje grobne kulture ljudi, ki v
tem času na vodiškem območju še ni znana, še temeljiteje pa bodo ob upoštevanju že znanih podatkov iz
širše okolice39 prispevale k splošnemu razumevanju
dogajanja v prostoru in času.
31
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Bricelj et al. 2016
Gabrovec 1975, 206
Stare V. 1975, 206
https://gisportal.gov.si/
https://gisportal.gov.si/
https://gisportal.gov.si/
Projekt Centra za preventivno arheologijo ZVKDS Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za letališče Jožeta Pučnika, metodi
5-6, katerega nosilec je bila Tadeja Mulh, univ. dipl. arheol., višja
konservatorka, sta leta 2016 izpeljala vodja projekta Maja Bricelj,
univ. dipl. arheol., višja konservatorka, in njen namestnik Blaž Orehek, univ. dipl. arheol.
Bricelj et al., 2016, 29
O teh Turk 1999, 31–37; Vojakovič 2013, 19–28; Sagadin 2006,
21–22
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Slika 7: Gomili podobna struktura na parceli št. 667,
k.o. Vodice; pogled proti jugu (Foto: B. Orehek, v: Bricelj
et al., 2016, 30, slika 23)
Zgoraj obravnavani obdobji bronaste in starejše železne dobe na Vodiškem postrežeta še z nekaterimi
najdišči, ki pa so še zelo slabo definirana, še manj arheološko raziskana. Pozornost vseeno zaslužijo, zato
jih na tem mestu le bežno predstavljamo.
Nekaj sto metrov vzhodno in prav toliko južno od
gomilnih grobišč Na gmajnah in Veliki deli označujemo štiri najdišča. V letu 2016 so arheologi Centra
za preventivno arheologijo40 na podlagi pridobljene
bronastodobne oz. starejše železnodobne lončenine
potrdili povečan arheološki potencial območij in najdišča vpisali v register kulturne dediščine.41 V okviru istega projekta je bilo med arheološka najdišča
uvrščeno tudi najdišče ob gozdnem robu na njivi z
ledinskim imenom Lokarje severovzhodno od jedra
Vodic.42 Povečan arheološki potencial je bil zaznan z
najdbami enajstih kosov prazgodovinske lončenine.
Južno od prej omenjenega je najdišče Villa rustica
pri Vodicah,43 ki je bilo do sedaj znano le po rimskodobnih najdbah. Glede na raziskave, ki so postregle z
odkritjem prazgodovinske lončenine, se območje varovanja arheološke dediščine razširja. Približno 100
m južno od stavbe novega vodiškega vrtca so na trasi bodoče vodiške obvoznice44 arheologi v letu 2008
odkrili sledove prazgodovinske poselitve. Najdišče
Za Grabnom so definirali z najdbami prazgodovinske lončenine in hišnega lepa, sledili so tudi delno
uničeno hodno površino.45 Glede na položaj delno
raziskanih sosednjih najdišč Vodice – Kavci na jugozahodu in Repovnice na vzhodu, tudi tu predvidevamo bronastodobno nižinsko naselbino ali kar del
40
41

42
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Glej op. 38
Najdišče Vodice – Arheološko območje Mokote sever, Vodice – Arheološko območje Mokote jug, Vodice – Arheološko območje Kropivnek zahod, in Vodice – Arheološko območje Kropivnek vzhod; O
tem Bricelj et al., 2016
https://gisportal.gov.si/; Bricelj et al., 2016, 40, 44
https://gisportal.gov.si/; Bricelj et al., 2016, 40, 44
Arheološki pregled na potencialnem najdišču Za Grabnom je potekal v okviru priprav na gradnjo hitre ceste HC Vodice–Želodnik
Djurić, Draksler, 2008, 1–2; https://gisportal.gov.si/

prej omenjenih. Intenzivnejše raziskave, predvidene
na trasi obvozne ceste v tem letu, bodo vsekakor odstrle katero od neznank. Zahodno in jugozahodno
od jedra vasi Skaručna je še eno arheološko najdišče,
imenovano Tinek. Odkrito je bilo z ekstenzivnim
terenskim pregledom Centra za preventivno arheologijo v letu 2010.46 Sledi lončenine in gradbenega
materiala najdišče uvrščajo v čas prazgodovinske
pa tudi rimskodobne in srednjeveške poselitve. Kot
zadnje v tem sklopu omenjamo arheološko najdišče
Med potmi na poljih zahodno od vasi Polje.47 Dokumentirane so bile prazgodovinske najdbe, domnevno iz bronaste dobe. Najdišče pridobi veljavo kasneje, v času rimske zasedbe prostora.
Starejši železni dobi sledi mlajša železna doba oziroma obdobje latena.48 Nosilci tega obdobja so keltska
plemena. Območje osrednje in vzhodne Slovenije v
sklopu selitev okrog 300 pr. Kr. poselijo Tavriski, eno
od vzhodnokeltskih plemen.49 Stopnjo samostojnosti izražajo s kovanjem lastnega denarja, vendar pa
s postopnim rimskim osvajanjem ozemlja v 2. in 1.
stoletju pr. Kr. izgubijo ozemeljsko in politično neodvisnost.
Presenetljivo je, da na vodiškem območju ni znanih
latenskih najdišč, čeprav so novi naseljenci največkrat poseljevali območja, obljudena že v prejšnjih obdobjih. Mogoče je razlog v stanju raziskav, ob tem je
vsekakor pomenljiv podatek, da tudi rimskodobnih
najdišč pred desetletjem v nasprotju z današnjim vedenjem na obravnavanem območju skorajda nismo
poznali.

Rimljani so razvili visoko bivalno kulturo
Obdobje rimskodobne poselitve je na območju Vodic dosti bolj prezentativno. Rimljani so osvajanje
jugovzhodnega alpskega območja in Balkana začeli
z ustanovitvijo rimske kolonije Akvileje (Oglej) leta
181 pr. Kr. Postopno so vplivi romanizacije segali vse
globlje v notranjost. Z zmago nad keltskimi Tavriski
leta 35 pr. Kr. je Oktavijan, kasnejši cesar Avgust,
obravnavano ozemlje priključil Italiji kot njeno 10.
regijo.50 Kulturne, gospodarske, politične in družbene spremembe, ki so sledile, so korenito posegle v
tedanje dojemanje sveta in poselitveno sliko. Nekdanje prazgodovinske višinske naselbine, ki so dajale
značilen pečat pokrajini, so opustele, nastale so nove
46
47
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50

https://gisportal.gov.si/
Lavrič, Bricelj ,2018, 241; https://gisportal.gov.si/
Po najdišču La Tene v Švici se obdobje imenuje latensko; Več o tem
Železnikar 1999, 14–15.
Božič 1999, 153
Sagadin 2006, 22
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v dolinah in nižinah.51 Pomembnejše od naravne
zavarovanosti so postale ceste, ki so omogočile intenzivnejše trgovanje, v osnovi pa so dajale oporo
novemu politično-gospodarskemu sistemu. Nosilci
državne uprave so postala mesta s svojim teritorijem – agrom. Velik del Gorenjske je pripadal emonskemu agru. Ob novih cestah so poselitveno mrežo
ustvarjale številne manjše naselbine, ki so vzdrževale poštni in blagovni promet. Hrbtenico ekonomije
na podeželju so predstavljale podeželske vile (villae
rusticae), ki so bile sedeži obsežnih veleposesti in
samostojne gospodarske enote.52 Združevale so stanovanja gospodarjev, sužnjev, hleve, skladišča, delavnice itd., hkrati pa so bile nosilke visoke bivalne
kulture.53 Prebivalci teh posesti so se ukvarjali pretežno s poljedelstvom in kmetijstvom ter domačimi
obrtmi, lončarstvom, tkalstvom, kovaštvom in podobnim.54 Na Gorenjskem so se podeželske vile pojavile konec 1. in v začetku 2. stoletja po Kr. in kaže,
da je njihov vse večji razmah v kasnejših stoletjih (3.
in 4. stoletje) označeval vedno bolj prevladujočo veleposest.55
V poznorimski dobi je spet prišlo do sprememb, ki
so bile posledica vse večjega pritiska preseljujočih se
germanskih ljudstev in razpada rimske države. Mesta so bila od sredine 5. stoletja v glavnem opuščena
ali naseljena le še občasno v zelo skromnem obsegu,
podobno velja tudi za podeželje.56 Prebivalstvo se je
odseljevalo južneje, predvsem v varnejšo Istro in Italijo, vzporedno pa je naseljevalo naravno zavarovane
višinske utrdbe.57 Tam so nastajala pribežališča ali
utrjene naselbine, prežete s krščansko materialno
kulturo. Funkcijo civilne oblasti namreč v dobršni
meri prevzame cerkvena oblast, ki s posredovanjem
vrednot krščanstva verjetno še v naslednjih stoletjih
omogoča kontinuiteto življenja oz. stik med staroselskimi Romani in novimi naseljenci Slovani.58
Kot omenjeno, je bilo rimsko obdobje na gorenjskem
podeželju v času od 1. do 4. stoletja prepredeno s številnimi podeželskimi vilami, t. i. vilami rustikami.59
Nasprotno od povedanega arheološka slika vodiškega območja tega do nedavnega ni izkazovala. Sprememba se je zgodila leta 2010, ko se je Župnijski urad
51
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59
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Podrobneje o rimskem podeželju Horvat, Sagadin 2017, 221–223
Sagadin 2006, 23; Sagadin 1999, 16–17; Sagadin 2002, 43
Sagadin 1999, 45
Sagadin 1999, 16–17
Glej Turk 1999, 29
Bratož 1999, 302
Sagadin 2002, 45, 51
Več o tem Horvat, Sagadin, 2017, 201–223; Sagadin, 2006, 22–29;
Sagadin, 2002, 43–52; Sagadin, 1995 13–22; Sagadin, 1999, 16–17,
39–47

Vodice odločil za gradnjo Pastoralnega doma.60 Ker
je vaško jedro s cerkvijo sv. Marjete zaščiteno kot arheološka dediščina, so bile za potrebe projekta predpisane arheološke raziskave.61 Dodatno so bile te in
tudi georadarske analize62 v okviru istega najdišča
približno 60 m zahodneje izvedene v letu 2014/15 v
sklopu že omenjenega projekta ureditve prihodnjega
občinskega središča Občine Vodice.63 Najdišče v tem
primeru predstavlja del enotne rimskodobne poselitve, zato ga na tem mestu obravnavamo celostno.
Kmalu po začetku del je bilo ugotovljeno, da se odkrite arhitekturne ostaline odlično ujemajo z rezultati georadarske raziskave. To pomeni, da trenutno
izkopana površina naselbine še zdaleč ne pomeni
njenega končnega obsega. Lahko jo pričakujemo še
krepko proti severu in tudi jugu, medtem ko je proti
zahodu (zahodna stran ceste Vodice–Brnik) stanje še
neznano.

Slika 8: Tloris odkritih rimskodobnih ostalin na najdišču bodočega Občinskega središča Vodice (Izdelal: L.
Rozman, arhiv Magelan skupina d.o.o.)

Odkritih je bilo 28 suhozidnih ali kamnitih temeljev,
vezanih z apneno malto, ki so podpirali najmanj sedem objektov, eden pa je bil grajen v tehniki s stojkami. Izdelani so bili iz prodnikov in lomljencev, pa
tudi sekundarno rabljenega gradbenega materiala. V
večini primerov so služili kot temelji za leseno stavbo.

60
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Arheološke raziskave je izvedlo podjetje Okra, arheološke raziskave, Barbara Hofman s.p., pod vodstvom mag. Barbare Hofman,
univ. dipl. arheol.
Glede na omembo zgodnjesrednjeveških najdb (pasna sponka)
v starejši literaturi, domnevamo arheološko najdišče – naselbino
(EŠD 19330); https://gisportal.gov.si/; o tem Truhlar 1975, 206, o
njegovi napačni interpretaciji podrobneje Pavlin, 2014, 10, 12.
Plestenjak, Verbič 2014
Glej op. 25
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izmed njih se je ohranil celo zid, ki dokazuje zidano
kamnito gradnjo. Kakovostna gradnja, najdbe zidakov (laterculov), strešnikov (tegul) in votlakov (tubulov), ki so služili stenskemu gretju, odkrite mozaične
kocke, tako majhne kamnite kot predvsem številnejše
večje, izdelane iz tegul, nam pričajo o visoki bivalni
kulturi objekta. Med drobnim gradivom prevladujejo
odlomki loncev in skled kuhinjske lončenine ter transportnega posodja (amfor), manj je fine namizne lončenine (čaše, vrčki, sigilatno posodje).

Slika 9: Pogled na ostanke temeljev rimskodobnih
objektov na najdišču Vodice, Občinsko središče (Foto: L.
Rozman, arhiv Magelan skupina d.o.o.)
Na skrajnem severnem robu raziskave odkriti temelji morda celo predstavljajo zamejitev grobnih parcel. Znotraj teh še posebej izstopa delno raziskana
opečnata struktura v profilu izkopa, ki bi lahko bila
ostanek žarnega groba. Največja koncentracija arheoloških ostalin je bila v osrednjem delu, kjer se je
izoblikoval center gospodarskih dejavnosti s kurišči,
ognjišči, pečmi ter odpadnimi in shrambnimi jamami
ter jamami za sohe. Dokumentiran je bil tudi manjši
vodnjak/vodohran, ki je po opustitvi služil kot odpadna jama. Proti vzhodu je bil dokumentiran temelj
zidu, ki je verjetno predstavljal mejo med gospodarskim delom naselbine na zahodu in bivalnim delom
na vzhodu, na mestu današnjega pastoralnega doma.
Omenjena predela je povezovala približno tri metre
široka prodnata cesta. Na stanovanjskem predelu,
torej na območju novega pastoralnega doma, so bili
odkriti temelji, vezani z apneno malto in proti zahodnemu, gospodarskemu predelu močnejši. Na enem

Izstopajo redki koščeni predmeti, odlomki svetilk oz.
oljenk, steklenih posod in nakita, kamniti predmeti
(žrmlje), železni (sekira tesača, noži, šilo) in bronasti predmeti. Med slednjimi so še posebej pomembni
novci in sponke (fibulae).

Slika 11: Bronasta zaponka (fibula) križne oz. čebuličaste variante iz 2. polovice 4. stoletja po Kr. je služila
spenjanju vojaških oblačil. (Foto: S. Djokič, arhiv Magelan skupina d.o.o.)
Zbir vseh predmetov nakazuje, da je naselbina oz.
vila rustika delovala že od 2. polovice 1. stoletja vse
do zatona antičnega obdobja konec 4. oz. v začetnih
desetletjih 5. stoletja. Vrhunec je doživela v 3. in 4.
stoletju.64
Le dobrih 700 m južneje je najdišče Vodice – Kavci.65
Najdišče ne prinaša novosti le iz obdobja prazgodovine, kot smo že spoznali, ampak daje vpogled tudi v
rimskodobno poselitev. Poleg nekaj posamičnih jam
in najdb je pomembno predvsem odkritje vogala t. i.
objekta 1 na zahodnem delu najdišča.

Slika 10: Med več kot 70 odkritimi kosi amfor oz.
transportnega posodja izstopa vinska amfora, kakršne
so izdelovali v SV Italiji od konca 1. stoletja pr. Kr. vse
do 3. stoletja po Kr., uporabljali pa na območju Mediterana. (Foto: L. Rozman, arhiv Magelan skupine)

Ta je bil verjetno zgrajen v več fazah. Prvo v dveh
skorajda pravokotno potekajočih linijah predstavljajo jame za kole, kasnejšo pa na istem mestu suhozidna temelja iz prodnikov.66 Glede na georadarske
raziskave se temelja nadaljujeta še najmanj dvajset
metrov v vsako stran. V notranjosti objekta se je pokazalo še nekaj jam in drugih linij zidov, zato najde64
65
66

Podrobneje o najdišču Urek et al., 2015; Hofman, 2011; Hofman,
2014
Glej op. 7
Plestenjak et al., 2014, 23
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še najpomembnejše, saj nam omogoča bolj celovit
vpogled v poznavanje tako naselbine kot pripadajočega grobišča. Kot prej omenjeni najdišči tudi to ni
bilo izkopano v celoti.70 Šele georadarske raziskave
so prikazale celoten tloris rimske vile rustike. Na
podlagi tega arheologi ocenjujejo velikost vile na 1,6
hektarja, kar predstavlja manjšo ali kvečjemu srednje veliko posest, torej nekoliko skromnejšo vilo
rustiko oziroma kmetijo.71

Slika 12: Pod ornico ohranjeni temelji objekta 1 (Foto:
D. Badovinac, v: Plestenjak et al., 2014, 24, slika 39)

Najdišče je znano že od 50. let 20. stoletja, ko je bil
pri poljskih delih na njivi Ingliča s Skaručne najden
žgan rimski grob, pokrit s kamnitim pokrovom.72 Pod
njim je bila večja lončena posoda – del amfore, v kateri
so bili kroglasta steklena posoda, napolnjena s pepe-

Slika 13: Ostanki vile rustike z izsledki raziskav geofizikalnih meritev (Izris: R. Plesničar, M. Lavrič, v: Lavrič,
Bricelj, 2018, 237, slika 1)
ne zidove raziskovalci interpretirajo kot obodni zid
morebitne vile, vicusa ali drugega objekta, ne izključujejo pa možnosti niti za mejo grobne parcele, čeprav grobov niso našli.67 Med skromno zastopanim
drobnim gradivom je bilo odkritih nekaj odlomkov
vrčkov, pitosov in amfor, ki se, glede na analogijo,
pojavljajo od druge polovice 1. stoletja do začetka
3. stoletja. To potrjuje tudi radiokarbonska datacija
oglja iz ene izmed jam v objektu 1.68
Približno 2 km južneje in 300 m zahodno od gasilskega doma v Polju leži še eno rimskodobno najdišče, imenovano Med potmi.69 Odkritje tega je morda
67
68
69

52

Plestenjak et al., 2014, 29, 37
Plestenjak et al., 2014, 26, 37
Najdišče je leta 2013 v okviru gradnje plinovoda raziskal Center za
preventivno arheologijo ZVKDS, pod vodstvom Maje Bricelj.

lom, in še nekaj predmetov, tudi oljenka.73 Z novimi
raziskavami na jugu trase se je obseg grobišča, ki mu
pripada omenjeni grob, povečal. Odkritih je bilo 32
žganih in 24 skeletnih grobov.74 Grobovi si časovno
lepo sledijo, zato arheologi domnevajo, da vila rustika
nikoli ni bila opuščena, temveč je živela neprekinjeno
do prve polovice 5. stoletja.75 Na severnem delu izkopnega polja je bil raziskan predvsem gospodarski del
vile rustike – pars rustica. Nekaj stavb je imelo kamnite temelje, večina pa je bila grajena v tehniki s stojka70
71
72
73
74
75

Raziskan je bil pas posega za postavitev plina v izmeri 525 x 16 m.
Lavrič, Bricelj, 2018, 236; Žerjal, 2018, 292, 293
Zaradi tega je najdišče tudi evidentirano kot arheološka kulturna
dediščina.
Grafenauer, 1953, 144
Lavrič, Bricelj, 2018, 236
Žerjal, 2018, 292, 293
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Slika 14: Dvojno ognjišče z manipulativnim prostorom
(Foto: K. Dremelj, v: Lavrič, Bricelj, 2018, 239, slika 5)
mi, kar kaže na preprosta lesena poslopja, ki so lahko
služila v shrambne, gospodarske, obrtne ali bivalne
namene. V skupno devetih objektih so bile namreč
odkrite lončarske peči, shrambne jame, ognjišča, krušne peči in najpomembnejše: metalurški obrat.76
Ostanki gradbenega materiala v podpornih strukturah najmlajšega obdobja kažejo na določen višji nivo
bivanja tudi v zgodnjem času življenja v vili rustiki.
Bivalni prostori so imeli določene ugodnosti. Prebivalci so imeli ogrevane prostore (ostanki votlakov),
tla reprezentačnih prostorov so bila tlakovana z belo-črnim kamnitim mozaikom. Zidane stavbe so bile
prekrite s tegulami in korci (imbreksi). Keramične
najdbe obsegajo predvsem lokalno izdelano namizno
in kuhinjsko keramiko, ki najdišče povezuje z lončarsko proizvodnjo emonskega agra, predvsem na Gorenjskem, in samim mestom Emono.
Pečatne oljenke oblike Loeschcke X so večinoma izdelovali lokalni lončarji in so datirane od 2. stoletja
po Kr. dalje.
Afriške oljenke oblike Atlante VIII in njihovi lokalni
posnetki pa datirajo konec naselbine in grobišča v
čas od konca 4. do začetka 5. stoletja.77

Slika 16: V naselbini je bila najdena pečatna oljenka
posebne oblike, na disku je imela pokončen preluknjan
držaj, na ramenu pa okras iz bunčic. (Foto: K. Dremelj,
v: Žerjal, 2018, 290, slika 7)

Manj raziskana najdišča
Druga najdišča, ki jih v sklopu rimskodobne poselitve na kratko predstavljamo v nadaljevanju, so še
malo znana.
Prvo od teh je najdišče Arheološko območje Lokarje,
ki smo ga omenjali že v sklopu prazgodovinske poselitve. Poleg te arheologi na podlagi lončenine in
nekaj kosov gradbenega materiala domnevajo tudi
rimskodobno naselbino.78
Dobrih 500 m južneje je najdišče Villa rustica pri Vodicah. Najdišče leži na območju ledine Dolga na meji
vodiške in komenške občine, severno od ceste Vodice–Moste na njivah ob robu gozda. Vila rustika se domneva na podlagi topografije, najdenega gradbenega
materiala, še posebej pa zaradi časovno občutljive
rumeno-zelene glazirane keramike, ki je značilna za
4. stoletje, in bronastega novca iz druge polovice 4.
stoletja.79 Center za preventivno arheologijo ZVKDS
je leta 2016 na podlagi rezultatov raziskav80 območje
najdišča razširil še v okvire vodiške občine.
Na skrajnem severnem robu vasi Bukovica leži že
omenjeno najdišče Repovnice.81 Poleg odkrite bronastodobne naselbine lahko glede na najdbo rimskodobnega lemeža in nekaj odlomkov lončenine v njeni
okolici predvidevamo tudi rimskodobno poselitev.82

Slika 15: Posoda z vtisnjenim okrasom (Foto: D.
Kovačič, v: Žerjal, 2018, 286, slika 7)
76
77

Žerjal, 2018, 281; Lavrič, Bricelj, 2018, 236
Žerjal, 2018, 281

Ob jugozahodnem vznožju hriba Drnovec leži naselje Utik s cerkvijo sv. Štefana. V severozahodnem vogalu cerkve je v temelje vzidan rimski cippus (kamen
z navedbo velikosti grobne parcele). Iz napisa izvemo, da je bila parcela, ki jo je označeval, dolga 212
78
79
80
81
82

Bricelj et al., 2016, 40, 44; https://gisportal.gov.si/
Sagadin, 1995, 44
Glej op. 38; Bricelj et al., 2016, 40, 44
Glej op. 18
Leghissa et al., 2013, 50
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in široka 201 čevelj (približno 63 x 60 m) (Hoffiller,
Saria 1938).83
V Povodju se v starejši strokovni literaturi omenjajo
antične utrdbe. Tudi ledinski poimenovanji Groblje
in Tabor kažeta na arheološko najdišče.84
Zahodno in jugozahodno od jedra vasi Skaručna sta
arheološko najdišče Tinek, ki smo ga spoznali že v
sklopu prazgodovinske poselitve. Na podlagi pridobljene lončenine in gradbenega materiala najdišče
poleg prazgodovinske kaže tudi na čas rimskodobne
poselitve.85

skupaj povezovala trgovina, brez katere si skorajda
ne moremo predstavljati nobenega obdobja človeške
preteklosti. Skozi objektiv arheologije, s proučevanjem posamičnih najdb in arheoloških najdišč spoznavamo, da so bile prioritete v različnih obdobjih
zgodovine zelo podobne današnjim. Odkriti utrinki
preteklosti se tako izkazujejo za nov kamenček v
mozaiku naše identitete, ki se je v hitrem modernem
svetu vse premalo zavedamo.

Na ledini Trdine, približno 80 m vzhodno od ceste
Repnje–Vodice leži arheološko najdišče Trdine. V
raziskavi leta 2010 so odkrili rimskodobno lončenino in gradbeni material, na podlagi katerega se
predvideva rimskodobna poselitev.86 Nazadnje omenjamo v letu 2008 odkrito najdišče Za Borštom. Leži
jugozahodno od Vodic, na zahodni strani lokalne ceste Vodice–Repnje. Rimskodobno poselitev nakazujejo odlomki antične lončenine in domnevana hodna
površina.87 Raziskave pred gradnjo vodiške obvoznice lahko že v kratkem prispevajo k popolnejši interpretaciji najdišča.

Za sklep
Iz kratke predstavitve rimskodobnih najdišč lahko
povzamemo, da je obravnavano območje tvorilo del
širšega, razpršenega sistema ureditve podeželja z
manjšimi naselbinami oz. vilami rustikami. Predstavljale so ekonomsko hrbtenico emonskega agra, kar
brez razvejanega cestnega omrežja stranskih vicinalnih poti, vezanih na državno cesto (Via publica), ne
bi bilo mogoče.88 S postopnim propadom Emone v
poznorimski dobi se tudi poselitev ravninskega predela skrči. Takrat zaživijo višinske, utrjene naselbine, kjer njihovi prebivalci v spremenjenih okoliščinah doživijo prihod Slovanov.
Območje Občine Vodice s plodno ravnico v njenem
osrčju in strateško varovalno hribovito okolico so ljudje že v prazgodovini prepoznali kot kraj, ki jim omogoča naselitev in bivanje. Prebivalci so se pretežno
ukvarjali s poljedelstvom in kmetijstvom, živinorejo,
domačimi obrtmi, npr. lončarstvom, tkalstvom, kovaštvom in podobnim. Bolj ali manj intenzivno je vse
83
84
85
86
87
88
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Pavlin, 2014, 12
Za starejšo objavo glej Stare, V., 1975, 206; https://gisportal.gov.si/
https://gisportal.gov.si/
https://gisportal.gov.si/
Djurić, Draksler, 2008, 1–2; https://gisportal.gov.si/; Arheološki
pregled na potencialnem najdišču Za Borštom je potekal v okviru
priprav na izgradnjo hitre ceste HC Vodice–Želodnik.
O prometnih povezavah glej Sagadin, Horvat, 2017, 205–208; Šašel, 1954, 16–17.

ZAHVALA
Zahvaljujem se pobudnici Občini Vodice, ki je začrtala
projekt vodiškega zbornika. Posebej gre zahvala g. Radu
Čuku, ki je vložil ogromno energije in potrpljenja in verjel v nastanek knjige, ki je vsem občanom lahko v ponos.
Za utemeljene kritike in napotke se zahvaljujem kolegom
arheologom Maruši Urek, Roku Bremcu, Maji Bricelj in
dr. Petri Vojakovič. Za slikovno gradivo zahvala Tadeji
Mulh iz ZVKDS CPA, dr. Ani Plestenjak in dr. Eleni Leghissa. Iskreno pa se zahvaljujem dr. Milanu Sagadinu za
strokovno utemeljeno recenzijo.

Arheološka preteklost Občine Vodice

LITERATURA
•

BRICELJ, Maja et al. 2016, Ocena arheološkega
potenciala na območju DPN za letališče Jožeta
Pučnika, metodi 5–6. Poročilo CPA ZVKDS, Ljubljana

HOFMAN, Barbara, in STERLE, Šimen, 2014,
Poročilo o preventivnih arheoloških raziskavah
zaradi ureditve Občinskega središča v Vodicah
na parc. št., ki so razvidne po projektu SŠ 14/1-1
Vodice; EŠD 19330 Vodice pri Ljubljani – Arheološko območje. – Ljubljana; neobjavljeno poročilo

•

CIGLENEČKI, Slavko, 1999, Velike spremembe
v naselbinski sliki. – V: Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov,
Ljubljana, str. 302–304

HORVAT, Jana, in SAGADIN, Milan, 2017,
Emonsko podeželje. – V: B. Vičič in B. Županek
(ur.), Emona MM, Urbanizacija prostora – nastanek mesta, str. 201–224

•

LAVRIČ, Maja, in BRICELJ, Maja, 2018, Sledi
metalurško-kovaške dejavnosti na najdišču Polje pri Vodicah. – V: M. Janežič, B. Nadbath, T.
Mulh, I. Žižek (ur.), Nova odkritja med Alpami in
Črnim morjem. Rezultati raziskav rimskodobnih
najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015, Zbornik 1. mednarodnega arheološkega simpozija.
Monografije CPA 6, ZVKDS, str. 235–243

•

LEGHISSA, Elena et al. 2013, Prvo strokovno
poročilo o arheološkem izkopavanju najdišča Repovnice. – Ljubljana; neobjavljeno poročilo

•

GABROVEC, Stane 1975, Repnje. – V: Arheološka najdišča Slovenije. Ljubljana, str. 206

•

PAVLIN, Primož 2014, Vodice in bližnja okolica
v arheoloških obdobjih. – V: A. Plestenjak, Končno poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji
Vodice I – Kavci. UL FF, – Ljubljana, str. 10–13

•

PETERLE UDOVIČ, Pavla 2013, Najdbe. – V: E.
Leghissa, Prvo strokovno poročilo o arheološkem izkopavanju najdišča Repovnice. – Ljubljana, str. 44–48

•

PETRU, Simona, 1999, Starejša kamena doba –
Paleolitik. – V: Poselitvena podoba Mengša in
okolice, Mengeš, str. 21–23

•

PLESTENJAK, Ana et. al. 2014, Končno poročilo
o arheoloških raziskavah na lokaciji Vodice I –
Kavci. UL FF – Ljubljana

•

PLESTENJAK, Ana, in VERBIČ, Tomaž, 2014,
Poročilo o georadarskih raziskavah na območju
ureditve občinskega središča Vodice. – Ljubljana;
neobjavljeno poročilo

•

SAGADIN, Milan, 1995, Poselitvena slika rimskega podeželja na Gorenjskem. – V: Kranjski
zbornik 1995, Kranj, str. 13–22

•

SAGADIN, Milan, 1999, Rimsko obdobje. – V:
Poselitvena podoba Mengša in okolice, Mengeš,
str. 16–17, 39–47

•

BOŽIČ, Dragan 1999, Kelti – ljudstvo iz osrčja
Evrope. – V: Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana,
str. 150–153

•

•

Ljubljani – Arheološko območje. – Ljubljana; neobjavljeno poročilo

•

DJURIĆ, Bojan, in DRAKSLER, Matej, 2008,
Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na
potencialnem najdišču Za borštom 2. SAAS, Ljubljana

•

DJURIĆ, Bojan, in DRAKSLER, Matej, 2008,
Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na
potencialnem najdišču Za grabnom. SAAS, Ljubljana

•

DULAR, Janez, 1999a, Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji – stanje raziskav in
problemi. – V: Arheološki vestnik 50, str. 81–94

•

DULAR, Janez, 1999b, Slovenija v bronasti
dobi. – V: Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana,
str. 78–80

•

DULAR, Janez, 1999c, Naselja in bivališča. – V:
Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana, str. 81–84

•

DULAR, Janez, 1999d, Bronastodobna vas pri
Dolnjem Lakošu. – V: Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov,
Ljubljana, str. 84–87

•

DULAR, Janez, 1999e, Jugovzhodne Alpe v starejši železni dobi. – V: Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov,
Ljubljana, str. 100–102

•

DULAR, Janez, 1999f, Gradišča – utrjena železnodobna naselja. – V: Zakladi tisočletij – Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov,
Ljubljana, str. 106–108

•

GRAFENAUER, F., 1953, Rimski grob, najden pri
Skaručni. – V: Arheološki vestnik 4, str. 144–147

•

HOFMAN, Barbara, 2011, Poročilo o zaščitnih
arheoloških izkopavanjih na lokaciji Vodice 2010
parc. št. 10/1 k.o. Vodice, EŠD 19330 Vodice pri

55

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

•

SAGADIN, Milan, 2002, Od kamnitega orodja do
zgodnjega srednjega veka. – V: Občina Komenda. Življenje od kamene dobe do danes, Komenda, str. 39–54

•

SAGADIN, Milan, 2004, Arheološka preteklost
občine Lukovica. – V: Zbornik občine Lukovica
2004, Ljubljana, Lukovica, str. 41–50

•

SAGADIN, Milan, 2006, Ozemlje občine Šenčur
v arheoloških obdobjih. – V: Pod Jurijevim klobukom. Zbornik občine Šenčur 2006, str. 19–30

•

STARE, Vida, 1975, Skaručna. – V: Arheološka
najdišča Slovenije. Ljubljana, str. 206

•

ŠAŠEL, Jaroslav, 1954, Arheološka podoba Mengša. Rimska doba. – V: Mengeški zbornik. 800
let Mengša, Mengeš, str. 13–17

•

ŠINKOVEC, Irena, 1999, Bronasta doba. – V:
Poselitvena podoba Mengša in okolice, Mengeš,
str. 12–13, 30

•

TERŽAN, Biba, 1999, Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – V: Arheološki vestnik 50, str. 97–143

•

TRUHLAR, 1975, Vodice. – V: Arheološka najdišča Slovenije. Ljubljana, str. 206

•

TURK, Peter, 1999, Dragomelj. – V: Poselitvena
podoba Mengša in okolice, Mengeš, str. 26–29

•

TURK, Peter, 1999, Starejša železna doba – Halštatsko obdobje. – V: Poselitvena podoba Mengša in okolice, Mengeš, str. 31–37

•

VELUŠČEK, Anton, 1999, Mlajša kamena doba
– Neolitik in bakrena doba – eneolitik. – V : Poselitvena podoba Mengša in okolice, Mengeš, str.
23–26

•

VELUŠČEK, Anton, 1999, Bakrena doba – Eneolitik. – V: Poselitvena podoba Mengša in okolice,
Mengeš, str. 11–12

•

VERBIČ, Tomaž, 2013, Geološke razmere na najdišču. – V: E. Leghissa, Prvo strokovno poročilo
o arheološkem izkopavanju najdišča Repovnice.
– Ljubljana, str. 14–18

•

VERBIČ, Tomaž 2014, Geološka slika. – V: A.
Plestenjak, Končno poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji Vodice I – Kavci. UL FF, – Ljubljana, str. 13–14

•

VOJAKOVIČ, Petra 2008, Starejšeželeznodobna
gomila z Vrtičnjaka nad Tupaličami pri Preddvoru na Gorenjskem. – V: Arheološki vestnik 59,
str. 149–188

•

VOJAKOVIČ, Petra, 2013, Smlednik v prazgodovini. – V: B. Štular (ur.), Grad Smlednik. Raziska-

56

ve 2011–2012, Monografije CPA 2, ZVKDS str.
19–28
•

UREK, Maruša in dr., 2015, Končno strokovno
poročilo o arheoloških izkopavanjih v okviru izgradnje občinskega središča Vodice. – Kranj, neobjavljeno poročilo

•

ŽELEZNIKAR, Janja, 1999, Mlajša železna doba
– Latensko obdobje. – V: Poselitvena podoba
Mengša in okolice, Mengeš, str. 14–15

•

ŽERJAL, Tina, 2018, Keramični skupek vile rustike Polje pri Vodicah. – V: M. Janežič, B. Nadbath, T. Mulh, I. Žižek (ur.), Nova odkritja med
Alpami in Črnim morjem. Rezultati raziskav
rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005
in 2015, Zbornik 1. mednarodnega arheološkega simpozija. Monografije CPA 6, ZVKDS, str.
281–301

ELEKTRONSKI VIRI
•

https://gisportal.gov.si/

Arheološka preteklost Občine Vodice

57

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

Povzetek
Vodice, prvotno Sveta Marjeta, ležijo na zanimivem prostoru. Lahko
rečemo, v središču dežele, imenovane Karniola/Krajina (danes
Kranjska). Prebivalci dežele smo Slovenci s srednjeveškim imenom
Kraj(i)nci (danes Kranjci), z antičnim Karniolci in s predantičnim
Karni. Spadamo med najstarejše evropske staroselce, živeče na tem
prostoru. Vodice so ves čas pripadale deželi Karnioli/Krajini, zato je v
prispevku zajeta osnovna zgodovina dežele in našega kraja od konca
antike do visokega srednjega veka.

Summary
Vodice, originally St. Margaret, is situated in an interesting place. We
could say, in the centre of the land, called Carniola/Krajina (nowadays
Kranjska). The inhabitants are called the Slovenes with the medieval
name Kraj(i)nci (nowadays Kranjci), the antique name the Carniolans
and prehistorical name the Carns. We are one of the first native
inhabitants of Europe, living in this area. Vodice has always been a part
of Carniola/Krajina, so this article includes the history of the land and
of our place from the antique until the high middle Ages.
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Vodice v deželi
Karnioli

Simon Prosen
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Uvod
V prispevku opisujem Vodice s širšo okolico v času
od 5. do 12. stoletja, torej od konca Zahodnega
rimskega cesarstva ali pozne antike do visokega
srednjega veka. Ves čas smo bili sestavni del dežele1 Karniola/Krajina/Krajnska. Pravni izraz dežela
je enakovreden izrazu država, ker sta oba pravna
izraza izpeljana iz glagola držati.2 Težko bi našli deželo s toliko poimenovanji: Kórenska,3 Gorenjska,
Carneola (lat.), Carniola (lat.), Karniola, (mejna in
grofija) Krajina (nem. Creina), Prakranjska, Stara
Kranjska, grofija ob Savi, Posavska krajina, Zgornje
posavska kneževina, (dežela in vojvodina) Kranjska. Karniola/Krajina je edina slovenska dežela, ki
je ohranila večino svojega ozemlja in se uspešno
branila potujčevanja. V opisanem času so Krajnci govorili krajnski jezik, ki se je šele s Trubarjem
(»krajnskiga inu slovenskiga jeziga«, Catechismus
1555) preimenoval v slovenskega. Na žalost je za
ta čas še vedno malo dostopnih virov, zato sem zgo-

dovino rekonstruiral na osnovi znanih podatkov in
s pomočjo zapisov iz sosednjih dežel v določenem
času.
Vodice imajo izredno zanimivo lego. Ležijo znotraj trikotnika, ki ga tvorijo Ljubljana, Kranj in Mengeš. Glede na njihovo bogato zgodovino, je samoumevno, da
se je vsaj delček te odrazil tudi v Vodicah in bližnji okolici. Prestolnici dežele sta bili izmenično mesti Kranj
in Ljubljana. Mengeš je bil sedež pražupnije, tu je bila
zapisana tudi najstarejša etnološka bajka o stvarjenju
sveta.4 Zanimivo in poučno je ljudsko izročilo naših
krajev, ki ohranja pomembne podatke o prostoru iz
preteklosti. Izročilo pravi, da je Ajdovska deklica5 stala
z eno nogo na Šmarjetni gori (pri Kranju), z drugo pa
na Šmarni gori (pri Ljubljani) ter z rokami zajemala iz
reke Save. Na mestu zajemanja vode ležijo Trboje in
do tja je segala vodiška pražupnija. Po izročilu so na
Šmarjetni in na Šmarni gori prižigali kresove, da so se
obveščali o nevarnosti. To je bil le del smeri obveščanja s kresovi, ki je potekala skozi naš kraj.

ŠMARJETNA GORA
KAMNIK

ŠMARNA GORA IN GRMADA

Vodice in okolica
1
2
3
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Organizirana politična skupnost, ki ima na prostorsko omejenem
ozemlju suvereno oblast; država. (Slovar slovenskega knjižnega jezika-SSKJ, www.fran.si., 14. 10. 2019)
Katja Škrubej, Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah, Ljubljana,
2002, str. 176–182
Franc Jeza, O ključnih vprašanjih rane karantansko-slovenske zgodovine, Buenos Aires, 1977, str. 63

4
5

Damijan J. Ovsec: Slovanska mitologija in verovanja, Ljubljana, 1991,
str. 97–9. Zapisani v Mengšu in Šiški
Ajdi so bili velikani, glede na ljudsko izročilo so pomagali ljudem.
Njihova fizična velikost je prispodoba velike fizične moči, kot si jo
je predstavljal preprost človek. Velika fizična moč je posledica duhovnega življenja. Ajdovske deklice so imele tudi vlogo vodnice.

Vodice v deželi Karnioli

Ljudstvo Karni
Prvotni prebivalci Karniole/Krajine so bili Karni (lat.
Carni). Preden so Rimljani osvojili današnjo severno
Italijo, so to območje imenovali Cisalpska Galija.
Zato so naše prednike imenovali tudi Gali (Galci,
Galati). Danes se pogosteje uporablja ime Kelti (lat.
Celtoi), kar pa je le grško ime za Gale. Ime Cisalpska
Galija pomeni Galija na tej strani Alp, gledano iz
Rima (obstajala pa je tudi Galija, ki se je razprostirala onstran Alp). Segala je tudi na današnje zahodno
slovensko ozemlje, vse do Ljubljane. To območje se
je imenovalo tudi Karnija (lat. Carnia) po ljudstvu,
ki je živelo na tem prostoru. Karni so torej pripadali
skupini staroselskih ljudstev, imenovanih Gali/Kelti.
Z njimi so imeli veliko podobnosti: jezik, kulturo, duhovnost, rokodelske in bojevniške veščine, trgovanje
... Zato je pojem Gali/Kelti zelo splošna oznaka. Poimenovanje ljudstev skozi zgodovino se je spreminjalo, kljub temu pa so to še vedno naši predniki.
France Bezlaj6 etimološko razlaga besedo carn kot
rog in kot skala, kamen. Rog je starodavni simbol
obilja in moči. Inverzna beseda (naši predniki so pisali od desne proti levi) od rog je gor. Iz korena gor
tvorimo za nas zelo pomembne besede, kot so gore,
gorica, gorska pravda. Gorica je poimenovanje prostora (ledinsko ime), ugodnega za gojenje trte. Gorska pravda je poseben zakon, ki je urejal vse v zvezi z
vinogradništvom in vinom.
Franc Kos7 razloži, da se prostor, kjer so prebivali
Slovenci, imenuje Slovenija, latinsko zapisano Sclavinia, Sclavinia tellus, partes Sclaviniae, partes Sclavinienses, fines Sclaviniae, Sclavorum patria itd. Če so
tuji zapisovalci opisovali slovenske prebivalce, so
uporabili izraze: Sclavi, Sclauani, Sclavorum gens. Razloži tudi, zakaj so v latinščini popačili ime Slovenija.
Ker latinščini ne ustreza zveza črk „sl“ so vrinili črko
„c“. Samoglasnik „o“ v prvem zlogu so latinski pisatelji pogosto spreminjali v „a“.

5. stoletje
Pokrajina, kjer ležijo Vodice, je v 5. st. spadala pod
Zahodno rimsko cesarstvo. Še natančneje, v X. regijo (Venetia et Histria), ki je zajemala celotno poselitveno območje Karnov (nekdaj dežela Karnija). Od
razpada Zahodnega rimskega cesarstva leta 476 do
ponovne kratkotrajne bizantinske (Vzhodno rimsko cesarstvo) zasedbe Italije in naših krajev okrog
leta 535 sta se na tem območju izmenjali dve kra-

ljestvi: Italsko in Ostrogotsko.8 Družbeno ureditev
v Karnioli lahko enačimo z običaji ljudstva (lat. Ritus Gentis). To je bil pravzaprav način življenja naših
prednikov, ki je temeljil na pravnih šegah, katerih
temelj so bile volitve in kosezi. Sestavni del običajev
so bile tudi tičnice in cahni.9 Cahni so prvi simboli, prve črke, prvi zapis. V uporabi so bili, še preden
je bila izumljena abeceda. S cahni so se podpisovali,
označevali svoje hiše (hišna znamenja), svoje imetje
(„zacahnati“ nekaj).
Spomin na tičnice še vedno živi v nas, zato so ostale nedotaknjene. So posebej izbran prostor v naravi, kjer še danes lahko zaznamo močnejše energije.
Tičnica je dobila ime po ticah, kot so v preteklosti
imenovali ptice. Naši predniki so verjeli, da so ptice
posrednice med zemljo in bogom, zato so bile svete
živali. Tudi zato je v krajnskem grbu osrednja figura orel, ki je „kralj“ med pticami. Na tičnicah so se
vaščani poslovili od preminulega rojaka in prosili
ptice, naj odnesejo njegovo dušo k bogu. Tudi vrnili
so se sedmi (osmi) dan po smrti. V današnjem času
je maša zadušnico za pokojnika sedmi (osmi) dan.10
Najbližji tičnici v naši okolici, zabeleženi na zemljevidih, sta pod Šmarno goro in v Komendi. Komendska11 je še izjemno dobro ohranjena, kar nakazuje
na še nedavno uporabo.
V to obdobje spada ostanek vile rustike in pripadajoče grobišče,12 v bližini naselja Polje pri Vodicah.
Našli so ga na trasi plinovoda. Vila rustika13 (Villa
rustica) je današnje poimenovanje za podeželsko
pristavo (posestvo s kmečko hišo in gospodarskim
poslopjem) iz časa rimskega cesarstva. Arheološka
izkopavanja so pokazala, da se je v tem objektu opravljala metalurško-kovaška dejavnost. Talili so rudo
in jo obdelovali – kovali. Slovenski jezik je izjemno
izrazen, zato so naši predniki najdišča rude na površju poimenovali polje. Tako je ime dobilo tudi naselje
Polje. Ostanke vile rustike14 so našli tudi na Zabrežju
ob cesti Vodice–Moste.
8

9
10
11
12
13

6
7

France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II., Ljubljana,
1982, str. 81
Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, knj. 2.,
Ljubljana, 1906, str. VII

14

Goti so opredeljeni kot Germani. Rimljani so območje na drugi
strani reke Ren (vzhod) imenovali Germanija, prebivalce pa Germane. Bili so staroselci, ki pa niso prišli pod kontrolo Rimskega
cesarstva. Ker so zapustili svojo domovino, so izgubili vez z naravo,
to pa je osnova za nastanek patriarhalne družbe.
Prim. Simon Prosen, Slovenija, čarobna dežela, Tunški glas 2019,
Tunjice, 2019
Katarina Cvikl, Stari slovenski pogrebni običaji, 2014
Leopold Sever, Tičnice iz naravoverja: zanesljivi kažipoti v slovensko
prazgodovino, Male Lipljene, 2013
Maja Lavrič in Maja Bricelj, Sledi metalurško-kovaške dejavnosti
na najdišču Polje pri Vodicah, v: Mednarodni arheološki simpozij in
Iva Curk, Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem, Ljubljana, 2018
Villa rustica: https://sl.wikipedia.org/wiki/Villa_rustica (10. 5.
2020)
Register kulturne dediščine: http://giskd6s.situla.org/giskd/, evidenčna številka dediščine (EŠD) 15152, Breg pri Komendi – Villa
rustica pri Vodicah
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6. stoletje
Trenutno najstarejši odkriti pisni vir, ki opisuje Karniolo, je delo z naslovom Kozmografija,15 katerega
avtor je anonimni geograf iz Ravene. Knjiga, nastala
okoli leta 670, opisuje stanje v Karnioli konec 5. in
na začetku 6. stoletja. Avtor našo deželo poimenuje
dežela Karnov (lat. patria Carnium, patria Carnech,
Carnich patria). Navaja, da so gorato deželo Karneola/Karniolo pred tem imenovali Alpes Iuliana. Prestolnica Karniole je bil Karnij (lat. Carnium), današnji Kranj. Poleg njega je v kozmografiji navedenih še
24 mest (civites) v Karnioli. Obsegala naj bi ozemlje
današnje Gorenjske do reke Soče in vhod v dolino
Ziljice, na jugu pa območje Ljubljane (Atamine) in
Notranjske.

Karneola (Carneola) in sosednje pokrajine, vir: Knific in
Lux, 2015, izdelava karte Vida Bitenc
Leta 536 se je predvidoma začelo eno najhujših
obdobij naše zgodovine, ki je s prekinitvami trajalo
približno do leta 575. Začelo se je z izbruhom vulkana na Islandiji. Evropo je prekril oblak pepela, ki je
prekril tudi sonce. Zato so se vrstile slabe letine, ljudi
je pestila lakota, pojavljale so se bolezni, predvsem
kuga. Ljudje so se borili za preživetje, predvsem so
iskali hrano. Zato to ni bil čas množičnega preseljevanja ljudstev, temveč so se ljudje premikali zaradi
iskanja hrane. Očitno je torej, da pepel, ki ga danes
odkrivajo na gradiščih, ni posledica „slovanskega
osvajanja in požiganja“, temveč naravne katastrofe.
Staroselci so se umaknili na gradišča, ker so tako laže
preživeli. Gradišče je utrjeno naselje na teže dostopnih območjih, običajno na vrhu hriba. Namenjeno
je preživetju skupnosti, ki je stalno živela v njegovi
bližini ali na njem.
16

15
16
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Jaroslav Šašel, Alpes Iuliana, Ljubljana, 1971; Timotej Knific, Judita
Lux: Kranj z okolico v pozni antiki – zapis geografa iz Ravene in
arheološki podatki, Kranjski zbornik, 2015, str. 29–41
Why 536 was „the worst year to be alive“, 2018, https://www.sciencemag.org/news/2018/11/why-536-was-worst-year-be-alive;
536 AD and all that, 2008, http://www.realclimate.org/index.php/
archives/2008/03/536-ad-and-all-that/ (14. 10. 2019)

V naši okolici jih je veliko, večinoma so bila poseljena
v času prazgodovine: sv. Tilen, Brecljev hrib (gradišče
nad Hrašami), Šternov hrib, Drnovec (Bukovica), Selo,
gradišče sv. Lucija (Skaručna). Še posebej so zanimiva
gradišča, ki imajo potrjeno poselitev v prazgodovini in
zgodnjem srednjem veku in tako pričajo o neprestanem življenju na njih. Tovrstna gradišča v naši okolici
so: grad Smlednik, gradišče nad Zavrhom in predvsem
Repenjski hrib, kjer je bilo gradišče že v času prazgodovine in v zgodnjem srednjem veku, kasneje pa so
postavili tudi grad Reittlstein.17 Tabor sv. Tilna je povezan z rovom v Dobruško jamo,18 zato lahko sklepamo, da je bil tudi grad povezan z njo. Zelo verjetno je
bil grad Reittlstein prebivališče kosezov, ker je opisan
kot stolpasti (stolp z obzidjem). Takšno arhitekturo je
imel tudi grad v Šinkovem Turnu, ki je v neposredni
bližini Kosez. Vas je dobila ime po kosezih. Kosezi so
prebivali tudi v Smledniku in Valburgi (obe naselji sta
spadali v prvotno vodiško župnijo). Za vse tri kraje je
omenjeno, da so se po njih imenovali vitezi,19 kar nakazuje na koseški izvor. V Kosezah se je še v 80. letih
prejšnjega stoletja izvajalo štehvanje.20 Štehvanje je
zelo star način urjenja vojakov. Konjeniki so morali
zadeti sod, ki je bil dvignjen na višino. Vsekakor je to
spomin na urjenje kosezov in vitezov. V vasi Koseze
je hribček Gorica, ki z imenom označuje prostor, kjer
so gojili trto. Trto so gojili tudi v okolici današnjega
Šinkovega Turna.21 Vino je bilo obredna in zdravilna
pijača ter zelo povezano s kosezi.22 To potrjuje tudi
pričevanje,23 da je na vrhu Gorice prebival kosez.
Kosezi24 so bili ključni steber staroslovenske družbe
in zaslužni za ohranitev slovenskega ljudstva, kulture
in jezika. Bili so knezovi spremljevalci, njegova osebna
straža, elitni konjeniki, ki so morali biti ves čas pripravljeni na obrambo. V mirnem času so opravljali
kurirsko službo in stražili. Sodelovali so na koseških
sodiščih, pri obredih in ustoličevanjih. Poznali so energijsko močne točke in jih znali obvladovati. Koseze so
kmetje izvolili iz svojih vrst, odlikovali so se predvsem
po poštenosti in modrosti.25 Živeli so posamezno med
ljudmi, večinoma pa znotraj koseških vasi. Posebno veliko kosezov je bilo v okolici Bleda, Bohinja in
17
18
19
20
21
22
23
24

25

EŠD 19331, Repnje – Grad Reittlstein
Cveta Žgajnar, Vodice skozi čas: vodnik, Vodice, 1994, str. 14
Josip Žontar, Zgodovina mesta Kranja, V Ljubljani, 1939, str. 21
Niko Kuret, Ziljsko štehvanje in njegov evropski okvir, Ljubljana, 1963
Milko Kos, Starejša naselitev na Kranjski ravnini, 900 let Kranja:
spominski zbornik, 1960, str. 59
Prim. Simon Prosen, Karni, kneginje in kosezi, v: Leda Dobrinja,
Slovensko staroselstvo in Istri III.: zbornik, Koper, 2020
G. Rahne, Zgodovina gradu, cerkve in župnišča Šenkov Turn, 1996, neobjavljen rokopis
Bogo Grafenauer, Deset let proučevanja ustoličevanja koroških vojvod, kosezov in države karantanskih Slovencev, Zgodovinski časopis
16, 1962; Enciklopedija Slovenije 1987, 5: Kari-Krei. – 1991. – XV,
geslo kosezi
Anton Trstenjak, Slovenska poštenost, Ljubljana, 1995, str. 202
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Ljubljane,26 kjer se je koseško izročilo ohranilo. Še v
času, ko so kosezi izgubljali vlogo in moč, od 14. do
16. stoletja, je bilo na Krajnskem in v Savinjski krajini
skoraj tristo kosezov v 66 krajih.27 Veliko kosezov je
prešlo med viteze, drugi med meščane in podložnike.
Vlogo kosezov in prehod težke koseške konjenice v
viteško potrjuje Sebenjski zaklad, skupek zgodnjega
srednjeveškega orodja, orožja in konjeniške opreme
v Sebenjah v okolici Bleda. Predmeti naj bi pripadali
kmetu, ki je postal vojak, pripadnik težke konjenice,28
ko je bilo to potrebno. Država je suverena, če ustoličuje lastne vladarje. Pisni viri o ustoličevanju so trenutno na voljo le za Karantanijo. Arheologija pa potrjuje
ustoličevanje v železni dobi tudi na Dolenjskem.29 V
Karnioli se je ohranil zanimiv obred vse do 18. stoletja. Ob vsakokratnem dednem poklonu deželnemu
knezu v Ljubljani je kosez v slavnostnem sprevodu v
mesto peljal okrašenega vola in ga predal vladarjevi
kuhinji. Tudi prisotnost kosezov, eden izmed njih se
je imenoval Kamnar (navezava na Knežji kamen), potrjuje, da je opisani obred spomin na ustoličevanje v
Karnioli.30

Karniola, vir: Geodetski inštitut Slovenije, egradiva.gis.
si (14. 10. 2019)
je bila že takrat tu naselbina. V okolici naselbine ni
bilo pomembne poti niti ni imela strateške pozicije,
kar pomeni, da tu ni bilo rimske vojske niti Rimljanov.
Iz tega sklepamo, da so tu živeli staroselci, ki so se v
takratnem času imenovali Karni.

8. stoletje
7. stoletje
Od leta 623 do 658 je bila Karniola sestavni del Samovega kraljestva. Samu je uspelo združiti več staroselskih ljudstev v samostojno kraljestvo in se uspešno
boriti proti Avarom (Obrom) in Frankom. Bil je pripadnik ljudstva Senonov, ki so spadali h Galom. Ker so
bili podjarmljeni s strani Frankov in ker naj bi bil Samo
trgovec (trgovec z orožjem,31 sposoben poveljnik), so
ga imenovali „Frankovski trgovec“. Senoni so bili zelo
bojevito ljudstvo, zato ne preseneča njegova hrabrost
in bojevitost. Ker se je izkazal v boju, so ga izvolili za
kralja. Po njegovi smrti (658) je kraljestvo razpadlo.
V centru Vodic so našli arheološke ostanke32 iz tega
časa, kar nakazuje na nepretrgano poselitev na tem
območju. Navezujem se na arheološke najdbe stavb,33
ki so jih našli nasproti cerkve in datirajo v čas rimskega cesarstva. Večje število stavb torej priča o tem, da
26
27
28
29
30
31
32
33

Sergij Vilfan, Koseščina v Logu in vprašanje kosezov v vzhodni okolici
Ljubljane, Ljubljana, 1966
Janez Cvirn et al., Ilustrirana zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1999,
str. 55
Andrej Pleterski, Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled [Elektronski vir], Ljubljana, 2011, str. 11, 12
Janez Dular, Pogled na družbeno strukturo železnodobne Dolenjske, Kronika, letnik 56/3, 2008, str. 425–434
Peter Štih, The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern
Adriatic: select papers on Slovene historiography and medieval history,
2010, str. 161
Peter Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku: osnovne poteze zgodovinskega razvoja od začetka 6. do konca 9. stoletja, Ljubljana,
2001, str. 30
EŠD 19330, Vodice pri Ljubljani – Arheološko območje
Plakat: Arheološka podoba Vodic

Od razpada Samovega kraljestva leta 658 do približno leta 772 je bila Karniola samostojna kneževina.
Langobardski kronist Pavel Diakon našo deželo imenuje Karniola, domovina Slovenov (lat. Carniola, patria Sclavorum). V tem času naj bi našim prednikom
največjo nevarnost predstavljali Avari. Vendar Avarom kot nomadskemu narodu gorat in gozdnat prostor ni ustrezal. Tudi velika oddaljenost Karniole od
avarskega centra v Panoniji je onemogočala kontrolo.
Avare je zanimal le nadzor nad cestami, ki so vodile
na območje današnje Italije, kamor so hodili na roparske pohode.34 Zato lahko sklepamo, da Avari našim
prednikom niso pomenili takšne grožnje, kot nam
skušajo prikazati. Po letu 745 se je pričel dolgotrajen
proces, ki ga danes označujejo kot „pokristjanjevanje“.
Krščanstvo je bilo na prostoru Karniole prisotno že v
času Rimskega cesarstva, polega tega pa so bili predniki zadnjih dvesto let35 pod vplivom Vzhodnega rimskega cesarstva, ki je imelo krščansko religijo. Tudi v
Konverziji36 ni omembe o „pokristjanjevanju“,37 ker
34
35
36

37

Štih 2001, str. 31, 32
Štih 2001, str. 49
Konverzija: spis o spreobrnitvi Bavarcev in Karantancev, lat. Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Nastal je leta 870 v salzburški
nadškofiji. Napisan je v latinščini kot propagandni spis, kot spodbuda salzburškemu nadškofu za delovanje proti škofoma Metodu
in Cirilu ter proti slovenskemu jeziku v bogoslužju. V tem času je
bil škof Metod zaprt po nalogu salzburške nadškofije.
Darja Mihelič, Mit o uporu, imenovanem “carmula”: Karantanija,
druga polovica 8. stoletja, v: Vinkler, Jonatan (ed.), Bianco, Furio
(ed.), Panjek, Aleksander (ed.), Upor, nasilje in preživetje: slovenski in
evropski primeri iz srednjega in novega veka [Elektronski vir], 2015,
pp.13–27
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ga ni bilo. Proces „pokristjanjevanja“ je bil pravzaprav
prevzem oblasti s strani Frankov in vpeljava fevdalizma. Fevdalizem je bil za naše prednike popoln tujek,
z njegovim uvajanjem so začeli kosezi izgubljati moč
in vlogo, vladarski položaji so postali dedni. Prebivalci
so postali podložniki, ki so bili pravno in ekonomsko
podrejeni zemljiškim gospodom. Franki so podkupili deželne vladarje, ki so nato sprejeli njihovo religijo (zahodno krščanstvo). Posledično je prišlo do treh
uporov, imenovanih kramola ali karmula (lat. carmula). Viri, ki so danes dostopni, poročajo le o uporih v
Karantaniji. Vendar so potekali tudi v Karnioli.38 Po
zadušitvi uporov (zadnji leta 772), ki so imeli značilnosti državljanske vojne, je bila Karniola konec 8. stoletja vključena v Furlansko krajino. Da je bila še vedno
suverena, potrjujejo frankovski državni anali. Pišejo
namreč o ljudstvu Karniolcev (lat. Carniolenses) in
knezu Vojnomiru Slovenu (lat. Wonomyrus Sclavus) iz
Karniole. Ravno knez Vojnomir je vodil hiter in uspešen napad elitnih frankovskih enot v središče avarske
države leta 795.39

frankovski kralj in cesar Rimskega cesarstva. Karantansko kraljestvo je spadalo pod Rimsko cesarstvo, v
katerega se je preimenovalo Frankovsko cesarstvo.

10. stoletje
Pražupnija Mengeš, kamor so spadale tudi Vodice,
je nastala po letu 955.42 Karniola je bila pridružena
veliki vojvodini, ki je bila zveza dežel, imenovana
Slovenija (lat. Sclauinia43). Velika vojvodina je bila
dokončno oblikovana leta 976, ko je cesar Oton II.
iz zveze izločil vojvodino Bavarsko in namesto nje
v vojvodino povzdignil Karantanijo. Zato današnje
zgodovinopisje imenuje to državo Velika Karantanija, čeprav tega imena tedaj niso uporabljali. Poleg
Karniole so bile pridružene še Veronska, Furlanska,
Istrska, Vzhodna, Karantanska in Ptujska krajina.

Furlanski krajini40 je vladal grof Kadolaj (Kadaloh), ki
je veljal za zelo nasilnega in samosvojega človeka. V
Spodnji Panoniji pa je vladal knez Ljudevit Panonski,
s prestolnico v Sisku. Kljub Ljudevitovim pritožbam
o Kadolajevi nasilnosti frankovski cesar ni ukrenil ničesar, zato se mu je uprl. Ljudevit je povabil več slovenskih kneževin v skupen upor; pridružili so se mu
Karniolci in del Karantancev. Upirali so se do leta 822,
vendar je bila frankovska premoč prevelika. Velja prepričanje, da naj bi Karniola tedaj izgubila samostojnost zaradi pridružitve uporu, vendar dokumenti tega
ne potrjujejo: „Območje južno od Karavank je bilo v 9.
stoletju pod vplivom karolinške države, vendar sledov posegov v domačo upravno-politično ureditev ni mogoče opaziti. Karniolci so ohranili določeno stopnjo neodvisnosti.“41
Po tem so Franki reformirali upravo in razpustili Furlansko krajino. Konec 9. st. je bila Karniola sestavni del
Karantanskega kraljestva, ki se je od leta 884 naprej
imenovala tudi Arnulfovo kraljestvo. Arnulf Koroški
(okoli 850–899) je bil sin slovenske matere in je dosegel najvišje položaje: karantanski vojvoda, vzhodno-

Najstarejša odkrita listina, ki omenja deželo kot mejno
grofijo, je darovnica Rimskega cesarja Otona II. iz leta
973. Podarjeno ozemlje je bilo osnova za kolonizacijo, to
je načrtno naseljevanje tujcev. V tem letu je cesar podaril
škofiji Brižinj (Freising) obsežno posest v današnji Škofji
Loki. Stavek v darovnici razloži poimenovanje dežele: „...
ki se imenuje Karniola in ki ji po domače pravijo Kraj(i)
na44…“, lat. „... quod Carniola vocatur et quod vulgo Creina marcha appellatur ...“ V stavku so zapisana tri znana
imena dežele: Carniola, Creina, marcha, ki imajo enak
pomen (istoréčje). Rutar45 razlaga latinski zapis tako, da
je bilo ime Karniola uradni, diplomatski (mednarodni)
naziv, medtem ko je Krajina (lat. Creina marcha) domače (lat. vulgo) slovensko ime, ki pomeni pokrájina, dežela. „Krajina pomeni torej „domačo zemljo“ in Krajinec je
‚domačin, domorodec‘.“ Opozarja, da je zapis Kranjsko,
Kranjec napačno, ker se iz tega ne more izpeljati kraj,
krajina. S pisavo gajico smo v 19. stoletju namreč dobili
črki „lj“ in „nj“, ki ju prej nismo uporabljali in sta na žalost
pomensko spremenili stare besede. Zagotovo je domače
ime Krajina bistveno starejše oziroma se je uporabljalo
že pred izdajo te darovnice.46 Zelo verjetno je, da je bilo
besedilo Brižinskih spomenikov (najstarejši ohranjeni
zapis v slovenskem jeziku) zapisano ob tedanjem prevzemu ozemlja v Škofji Loki. Besedilo je bilo namreč del
popotnega priročnika škofa Abrahama, ko je obiskoval na
novo pridobljeno ozemlje. Torej so zapisali tedanje običaje prednikov pri sosednji župniji. Prof. Škrubejeva47 je
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9. stoletje
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Na to nakazuje Prešeren v Krstu pri Savici, ker je postavil dogajanje
v okolico Bleda; Iza Jamar Anderle et al., Za vero staršev: arheološko
najdišče Gradišče nad Bašljem in literarno delo Krst pri Savici, Ljubljana, 2016; Mihelič 2015, navaja kraje zunaj Karantanije.
Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od
prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja, Ljubljana, 2009, str. 46,
50
Franki so ustanovili mejne krajine, ki jim je vladal grof. Mejna grofija ima enak pomen kot krajina ali po nemško marka.
Dragan Božič et al., Zakladi tisočletij: zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana, 1999, str. 373
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45
46
47

Janez Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem [Elektronski
vir]: k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku, Ljubljana, 2016, str. 206
Božič et al., 1999, str. 373; Janez Höfler, Trubarjevi „Lubi Slovenci“
ali Slovenija pred 650 leti v Strasbourgu: o pojmu Slovenije v srednjem
veku, Ljubljana, 2009, str. 16, 26
Štih in Simoniti, 2009, str. 48
Simon Rutar, Kranjsko – Krájina, Ljubljanski zvon, letnik 4, številka
1, 1884
Štih, 2010, str. 140
Škrubej, 2002, str. 107–176 in 199–206

Vodice v deželi Karnioli

v Brižinskih spomenikih (versko besedilo) našla veliko
pravnih izrazov. To potrjuje, da sta bila tedaj pravo in vera
združena in neločljivo povezana v običajih ljudstva (način
življenja). Poleg jezika in kulture je bila identiteta ljudstva
tudi v pravu (slovenska poštenost). Z Brižinskimi spomeniki je povezan naš veliki rojak Jernej Kopitar, ki je z
znanstveno študijo dokazal, da je besedilo slovensko, in
ga predstavil svetu.
Na mestu, kjer so kasneje zgradili smledniški grad,
so odkrili ostanke obzidja iz 10. stoletja. Torej je bilo
na tem mestu gradišče za nadzor (stražo) prehoda
čez Savo ter tedanje trgovske poti skozi Vodice iz današnje severne Italije proti vzhodu.48 Funkcijo gradišča potrjuje tudi krajevno ime Smlednik, ki je sestavljen iz korena „smled“, ki pomeni stražišče (Bezlaj).
Po legendi sta (bili) gradišči Smlednik in tisto pod
Zavrhom povezani z rovom skozi Matjaževo jamo.49

11. stoletje
Karniola je leta 1002 postala samostojna mejna
grofija s svojim mejnim grofom. V naslednjih letih
se ji je pridružila Savinjska marka. Za dolenjski del
Savinjske marke se je kasneje uveljavilo ime Slovenska krajina50 (lat. Marchia Sclavonica, que vulgo Windismarch dicitur). Leta 1054 se je zgodil dokončni razkol v krščanstvu in nastali sta katoliška (zahodna)
in pravoslavna (vzhodna) Cerkev. Kasneje (1077) je
bila Karniola podeljena v fevd oglejskemu patriarhu,
zato je bila svetna in posvetna oblast v Ogleju.
Vodiška župnija je bila po vsej verjetnosti ustanovljena51 v drugi polovici 11. stoletja, ko je bila izločena iz
mengeške pražupnije.52 Ime župnije je bilo župnija
(ljudstvo) svete53 Marjete device (lat. plebs s. Margarete virginis), krajevno ime za Vodice pa je bilo Sveta
Marjeta (lat. Sancta Margareta). Franc Trost ga je zapisal kot Sveta Marjeta v gozdu.54 Seveda je to zapis glede na današnji črkopis. Besede gozd tedaj niso pozna48

Benjamin Štular et al., Grad Smlednik: raziskave 2011–2012, Ljubljana, 2012
49 Andrej Gaspari, Med gradišči in gradovi: Medvode in širša okolica v
arheoloških obdobjih I, Od Jakoba do Jakoba: o krajih in ljudeh občine
Medvode, 2006, str. 25.
50	Štih, Peter, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina:
družba – politika – kultura [Elektronski vir], Ljubljana, 2008, str. 52
51 Pražupnije; zgod. velika župnija, ustanovljena ob organiziranju cerkve v kaki deželi (10. 2. 2020, SSKJ) in župnije so se ustanavljale na
že obstoječih organiziranih skupnosti z različnimi imeni: soseska,
srenja, župa, županija. Meje so potekale na obstoječih mejah, ki so
bile postavljene v skladu z zgodovinskimi in geografskimi danostmi prostora. Najstarejša omemba obsega vodiške župnije ne dokazuje njenega nastanka, temveč le dokumentira stanje.
52 Höfler 2016, str. 239
53 SSKJ ponuja več razlag pojma svèt, svéta, med drugim: [1.] kar pojasnjuje ali svetuje, [2.] izvoljena ali imenovana skupina ljudi, [3.]
skupnost ljudi, ljudje na zemlji glede na družbeno ureditev, kulturne in socialnozgodovinske značilnosti.
54	Žgajnar 1994, str. 6

li, kvečjemu „gmajna“. Gmajna je označevala skupno
površino določene skupnosti. Pod skupno površino,
torej površino, ki so jo uporabljali vsi prebivalci skupnosti, so spadali: gozdovi, pašniki, ribniki, ceste …
Leta 1257 pa je zabeleženo sedanje ime kraja Vodice,
v nemščini Wodiz. Koren imena je „vod“, iz česar tvorimo dve pomembni besedi: voditi in voda. Prvotne
poti so potekale ob vodah (rekah), posledično se zato
prvi v koloni imenuje vodnik (prim. priimek Vodnik).
Brez vode ni življenja in očitno je je bilo na tem prostoru vedno dovolj.
Ker so bile Vodice osrednja vas župnije, je oglejski
patriarhat postavil cerkev na prostoru, ki je bil v lasti skupnosti. Vodiška župnija je bila velika, poleg
današnjega območja je segala vse do Save: Hraše,
Smlednik, Valburga, Trboje, Pirniče, Šmartno pod
Šmarno goro, Brod. Pri rečnem zavoju, kjer ležijo
Zbilje, je segala tudi čez Savo. Na tem mestu je mengeška pražupnija (in kasneje vodiška) prekoračila
Savo ter mejila na šentpetrsko (Ljubljana) in starološko pražupnijo. V župniji je bilo tudi šest lastniških cerkva: Trboje, Smlednik, Šmartno pod Šmarno
goro, Pirniče, Hraše in Zbilje. Zbiljska cerkev je bila
posvečena sv. Janezu Krstniku in je bila krstna cerkev mengeške pražupnije.55 Obstoj vodiške župnije
izpričuje dokument56 iz ok. 1093–1106, ki navaja,
da je vse omenjene cerkve oskrboval vodiški župnik.
Med drugim je tudi zapisano, da vitez Eberhard priznava, da je nekatere kapelice podedoval od svojih
prednikov, ki so jih zgradili. Prav tako navaja konkreten primer postavitve cerkve sv. Jakoba v Hrašah.
Cerkev je postavil posestnik bližnje velike kmetije v
skladu s staro tradicijo. Dokument zopet razkriva
neprekinjenost krščanstva, saj je bila „že okoli leta
1100 dežela posuta s cerkvami, ki so jih postavljali
krajevni posestniki, čeravno še brez duhovnika in
župnijskih pravic“.57
V času vladanja frankovskega cesarja Friderika I. Barbarosse se je Rimsko cesarstvo preimenovalo v Sveto
rimsko cesarstvo (1157). Proti koncu 12. st. je velika
vojvodina Slovenija razpadla na zgodovinske dežele:
Krajnsko, Štajersko, Koroško. Dežele so postale „dedne dežele“ leta 1282 na zboru v Augsburgu v okviru
habsburškega prevzema. Nastala je zveza Notranjih
dežel (Notranjeavstrijske dežele). Leta 1364 je bila
Krajnska povzdignjena v vojvodino.
55
56
57

Janez Höfler, Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje, Varstvo spomenikov 49,
2016, str. 69
Milko Kos in Josip Žontar, Neznana listina o gorenjskih lastniških
cerkvicah 12. stoletja, v: Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo,
1939, str. 236–243
Höfler 2016, str. 43
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Povzetek
Na osnovi ohranjenih zgodovinskih virov je osvetljena starejša
zgodovina Vodic in bližnje okolice. Obravnavano je šeststoletno
obdobje, od začetka 12. do konca 17. stoletja. Najprej je
predstavljena cerkvena zgodovina župnije Vodice, vseh njenih
podružnic, tudi Zapog, ki so v tem času že postale podružnica
župnije Komenda. Sledi nekaj zgodovinskih, z viri podprtih
dejstev o izginulih poznosrednjeveških in novoveških gradovih
v Repnjah in v Šinkovem Turnu. V nadaljevanju pa so za vsa
naselja na kratko podani pomembnejši zgodovinski pisni viri, ki
so se ohranili za čas pred koncem 17. stoletja.

Summary
The history of Vodice and the surrounding area presented is based
on the preserved historical sources. A six-hundred-year period
is researched, starting from the beginning of the 12th to the
end of the 17th century. First, the church history of the parish
of Vodice is presented, together with its succursals and Zapoge,
which at that time had already become a branch of the parish of
Komenda. Next, there are some historical evidence-supported
facts about the disappeared late medieval and modern castles
in Repnje and Šinkov Turn. In the end, important historical
written sources, which have been preserved for the time
before the end of the 17th century, are briefly given for all
settlements.
66
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Cerkvena zgodovina
Župnija sv. Marjete v Vodicah
Ozemlje zdajšnje občine Vodice je bilo v zgodnjem srednjem veku del obsežnega kronskega ozemlja, ki so ga
v drugi polovici 10. stoletja v pretežnem delu prejeli
kranjsko-istrski mejni grofje Weimar-Orlamündski
iz Turingije kot zasebno posest in sta ga v začetku
12. stoletja delno podedovali dve bavarski grofovski
rodbini Andeški in Bogenski. Takrat se je grof Bertold
II. Andeški poročil z Zofijo, hčerko umrlega mejnega
grofa Popona II. Weimar-Orlamündskega, Albert I.
Bogenski pa z njegovo drugo hčerko Hedvigo. Del ozemlja je še vedno obvladoval grof Popo Vovberški kot
namestnik kranjskega mejnega grofa. Šlo je torej za
ozemlje med Savo na jugu in jugozahodu ter deželnima mejama s Koroško na severu in štajersko na vzhodu. Velik del tega ozemlja je že v 10. stoletju pokrivala
pražupnija s sedežem pri cerkvi sv. Mihaela v Mengšu.
Domneva se, da se je že v drugi polovici 11. stoletja iz
mengeške pražupnije kot ustanova oglejskega patriarha izločila župnija Vodice.1
Za najstarejšo zgodovino župnije Vodice je na voljo
razmeroma zgoden in pomemben, sicer nedatiran
dokument, ki je po novejših ugotovitvah nastal ok.
1093–1106. Izvirnik ni ohranjen, pač pa le dva pomanjkljiva prepisa iz 18. stoletja v Kapiteljskem arhivu v Vidmu (Dokument 1).2 Takrat je šlo za dogovor
med oglejskim patriarhom Ulrikom I. kot škofom ordinarijem za župnijo sv. Marjete, device (plebe sancte
Margarete virginis) v Vodicah na eni in Eberhardom
ter Bertoldom, morda briksenskima vitezoma iz Kranja in morebiti celo prednikoma rodu smledniških
vitezov, na drugi strani. Njunim kapelam v Trbojah,
Smledniku, Šmartnu pod Šmarno goro, Zgornjih
in Spodnjih Pirničah ter v Hrašah so bile podeljene
trajne pravice krščevanja in pokopavanja umrlih in
s tem združeni dohodki od krstov in pogrebov. Vsi
omenjeni kraji so takrat sodili še pod župnijo Vodice.
Viteza sta darovala kot odškodnino za s tem povzročeno zmanjšanje rednih dohodkov vodiškega župnika Gotskalka določene nepremičnine in podložnike. Eberhard in Bertold oziroma že njuni predniki so
morali imeti v vodiški župniji najbrž večjo posest, da
so se imeli za upravičene oziroma dolžne postaviti na
svojih nepremičninah manjše cerkve, ki so služile za
1

2
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Do konca 13. stoletja so se iz mengeške pražupnije izločile še Komenda (1147–1154), Cerklje (1147–1154), Velesovo (1163), Kamnik (1207), Dob (1232–1246), Moravče (1232–1246) in Ihan
(1296); v oklepaju so podane najstarejše pisne omembe omenjenih
župnij. Cf. Janez Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem.
Ljubljana, 2016, s. 238–239.
Archivio Capitolare di Udine, Fondo Bini, zv. 32, s. 241 in zv. 64, s.
56, 1096–1106

Dokument 1 – Oglejska listina je nastala med letoma
1093 in 1106; določa podelitev krstne in pogrebne
pravice šestim cerkvam na ozemlju vodiške župnije.
Ohranjen je le prepis iz 18. stoletja. (Archivio Capitolare di Udine, Fondo Bini, zv. 32, s. 241)
dušne potrebe tamkajšnjih prebivalcev.3 Vse omenjene cerkve so še dolgo ostale na ravni vodiških podružnic, le pri cerkvi sv. Martina v Šmartnu pod Šmarno
goro je bilo drugače, saj je bila tam že ob koncu 13.
stoletja ustanovljena plemiška patronatna župnija.

3

Več o tem v Jurij Šilc, Lastniške kapele na ozemlju vodiške župnije na
prelomu 11. v 12. stoletje, Če spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost (ur. Marjeta Žebovec), Smlednik, 2018, s. 26–34; Jurij Šilc,
Prva omemba Vodic, Kopitarjev glas, 83, maj 2002, s. 9. V prevodu se
listina glasi: „V imenu svete in nedeljive Trojice. Naj bo znano vsem
kristjanom, tako sedanjim kot prihodnjim, kako je dal Eberhard iz
Kranja ... na območju prebivalce župnije sv. Marjete Device kot svoj
alod cerkvi oglejski, seveda pod tem poroštvom, da svojim kapelam,
zgrajenim od njihovih prednikov in od njih samih v čast sv. Martina
in sv. Urha, za vedno pridobijo pravico krsta in pokopa mrtvih. Bertold pa je cerkvam, ki mu pripadajo, na neoporečen način pridobil
vso pravico krsta in pokopa. To pa so kraji: vas svetega Martina, oboje Pirniče in Hraše, za kar je dal Hartmanov alod na novo in eno hubo
simmana v istem kraju z vso pravico in skupno posestjo. Razen tega
je dal dva služabnika, Diekerja in Kacelina, in eno deklo z imenom
Gepa. Toda Eberhard je za svojo stran pridobil pravico krsta in pokopa v Trbojah in Smledniku, za kar je prej omenjeni župniji dal zemljišče v Trbojah. Priče te zadeve so dekan Adam, Vavin in Gotskalk, od
laikov pa Hartvik iz Begunj, ki je ta isti alod izročil cerkvi, Amilgor,
Hartvik, Dobrohod iz Scquinge, Hartman, Vilher, Altman in drugi
kar številni. Zgodilo pa se je to v času patriarha Ulrika in Gotskalka,
ki je bil tedaj župnik. Jaz, naddiakon Oton Oglejski, sem podpisal po
ukazu patriarha Ulrika.“
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Leta 1299 zasledimo župnika Ulrika kot pričo dveh
pravnih dejanj. Prvega konec januarja, ko je Welf z
Vemberka na Koroškem, vicedom na Kranjskem in v
Marki, poklonil samostanu v Vetrinju osem kmetij na
Koroškem, da opravljajo zanj in za prednike obletno
mašo,8 in drugega konec julija, ko je Oton Planinski
prodal Maruši iz Ljubljane, Porgerjevi vdovi, in njenim dedičem brod na Savi s pripadajočo kmetijo v
Tacnu.9 Župnik Ulrik se omenja tudi še v začetku 14.
stoletja, ko je bil tudi namestnik naddiakona Kranjske in Marke. Tako ga je 1305 oglejski patriarh Otobon obvestil, da se v nekaterih župnijah ne plačuje
desetine, ki jo je treba pod grožnjo kazni poravnati v
15 dneh.10

Dokument 2 – Oglejski patriarh Rajmond imenuje 19.
marca 1285 Jurija iz Loke na mesto župnika v Vodicah.
(Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, AS 1063, Zbirka
listin, št. 6727)
Naslednja omemba vodiškega župnika je šele iz leta
1257, ko je koroški vojvoda Ulrik III. za ustanovitev
dveh tedenskih maš podaril samostanu v Gornjem
Gradu 13 kmetij na zahodu Tuhinjske doline (osem
v Rožičnem in pet v Markovem) in je bil med pričami
tega dejanja tudi vodiški župnik Henrik.4 Naslednji
župnik Herman se omenja leta 1262 kot priča pri
razsodbi spora med freisinškim kanonikom Henrikom in lavantinskim škofom glede štajerske župnije
sv. Petra na Kammersbergu.5
Najstarejši ohranjen dokument o umestitvi župnika
v Vodice pa je iz leta 1285, ko je oglejski patriarh Rajmund po smrti vodiškega župnika Isenrika imenoval za novega župnika klerika Jurija Loškega, nečaka Viljema iz Škofje Loke, ki je bil takrat župnik pri sv.
Martina v Stražišču (Dokument 2).6 Nekaj let pozneje
je župnija Vodice navedena tudi v knjigi prejemkov
papeške desetine za prvo in drugo obdobje leta 1296,
ki jo je 1295 naložil papež Bonifacij VII. mestu in škofiji Oglej.7

4
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7

Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 101, Zbirka listin, št. 20, 13.
12. 1257
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Hochstift Freising Urkunden, št. 88, 7. 10. 1262
Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, AS 1063, Zbirka listin, št.
6727, 19. 3. 1285
Archivio Segreto Vaticano, Cameralia, Codex collectana, št. 131, s.
101, col. 2, 1296

Naslednji župnik v Vodicah je bil Gregor Kamniški,
ki je leta 1309 nastopal kot priča v listini, s katero
so se Herman, Erazem in Nikolaj, sinovi Herborda iz
Kamnika, odpovedali raznim posestvom v korist Alharda, vodje špitala v Kamniku.11 Gregor je bil priča
tudi leta 1310, ko je moravški župnik Lovrenc dal za
dve leti v zakup dohodke svoje župnije.12 Leta 1311
mu je patriarh Otobon sporočil, da je župnijo Kamnik
izročil Ulriku Kamniškemu, zato naj novega kamniškega župnika skupaj s kamniškim kaplanom Alhardom vpeljeta v posest župnije.13 Leto pozneje je bil
župnik Gregor priča, ko je Nikolaj iz Gornjega Grada
prodal tamkajšnjemu benediktinskemu samostanu
dve kmetiji v Tunjicah.14 Ker je bil Gregor tudi namestnik naddiakona Kranjske in Marke, ga je leta 1329
patriarhov vikar Bernard Novate obvestil o zamudi
pri plačilu desetine, ki jo je treba pod grožnjo kazni
poravnati do vnebovzetja (15. avgusta).15
V začetku 1337 se kot župnik omenja Jožef, patriarhov kaplan, ki mu je po smrti predhodnika Gregorja
oglejski patriarh Bertrand podelil izpraznjeno vodiško župnijo.16 Kot kaže, je bil Jožef na tem mestu zelo
kratek čas. Že decembra istega leta se omenja nov župnik, zopet z imenom Gregor. Ta je na miklavževo
1337 (verjetno v Vodicah) spisal listino, s katero je
odstopil točaju Rajnerju Ostroviškemu dve cerkveni
kmetiji v Kosezah, za kar mu ta dal kmetijo v Vodi8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kärntner Landesarchiv Klagenfurt, KLA 418, Allgemeine Urkundenreihe, št. 161, 30. 1. 1299
AS 1063, cit. n. 6, št. 5778, 25. 7. 1299
Biblioteca civica „Vincenzo Joppi“ di Udine, Ms. 1474/III, s. 8‘, 15.
1. 1305
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 65, 21. 12. 1309
Biblioteca arcivescovile di Udine, Ms. 162/I, s. 78, 27. 10. 1310
Ibid., s. 84, 24. 3. 1311
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 70, 12. 3. 1312
Ohranjen je le prepis v Giuseppe Bianchi, Documenti per la storia del
Friuli dal 1317 al 1325, Udine 1844, št. 581, 20. 7. 1329.
Listina se je ohranila le v prepisu v Civica biblioteca Guarneriana
San Daniele del Friuli, Fondo Fontanini, Ms. 83, Fragmenti notarskega kodeksa, s. 56‘, 1337.
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cah.17 Čeprav je vodiški župnik v neki listini iz leta
1339 neimenovan, je šlo zanesljivo za Gregorja. Takrat je patriarh Betrand naznanil, da je na priporočilo
Friderika Žovneškega podelil Henriku, sinu Filipa iz
Ljubljane, župnijo Cerklje na Gorenjskem.18 Se pa vodiški župnik Gregor z imenom navaja v podobni zadevi 1347, ko je patriarh na priporočilo naddiakona
Kranjske in Marke potrdil Krištofa Filipa, sina Janeza iz Ljubljane, za župnika v Ihanu; tokrat se vodiški
župnik omenja skupaj z župnikoma iz Kamnika in
Doba.19 Župnik Gregor je kleriku Ulriku iz Kamnika
dovolil stalno bivati pri podružnici sv. Urha pod smledniškim gradom. Patriarh Bertrand pa mu je 1341
podelil za prebendo in da bo lahko izkazoval gostoljubnost, desetino v Smledniku in Zbiljah ter zemljišče pri Valburgi z vsemi darovi, ki se mu po navadi
prinašajo, vendar tako, da vikar, ki ga bo vodiški župnik za njim postavil, zaradi tega še ne bo imenovan
kot stalni vikar.20 Podobno se je zgodilo v Smledniku
z naslednjim vikarjem Gregorjem, sinom Matije iz
Kamnika. Tudi njemu je vodiški župnik Gregor tam
dovolil stalno bivanje, patriarh Nikolaj pa mu je leta
1355 podelil enake pravice in postavil enake pogoje
kot pred tem patriarh Bertrand vikarju Ulriku.21
Za Gregorjem je 1356 dobil župnijo Elija Celjski.22
Ko je oglejski patriarh Ludvik 1359 potrdil na priporočilo velesovske priorke Alhajde iz Gorij klerika
Majnharda, sina pokojnega Friderika Strmolskega,
za večnega vikarja v Šenčurju, je naročil (v listini neimenovanima) župnikoma v Vodicah in Cerkljah, da
ga vpeljeta na to mesto;23 prav tako se je to zgodilo
tudi ob imenovanju naslednjega vikarja v Šenčurju
pred letom 1361.24 Neimenovani vodiški župnik je bil
leta 1368 tudi med pričami podelitve župnije Ihan s
strani naddiakona Henrika.25 Kot kaže, je bil ta neimenovani župnik Elija Celjski, saj ga zasledimo kot
vodiškega župnika še 1371, ko je pečatil listino Bertolda Lihtenberškega, s katero je ta potrdil prodajo
posesti v župniji Gorenji Mokronog grofu Hermanu
I. Celjskemu.26

17
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19
20
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22
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24
25
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Österreichisches Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Allgemeine Urkundenreihe, 6. 12. 1337.
AS 1063, cit. n. 6, št. 5269, 9. 10. 1339
Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico, Ms. 5120, poseben list vložen med s. 6 in 7, 19. 3. 1347
Biblioteca arcivescovile di Udine, Ms. 29, s. 67, 6. 6. 1341
Biblioteca civica „Vincenzo Joppi“ di Udine, Ms. 1472/IId, s. 30–31,
21. 10. 1355
Biblioteca civica „Vincenzo Joppi“ di Udine, Ms. 1472/V, s. 1, 2. 2.
1356.
AS 1063, cit. n. 6, št. 5304, 19. 11. 1359
Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico, Ms. 5124/2, s.
3, pred 1361
Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico, Ms. 5125/2, s.
73‘, 23. 11. 1368. Zapis je vpisan v notarski zapis iz 28. 4. 1377.
AS 1063, cit. n. 6, št. 4258, 20. 3. 1371

Proti koncu 14. stoletja se omenja župnik Janez
Miljski. Leta 1387 je bil v Kostanjevici skupaj s stiškim opatom Andrejem in mengeškim župnikom
Štefanom Helfenbergerjem priča listine, ki jo je župnik sv. Ruperta v Vidmu ob Savi Aloh Helfenberger, brat omenjenega mengeškega župnika Štefana,
izstavil kostanjeviškemu opatu Andreju.27 Kot patriarhov pooblaščenec je sodeloval tudi pri prenosu podružnice Rateče iz župnije Marija na Zilji v župnijo
Kranjska Gora in se omenjal v dveh s tem povezanih
dokumentih. Prvič v listini o prenosu podružnice Rateče, ki je bila spisana novembra 1390 na ortenburškem gradu Waldenburg (Pusti grad) pri Radovljici,28
in drugič mesec pozneje, ko je oglejski patriarh Janez to dejstvo tudi potrdil.29
Župnija je bila v številnih dokumentih iz 14. stoletja poimenovana le kot župnija v Vodicah, torej brez
navedbe patrocinija, in sicer 1332,30 1346,31 1348,32
1350,33 1360,34 1368,35 dvakrat 1391,36 139237 in
1393.38
Konec 14. stoletja je patronat nad župnijo od oglejskega patriarha prešel na grofe Celjske. Patriarh Janez
je namreč 1393 podelil patronat župnije sv. Marjete
v Vodicah grofu Hermanu II. Celjskemu.39 Avstrijski
vojvoda Viljem je 1395 župnijo oprostil plačevanja
morebitnih davkov in naklad.40 Papež Bonifacij IX. pa
je 1397 potrdil pravico podeljevanja beneficija izpraznjene župnijske cerkve v Vodicah grofu Hermanu II.
Celjskemu in opozoril nikozijskega nadškofa, naj se
v to ne vmešava.41 Isti papež je 1404 imenoval opata
27
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Listina se v celoti ni ohranila, pač pa je v kratkem povzetku vpisana
v listini AS 1063, cit. n. 6, št. 342, 18. 11. 1399, ki govori o poravnavi med kostanjeviškim opatom Andrejem in Alohom Helfenbergerjem, vikarjem inkorporirane župnije sv. Ruperta v Vidmu ob Savi.
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 411, 28. 1. 1467. Izvirnik iz 12. 11. 1390
ni ohranjen, pač pa le prepis iz 28. 1. 1467. Listina je objavljena v
Ivan Grafenauer, Celovški rokopis iz Rateč, podružnice beljaške prafare
pri Mariji na Zilji, SAZU, Razprave 3, razred za filološke in literarne
vede, Ljubljana 1958, s. 51.
Ibid., št. 411, 28. 1. 1467. Izvirnik iz 8. 12. 1390 ni ohranjen, pač
pa le prepis iz 28. 1. 1467. Listina je objavljena v Ivan Grafenauer,
Celovški rokopis iz Rateč, podružnice beljaške prafare pri Mariji na Zilji,
SAZU, Razprave 3, razred za filološke in literarne vede, Ljubljana
1958, s. 48.
Ibid., št. 105, 5. 4. 1332
HHStA AUR, cit. n. 17, 12. 5. 1346
Steiermarkisches Landesarchiv Graz, Sondersammlungen, Gallenberger Urkunden, št. 25, 31. 7. 1348
Biblioteca civica „Vincenzo Joppi“ di Udine, Ms. 938/6-XIX/2b,
1350
StLA GU, cit. n. 32, št. 46, 23. 2. 1360
AS 1063, cit. n. 6, št. 5114, 20. 11. 1368
Biblioteca civica „Vincenzo Joppi“ di Udine, Ms. 892/V, s. 16‘, 23. 9.
1391, s. 19, 23. 9. 1391
Ibid., s. 24‘, 30. 3. 1392
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 199, 13. 4. 1393
Datum 28. 2. 1393 je dodatno vpisan na listinah AS 1063, cit. n. 6,
št. 4382, 28. 12. 1392 in št. 4383, 28. 12. 1392.
AS 1063, cit. n. 6, št. 6820, 27. 12. 1395
HHStA AUR, cit. n. 17, 6. 9. 1397. Takrat je bil nadškof v Nikoziji
Corrrado Caracciolo, ki je bil 22. 2. 1402 imenovan za opata v samostanu Možnica.
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cistercijanskega samostana Stična, opata benediktinskega samostana Gornji Grad in prošta avguštinskega samostana Dobrla vas (Eberndorf) za zaščitnike
malteške posesti oziroma miletskega škofa Konrada
v župniji Vodice.42 Patronatne pravice je grofu Hermanu II. Celjskemu 1415 potrdil tudi protipapež Janez XIII.43
Morda je bil prvi župnik, ki je bil pod Celjskimi umeščen na župnijo, Filip, pisar Celjskih grofov, ki se
omenja 1408,44 čeprav je bil morda na tem mestu že
ob koncu 14. stoletja. V času Celjskih se omenja tudi
župnik Martin Ribniški, ki mu je papež Evgen IV.
leta 1438 podelil župnijo sv. Petra v Ljubljani. Ker je
imel Martin še dohodke od kapele sv. Maksimilijana v
Celju (10 mark srebra), župnije sv. Marjete v Vodicah
(16 mark srebra) in župnije sv. Pankracija v Slovenj
Gradcu (50 mark srebra), je moral po ukazu papeža,
ko je dobil župnijo sv. Petra, pustiti Vodice in Slovenj
Gradec. 45 Sredi 15. stoletja je bil v Vodicah župnik
Mihael, za katerega je v fevdni knjigi Jamskih navedeno, da je imel 1453 žitno desetino od kmetije pri
župnijski cerkvi v Stari Loki.46
Cesar Friderik III. je na miklavževo 1461 izdal ustanovno listino ljubljanske škofije, s katero je župnijo
sv. Marjete v Vodicah pridružil stolnemu kapitlju,47
kar je natančno leto pozneje potrdil papež Pij II.48 Ob
ustanovitvi ljubljanske škofije, ki je dejansko zaživela
1463 z imenovanjem prvega škofa Žige Lamberga, je
bil v Vodicah župnik Lenart Sepacher, ki je izhajal
iz družine, ki je imela sredi 15. stoletja v fevdu grad
Smlednik. Bil je eden prvih kanonikov stolnega kapitlja. Na njegovo zahtevo je bil 1463 izstavljen notarski instrument, pogodba med njim in škofom, s
katero je župnik priznal vtelešenje vodiške župnije
ljubljanskemu kapitlju, a si je obenem pridržal pravico do župnijskih prihodkov. Priče pogodbe sta bila
dekan in šentviški župnik Gal Hlapic in kanonik Mohor z Lanišča.49 S tem je župnija Vodice tudi pravno
postala vikariat ljubljanskega stolnega kapitlja; pravi
župnik je bil tako stolni kapitelj, dejanski pa vsakokratni župnijski vikar. Prvi župnijski vikar Sepacher
je postal tudi stolni kanonik.

Župnija Vodice se v tem času omenja še nekajkrat, in
sicer v letih 1437,50 1441,51 1442,52 dvakrat 1450,53
1451,54 1456,55 145756 in 1469.57
Med letoma 1497 in 1500 je bil v Vodicah župnik
Lovrenc, kar je razvidno iz takratnih obračunov
stolnega kapitlja.58 Tam beremo, da je bil kapiteljski
podložnik Lap iz Gameljn dolžan letno ob mihaelovem (29. septembra) plačevati vodiškemu župniku
15 soldov za mašo v kostnici.59 Vodiški župnik pa je
moral ob sv. Tilnu (1. septembra) gozdarju v Smledniku dati 15 soldov in pol, en star mešanega žita,
pet kokoši in 25 jajc ter ob sv. Marjeti (20. julija) osebju na smledniškem gradu hrano in pijačo za uporabo gozda, a le za drva, ne pa za gradbeni les. Ob prazniku župnijske zavetnice je bil dolžan šmarskemu
in smledniškemu vikarju dajati po en star mešanega
žita, smledniškemu pa še hrano in pijačo za brodnino v Tacnu.60 Župnik Lovrenc je bil leta 1500 med
pričami, ko je Neža, vdova Pavla Melca in hči Nikolaja Kozjaškega, ustanovila tedensko mašo v kolegiatni cerkvi sv. Nikolaja v Novem mestu.61
V začetku 16. stoletja je bil v Vodicah župnik Jernej
Kos, ki je omenjen leta 1517, ko je Magdalena Reitter,
vdova Janeza Heineja, prodala cerkvi na Šmarni gori
travnik pod Klečami.62 Namreč, leta 1535 sta Lenart
Kos in Marjeta, vdova po kamniškem meščanu Jerneju
Večku, imenovala kamniškega meščana Gregorja Švarca za pooblaščenca v sporu z ljubljanskim stolnim kapitljem o zapuščini po njunem sorodniku Jerneju Kosu,
nekdanjemu župniku v Vodicah. Ker niso mogli urediti dediščine, je dežela Kranjska pooblastila ljubljanska
meščana Jurija Eisenparta in Adama Suhorja, da bi rešila spor.63 Nato je bil med letoma 1523 in 1526 župnik
Jakob Klarman, verjetno rojen v Kranju, v letih med
1533 in 1543 pa Matija Kic, nekdanji stolni vikar. Leta
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NŠAL 101, cit. n. 4, št. 230, 8. 4. 1404
AS 1063, cit. n. 6, št. 4426, 23. 1. 1415
Ibid., št. 5364, 11. 11. 1408
Stiftsarchiv Neukloster, Wiener Neustadt, Urkunden, 11. 3. 1438
Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, AS 11, Komisija za fevdne zadeve za Kranjsko, f. I, zv. 17, s. 11‘, 1453
Izvirnik ni ohranjen, pač pa le prepisa, ki sta ju izstavila Maksimilijan I. (NŠAL 101, cit. n. 4, št. 503, 16. 4. 1496) in nadvojvoda Ferdinand (ibid., št. 410, 1. 10. 1599). Listina je objavljena v Lilijana
Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela Ljubljanske škofije do
tridentinskega koncila, Acta ecclesiastica Sloveniae, 22, 2000, s. 307.
Ibid., 6. 9. 1462
Ibid., 20. 7. 1463
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Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, AS 1073, Zbirka rokopisov,
I-57r, s. 104‘, 1437
Ibid., s. 42‘, 1441
Kärntner Landesarchiv Archiv Klagenfurt, KLA 457, Ständisches
Archiv, Urkunden, št. 463, 9. 3. 1442
HHStA AUR, cit. n. 17, 4. 5. 1450; NŠAL 101, cit. n. 4, št. 334, 5. 5.
1450
Österreichisches Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hs. W 724, s. 255, 1451
Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, AS 1073, Zbirka rokopisov,
I-2r, s. 8, 1456
Steiermärkisches Landesarchiv Graz, Herrschaft und Stadt Cilli,
Karton 3, Heft 17, s. 3‘, 1457
HHStA W 724, cit. n. 54, s. 276‘, 7. 3. 1469
Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 100, Kapiteljski arhiv Ljubljana, urbarji, šk. 1, št. 1u, s. 86, s. 119, s. 122, s. 129, s. 133, 1494–
1500
Ibid., s. 254, 1494–1500
Ibid., s. 255, 1494–1500
AS 1063, cit. n. 6, št. 5429, 18. 8. 1500
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 54, 21. 8. 1517. Jernej Kos je bil doma iz Kamnika in se kot vodiški župnik omenja tudi v popisu gornjegrajske
lovščine (Nadškofijski arhiv Ljubljana, Gornji Grad A, f. 14 Wildrechnungen, s. 53‘, 1520).
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 117, 18. 3. 1536
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1542 je bil v navzočnosti vodiškega kaplana Avguština
Jankule in soseske narejen obračun za župnijsko cerkev; na novo pa sta bila izvoljena tudi ključarja.64 Med
letoma 1544 in 1563 je bil v Vodicah župnik Gregor
Kic, ki je okoli leta 1550 postal tudi stolni kanonik.
Cerkveni ključarji Matija Zupan, Luka Traven, Jakob
Divjak in Pavel Gracel so 1566 z dovoljenjem župnika
Andreja Samsona ter soseske podelili po kupnem
pravu travnik v Klečah ob Savi, za katerega se je letno ob sv. Mihaelu plačevalo tri tolarje, Tilnu Umku iz
Kleč, njegovi ženi Marjeti, njunim otrokom ter vnukom. Listina je bila izdana v Vodicah in so jo pečatili
vodiški župnik Samson, smledniški vikar Jurij Ažbe
in vodiški cerkveni ključar Jakob Divjak.65
Od 1569 do svoje smrti 1587 je bil župnik Matej
Železnik, ki je odpadel od katoliške vere in postal
protestantski predikat. Ljubljanski stolni dekan in
kapitelj sta zato 1592 na izpraznjeno mesto župnika
potrdila Kranjčana Simona Otavo, pri čemer je dobil
vse dolžnosti, pravice in privilegije, ki sodijo k temu
naslovu.66 Ob tem je treba omeniti, da je imel njegov
sorodnik Peter Otava, ki je 5. aprila 1608 prejel mašniško posvečenje, novo mašo prav v Vodicah.
Po smrti Simona Otave je 1612 mesto župnika dobil
Matija Medved.67 Iz zapisnikov kapiteljskih sej, ki jih
je med letoma 1603 in 1628 običajno lastnoročno pisal
škof Hren, je razbrati, de je bil 15. aprila 1616 in 26. novembra 1621 prisoten tudi vodiški župnik Medved. V
zapisniku iz 15. aprila 1616 je navedeno, da je daroval za
novo škofovo mitro.68 Znano je tudi, da je Medved prejel
mašniško posvečenje leta 1602, bil med 1607 in 1612
župnik v Kovorju pri Tržiču in nato do 1621 v Vodicah.
V tridesetih letih 17. stoletja je bil v Vodicah župnik
Matija Schiderman. Na njegovo željo je 1630 Katarina, vdova Boneta Nese z gradu Reittlstein v Repnjah, izdala ustanovno pismo za ustanovo, za katero
je že njen svak, pokojni Ivan Nesa, leta 1624 namenil
cerkvi sv. Marjete v Vodicah manjši travnik in njivo
imenovano Voggti, za kar jih lahko tam pokopljejo,
poleg tega pa se vsako leto na sv. Janeza Krstnika
opravi zanjo maša zadušnica.69

Dokument 3 – Ljubljanski stolni kapitelj 11. decembra
1612 umešča in potrjuje po smrti vodiškega župnika
Simona Otave na župnijo sv. Marjete v Vodicah Matijo
Medveda (Ursa). (Gorenjski muzej Kranj, Listine, št.
L64)
bil tu do svoje smrti novembra 1658. Junija 1659 ga
je nasledil Janez Mihael Dergio. Leta 1665, ko je župnijo vizitiral škof Rabatta,71 je bil v Vodicah kaplan
Blaž Jančič. Jančič je bil rojen 1621 v Kranju in 1645
posvečen na naslov kranjske mestne komore. Najprej
je bil osem let kaplan v Vodicah, potem tri leta v mekinjskem samostanu; od tam je šel v Moravče, kjer je
bil kaplan tri leta. Iz Moravč se je preselil za kaplana
v Cerklje na Gorenjskem, od koder se je že čez eno
leto (1659) vrnil v Vodice,72 kjer je v času vizitacije kaplansko službo opravljal že šesto leto. Nekaj mesecev
po vizitaciji je škof prepovedal ljubljanskemu proštu,
dekanu in kanonikom prisvajanje pri upravi vodiške
župnije, ki jo je papež ob ustanovitvi kapitlja določil
kot prebendo kapitlju. Če si ne bodo nehali prisvajati sadov župnije, bodo kaznovani.73 Župnik Dergio je
umrl avgusta 1675, ko ga nasledil Jernej Karpe. V
letih med 1682 in 1711 je tu deloval Škofjeločan Jer
nej Grazel in nato domačin iz Lokarjev Jožef Anton
Jeraj.74

Ljubljanski stolni prošt, dekan in kapitelj so 1638 podelili župnijo duhovniku Matiji Jeraju iz Smlednika,
saj je bilo mesto župnika izpraznjeno.70 Septembra
1640 je prišel na njegovo mesto Janez Mikuž, ki je
64
65
66
67
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69
70
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NŠAL 101, cit. n. 4, št. 257, 10. 6. 1566
Ibid., št. 360, 2. 7. 1592
Gorenjski muzej Kranj, Listine, št. L64, 11. 12. 1612
Anton Koblar, Beležke iz zapisnikov kapiteljskih sej pod škofom
Hrenom, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, V/5, 1895, s. 193
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Ibid., št. 569, 26. 6. 1638

71
72
73
74

Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 100, Kapiteljski arhiv Ljubljana, spisi, f. 52, št. 13, 12. 5. 1665
Franc Pokorn, Kaplani v Kranju, Kranjski zvon, št. 5, 1938, s. 24.
NŠAL 101, cit. n. 4,št. 759, 20. 10. 1665
Jožef Anton Jeraj se je rodil ok. 1680 v župniji Vodice. V letih 1704
in 1705 je bil kaplan v Sori, od tam je bil imenovan za kaplana v Naklo, nato je postal župnik v Vodicah in slednjič se je vrnil v Naklo,
kjer je umrl 9. aprila 1722.
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Cerkev sv. Marjete v Vodicah
Župnijska cerkev s patrocinijem sv. Marjete (sancte
Margarete virginis) se prvič omenja, sicer posredno z
župnijo, med ok. 1093–1106 v že omenjeni oglejski
listini.75 Patrocinij sv. Marjete se v srednjem veku navaja le v povezavi z imenom župnije, in sicer 1310,76
1311,77 ok. 1337,78 1357,79 1392,80 dvakrat 1393,81
1415,82 1461 v cesarjevi ustanovni listini ljubljanske
škofije83 in 1462 v papeževi potrditvi84 ter v pogodbi
vodiškega župnika Lenarta Sepacherja 1463.85
Zaradi številnih vojn, kmečkih uporov in pogostih
turških vpadov je potrebovala dežela Kranjska vse več
denarja. Leta 1526 so se na ukaz cesarja Ferdinanda
I. popisale dragocenosti in gotovina vseh cehov, samostanov, cerkva in bratovščin. Monštrance, kelihi in
sploh vsa cerkvena zlatnina in srebrnina so se odvzeli
in spravili na ljubljanski grad. V naslednjih dveh letih
so jo dvakrat odpeljali v Gradec in jo prekovali v denar.
Z dovoljenjem nadvojvode so v kovance vtisnili tudi
kranjski deželni grb. V selskem sodišču Smlednik, kamor je takrat sodilo ozemlje župnije Vodice, je popisovala komisija, ki jo je 26. oktobra 1526 sklical Andrej
Gall, oskrbnik gradu Smlednik. V Smlednik so prišli
cerkveni ključarji s celotnega območja nad katerim je
bilo pristojno smledniško sodišče. Navzoči so bili: Lenart, komtur pri sv. Petru v Komendi, vodiški župnik
Jakob Klarman, smledniški vikar Štefan, oskrbnikov
brat Jurij Gall, Jurij iz Most, upravnik Mihael, Urban
Nahtigal in drugi. Župnijski cerkvi sv. Marjete v Vodicah so bili takrat zaseženi trije kelihi in križec iz srebra, bakrena monštranca in 2 gld denarja; bratovščini
sv. Marjete 6 gld, bratovščini sv. Nikolaja pa 4 gld in za
dva funta pfenigov.86
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Cf. cit. n. 3. Kult Sv. Marjete, žrtve preganjanja kristjanov v Antiohiji pod cesarjem Dioklecijanom, se je z Vzhoda, kjer so jo povzdignili med „velike mučence“, razširil na Zahod v 7. stoletju. Na
Slovenskem se Marjetin patrocinij pojavi z majhno zamudo. Najstarejši je v Vodicah, verjetno že iz druge polovici 11. stoletja, ki mu
sledi cerkev v Velesovem iz 1163, iz 12. stoletja je morda še cerkev v
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Ibid., s. 84, 24. 3. 1311
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Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile, Ms. 5119, s. 4, 2. 2.
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AUR, cit. n. 17, 5. 7. 1393
AS 1063, cit. n. 6, št. 4426, 23. 1. 1415
Izvirnik ni ohranjen, le prepis kralja Maksimilijana I. (NŠAL 101,
cit. n. 4, št. 503, 16. 4. 1496)
Ibid., 6. 9. 1462
Ibid., 20. 7. 1463
Anton Koblar, Kranjske cerkvene dragocenosti l. 1526. Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, V/3, 1895, s. 118

Leta 1624, v času škofa Tomaža Hrena, je opravil
vizitacijo87 župnije Vodice generalni vikar Adam
Sontner. Obiskal je župnijsko cerkev in ugotovil,
da je bila posvečena z vsemi svojimi štirimi oltarji,
katerih eden, Blažene Device na evangeljski strani,
je bil zgrajen na lastne stroške takratnega župnika
Matije Schidermana. Župnija je imela štiri posvečene podružnične cerkve z oltarji. Dalje je zapisal, da
je ciborij (liturgična posoda za posvečene hostije)
bakren, nepozlačen in zelo preprost. Zato je bilo naloženo župniku in župljanom, da poskrbijo za drugega. V njem je srebrna piksida (manjša posoda za
posvečene hostije), znotraj pozlačena in zelo čista,
prav tako še druga piksida za prenos presvetega zakramenta do bolnikov, srebrna, znotraj pozlačena, z
zelo lepim mošnjičkom za prenašanje svetega olja.
Glavni oltar je bil okrašen s šestimi lesenimi svečniki, pogrnjen s prtom z nitmi različne barve ter z
usnjenim, poslikanim in pozlačenim antipendijem
(zakrivalo prednje strani oltarne mize). Tudi drugi
oltarji so bili okrašeni. Posodica za obhajance ni imela nikakršne veljave, zato je bilo naloženo župniku,
da poskrbi za drugo. Baptisterij (krstilnik) je bil čist,
toda treba bo zanj oskrbeti novo prekrivalo. Sveta
olja so se hranila v treh srebrnih posodicah. Ključe
tabernaklja je imel vedno župnik, zakrivalo tabernaklja pa je bilo že dotrajano in staro. Monštrance so
bile lepe, srebrne in deloma pozlačene. Imeli so tri
kelihe s patenami (široka skodela, kamor duhovnik
med evharistijo položi hostijo), eden je bil srebrn
in znotraj pozlačen, preostala dva pa deloma srebrna, deloma bakrena, vendar pozlačena. Imeli so šest
pokrival, pet korporalov (bel lanen mašni prtič), štiri
burse (na treh straneh zaprte platnice za hranjenje
zloženega korporala) in devet čistih purifikatorijev
(rutica za brisanje keliha). Dalje so imeli pet zelo lepih podprtov in dva lepa gornja prta; sedem mašnih
plaščev s pripadajočimi rekviziti, devet alb (dolgo
belo liturgično oblačilo) in tri koretlje (kratko belo
liturgično oblačilo). Prav tako so imeli dva rimska
misala, rimski obrednik in dva druga oglejskima
obrednika. Župnik je uporabljal rimski obrednik, vodil krstno in poročno knjigo, a ker sta bili polni, je
bilo naročeno, naj poskrbi za novi. Prvi ključar Danijel Janežič ni imel nobene pritožbe proti župniku niti
proti kaplanu. Svoje delo sta namreč opravljala, tako
z maševanjem kot s pridiganjem, in oba sta živela
pošteno. Drugi ključar Jernej Merjasec se je pritožil, da ima župnik pogoste spore in norčije s svojim
87

Vizitacija je bila že od 6. stoletja poseben škofovski privilegij. V njej
je tridentinski koncil (1545–1563) uvidel pomembno sredstvo za
izboljšanje neurejenih razmer v Cerkvi. Škof je bil dolžan opraviti
vizitacijo osebno v določenem časovnem razdobju, le če je bil zakonito oviran, ga je lahko nadomestil generalni vikar ali kak drug
pomočnik.
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kaplanom in gre potem brez pobotanja ali pomiritve
opravljati službo božjo, zaradi česar se pohujšujejo
sosedje in ljudstvo. Navadno se je pogosto opijanil in
ves besen odslavljal ljudi iz hiše. Druge stvari v zvezi
s svetimi dolžnostmi so se vse dobro opravljale. Glede nečastnega življenja pa ne more reči nič slabega. S
slednjim se je strinjal tudi mežnar Pavle Mežan, ki je
že sedem let opravljal to službo. Dalje je mežnar povedal, da je bil plemenitaš Ivan Nesa pokopan v cerkvi in ji je zato zapustil manjšo njivo in travnik pod
pogojem, da se bo vsako leto za njegovo dušo brala
sveta maša in da se mašniku takrat da zajtrk. Kaplan
Adam Smole je bil v Vodicah že več kot dve leti. Spovedoval je, čeprav ni imel jurisdikcije za odvezo pridržanih grehov, zato mu jo je takrat vizitator podelil.
Sam se je spovedoval, kot je dejal, enkrat mesečno
pri sosednjih župnikih, včasih pri tudi pri jezuitih. O
župniku ni vedel povedati nič slabega, živel je pošteno in je bil pri ljudeh zelo priljubljen. Župnik Schiderman je dejal, da redno plačuje dajatve in se vsako leto
sedemkrat spove pri frančiškanih. Pogosto podeljuje
zakrament poslednjega maziljenja, priznal pa je, da
je nekajkrat opustil branje brevirja in da je dopustil,
da je kaplan spovedoval brez podeljene jurisdikcije,
za kar ga je vizitator tudi kaznoval. O pokopu Ivana
Nese v cerkvi je dejal, da je bil opravljen z dovoljenjem in privolitvijo generalnega vikarja. Vizitator
mu je v bodoče pod kaznijo prepovedal tovrstno pokopavanje brez izrecne privolitve škofa ali generalnega vikarja. Župnik se je pritožil nad kaplanom, češ
da je včasih pijan s tršimi besedami izzval sosede k
prepiru. Vizitator je kaplana resno opozori, naj se v
bodoče vzdrži takšne togote in pijanosti. Na koncu je
vizitator navedel še, da dobiva vodiška cerkev letno
dvanajst mernikov žita vsake vrste, ki jih prispevajo
župljani. Prav tako ima podložnega enega kmeta. 88
Leta 1631 je župnijsko cerkev vizitiral škof Scarlichi
(Dokument 4) in zapisal, da se je evharistija shranjevala v tabernaklju nad velikim oltarjem v ciboriju iz
drage kovine, v katerem je srebrna piksida s pozlačenimi posodicami. Sveta olja so bila v omari na listni
strani v ločenih posodah. Krstni kamen je bil na sredini cerkve ob stebru. Cerkev je imela štiri oltarje. Prvi,
ki je bil posvečen sv. Marjeti, je bil v koru in je bil ves
okrašen; drugi na evangeljski strani je bil posvečen
Materi božji in je bil prav tako okrašen z vsem; tretji sv. Nikolaja in četrti sv. Florijana sta bila na listni
strani ter jima je manjkal zelen prt in blazina, slednji
je bil tudi brez križa. Potem je škof opravil molitve za
pokojne in odredil naslednje: nabaviti je treba pregri88
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Dokument 4 – Začetek zapisnika škofa Rinalda Scarlichija (*ok. 1582, †1640, ljubljanski škof 1630–1640)
ob vizitaciji župnije Vodice 1. oktobra 1631 (Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/viz., št. 1, str. 318)

njalo za tabernakelj in novo, znotraj pozlačeno srebrno piksido; kamniti tabernakelj in stopnice pod njim
je treba v izogib adoracije najsvetejšega zakramenta
odstraniti in na tem mestu postaviti omaro za sveta
olja z ustreznim napisom; ključi se morajo shranjevati
ločeno od zakramentov; popraviti je treba posodo za
prenos evharistije, da se bo dobro zapirala, dalje je treba priskrbeti še eno posodo za sveto olje bolniškega
maziljenja; krstni kamen je treba z listne strani približati zidu, prilagoditi piramido in poleg nje zgraditi sanktuarij; oltar sv. Florijana je treba odstraniti in
drugega sv. Nikolaja premakniti proti sredini listne
strani ter opremiti z blazino in zelenim prtom; v zakristiji je treba priskrbeti še en rimski misal in obrednik, kadilnico s čolničkom, klečalnik, mizo s spodnjo
omaro ter nad vrata namestiti križe. Glede cerkvenih
posesti župnijske cerkve so vprašani člani sosesk povedali, da je imela župnijska cerkev v lasti nekaj polja
in travnikov, od katerih je dobivala letno 23 gld 40 kr
pravde in 15 gld 23 kr davka, ki ga je plačevala državi.
Pri kmetih je imela 16 krav; kmetje ji letno za vsako
plačujejo po 8 kr. Cerkev je imela 105 gld posojenega
denarja, ki se je obrestoval s tremi krajcarji na goldinar, gotovine pa je imela okrog 100 gld.89
Leta 1661 je župnijsko cerkev vizitiral škof Buchheim
(Dokument 5).90 Priporočil je, naj desno stran cerkve
prilagodijo širši levi strani, vendar naj se prej posvetujejo z mojstrom glede oboka, ali se bo stari obok
ohranil oziroma novi dobro prilagodil. Cerkev naj
tudi podaljšajo, da bo na pročelju izravnana z zvonikom. Soseska se s širitvijo cerkve ni strinjala. Vizitator je omenil tri oltarje: sv. Marjete, Matere božje
in sv. Nikolaja, ki mu je bilo pridruženo bogoslužje z
odstranjenega srednjega oltarja sv. Florijana. Vizitator je priporočil, da naj oltar sv. Nikolaja z novim še
89
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Ibid., št. 2, s. 38–48, 23. 6. 1661
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Dokument 5 – Začetek zapisnika škofa Otona Friderika Buchheima (*1604, †1664 ali 1666, ljubljanski
škof 1641–1664) ob vizitaciji župnije Vodice 23. junija
1661 (Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/viz., št. 2, s.
38)
nepozlačenim nastavkom postane oltar bratovščine
sv. Rešnjega telesa, svetnikov kip pa naj se prenese
v atiko. Zakristija je imela trden obokan strop, pri
cerkvi pa je bila tudi kostnica.

Dokument 6 – Začetek zapisnika škofa Žige Krištofa
Herbersteina (*1664, †1716, ljubljanski škof 1683–
1701) ob vizitaciji župnije Vodice 17. novembra 1687
(Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/viz., št. 5, s. 97)

Papež Aleksander VII. je 1662 podelil popolni odpustek vernikom obeh spolov, ki bodo obiskali cerkev sv. Marjete v Vodicah, se spovedali in obhajali v
času od prvih večernic pred praznikom sv. Marjete
pa vse do sončnega zahoda na ta praznik. Tisti, ki
bodo zmolili litanije Matere božje v tednu praznika
sv. Marjete, pa bodo prejeli sto dni odpustkov. Oboje
je veljalo za dobo sedmih let.91

pozlačen, spodaj je bila izrezljana monštranca, zgoraj podoba sv. Martina. Drugi stranski oltar Matere
božje je bil na novo pozlačen in je imel spodaj kipec
Marijinega oznanjenja. Cerkev je takrat imela nizke dohodke, zato je bila skromno okrašena, pa tudi
streha je že razpadala. Župnija je imela pet podružnic, obnoviti pa so želeli bratovščino sv. Rešnjega
telesa.93

Leta 1665 je župnijsko cerkev vizitiral škof Rabatta,
ki je ugotovil, da je bila soseska tokrat pripravljena
razširiti tudi desno stran cerkvene ladje, ko bodo
zbrali potrebno vsoto denarja. Škof jih je znova opomnil, naj ne začenjajo dela, dokler jim mojster ne
zagotovi, da se bo stari obok ohranil ali vsaj dobro
prilagodil prezidavi. Oltar Matere božje je imel novo
mizo, župnija pa je imela takrat že pet podružnic, saj
je bila zgrajena nova cerkev sv. Lucije na Skaručni.92

O župnijski cerkvi je Valvasor zapisal, da ima tri oltarje: sv. Marjete, presvetega Rešnjega telesa in naše
ljube Gospe. Omenja tudi, da ima cerkev protiturški
tabor, ki se je ohranil vse do 1871, in žegnanje v nedeljo pred binkoštmi.94

Škof Herbestein je župnijo vizitiral 1684 (Dokument
6) in zapisal, da je imela cerkev tri oltarje. Glavni oltar sv. Marjete je bil polihromiran in pozlačen, spodaj je bil kip sv. Marjete, zgoraj kip Marije z Jezuščkom. Prvi stranski oltar sv. Nikolaja in Martina je bil
91
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Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 101, brevi, št. 554, 18. 3. 1662
KAL 52/13, cit. n. 70, 12. 5. 1665
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ŠAL/viz., cit. n. 89, št. 5, s. 97–103, 17. 11. 1684
Janez Vajkard Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Krain, Laybach –
Nürnberg 1689, VIII. knjiga, s. 826
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Cerkev Matere božje (vnebovzete) na
Šmarni gori
Čeprav ni vselej listinsko dokazljivo, je mogoče trditi, da so bile najstarejše Marijine cerkve, tudi šmarnogorska, posvečene Marijinemu vnebovzetju. Patrocinij na Šmarni gori je prvič posredno omenjen z
imenom Šmarne gore pri omembi župnije Šmartno
(sanctus Martinus sub monte sancte Marie) v knjigi
prejemkov papeške desetine leta 1296,95 izrecno
pa 1314, ko je oglejski patriarh Otobon na prošnjo vodiškega župnika Gregorja potrdil odpustke, ki so jih že njegovi predniki podelili obiskovalcem cerkve blažene Marije Device na Šmarni gori
(Cholemperch)96 in ob tem podelil novih štirideset
dni odpustka vsem, ki ob Marijinih praznikih pobožno obiščejo to cerkev. Kot kažejo ohranjeni
viri, so v 15. stoletju obiskovalcem šmarnogorske
božje poti podeljevali odpustke97 različni cerkveni
dostojanstveniki, oglejski patriarh Anton 1403,98
nadškof Janez iz Sultanije v Perziji 141199 in deset
rimskih kardinalov 1475.100
Cerkev na Šmarni gori si je v 14. in 15. stoletju z nakupi in daritvami pridobila tudi nekaj premoženja.
Tako sta 1393 žužemberški gradiščan Rutlib iz Jelš
in njegova žena Katarina potrdila, da bosta šmarnogorski cerkvi plačevala za blagor svoje in duš svojih
prednikov od dveh kmetij v Vašah letno po marko
beneških soldov. Denar je bil namenjen za razsvetljavo ali vzdrževanje šmarnogorske cerkve. V primeru,
da denar ne bi bil pravočasno izplačan, bi omenjeni
kmetiji postali last župnika v Vodicah ali njegovega
namestnika.101 V Stanežičah je cerkev sredi 15. stoletja kupila poldrugo kmetijo. Nikolaj Pirs ji je leta
1448 prodal eno,102 Ema, vdova Tomaža Dreneka iz
Srednjih Gameljn, pa 1450 pol kmetije, in to s pogojem, da naj se ob nedeljah moli za pokojnega moža
in njo, ko bo umrla.103 Njivo na suškem polju pred
Škofjo Loko pa je cerkev kupila 1456 od Lecianove
vdove Elizabete.104
V 15. stoletju je bila na Šmarni gori tudi bratovščina
Naše ljube Gospe, ki je v tistem času od ljubljanskih
meščanov kupila nekaj njiv na ljubljanskem polju.
95
96
97
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100
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ASV CC 131, cit. n. 7, s. 101, col. 2, 1296
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Ibid., št. 245, 14. 5. 1411
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Dokument 7 – Cesar Friedrich III. naroča dne 19. januarja 1478 upravniku smledniškega gospostva Gašperju
Črnomaljskemu, da dopusti zasnovati in zgraditi s
taborom utrjeno cerkev na Šmarni gori. (Österreichisches Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hs. B 53, s. 69)
Leta 1419 ji je prodal Janez, sin Mihe Oprešnika, njivo pri Peščeni jami,105 1420 Martin Kubler in njegova žena Marjeta njivo v ljubljanskem Šentjanževem
predmestju,106 1423 Nikolaj Ternek in njegova žena
Elizabeta pol njive pred Ljubljano107 in 1498 Matej
Zamrl njivo ob cesti proti Šiški.108 Andrej Gallenberg
pa je bratovščini Matere božje na Šmarni gori 1455
prodal kmetijo v Dragočajni.109
Okoli cerkve je proti koncu 15. stoletja nastala protiturška taborska utrdba kot hkratno zatočišče okoličanov in bivališče stražarjev, saj je bila na sosednji
Grmadi osrednja signalna točka za sporočanje nevarnosti proti Gorenjski. Utrdba je sodila med načrtno
grajene večje utrjene celote, kar potrjuje ukaz cesarja
Friderika III., ki je leta 1478 naročil oskrbniku smledniškega gradu Gašperju Črnomaljskemu, naj ne
ovira soseske, ki želi na Šmarni gori110 znova zgraditi cerkev in jo utrditi s taborom (Dokument 7).111
105
106
107
108
109
110

Ibid., št. 258, 16. 3. 1419
Ibid., št. 262, 25. 9. 1420
Ibid., št. 269, 23. 11. 1423
Ibid., št. 512, 12. 10. 1498
Ibid., št. 348, 20. 4. 1455
Gre za edino znano srednjeveško omembo Šmarne gore z imenom
Gross Kollenperg. V 14. stoletju se je gora imenovala tudi Vnsern
Vrown perg, a bolj običajno Cholmperg, iz česar je pozneje nastalo
Khallenberg oz. Großkhallenberg, da bi jo ločili od Homškega hriba
pri Radomljah (Kleinkhallenberg). Na obeh je Marijina cerkev.
111 Österreichisches Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Hs. B 53, s. 69, 19. 1. 1478. Zapis se v prevodu glasi: „Gospodu Gašperju Črnomaljskemu, upravniku na Smledniku – Dragi podanik.
Potem ko so ljudje in podložniki sedli skupaj pod Šmarno goro in
izkazali voljo, da na slednji uredijo in postavijo cerkev, česar pa ti
nisi dovolil in si jim zato pobral njihovo orožje, ti resno priporočamo in želimo, da gornjim ljudem in podanikom dopustiš zasnovati
omenjeno, s taborom utrjeno cerkev in jo zgraditi – in da se pri
tem nič ne spozabiš, da onim tudi povrneš omenjeno orožje ob odhodu in jim odgovoriš, da ga lahko uporabijo za tabor iste cerkve.
Tako boš ravnal po našem izrecnem mnenju. Odposlano v Gradcu
v ponedeljek pred sv. Fabijanom in Sebastijanom (19. januar) leta
1478.“
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Risba 1 – Del načrta poti iz Ljubljane ob Savi skozi Kokro na Jezersko, ki ga je ok. 1603 narisal kartograf Ivan
Klobučarić z otoka Krka. Na njej so narisani tudi gradovi Goričane, Smlednik in Repnje (Repgniah) ter cerkve v
Smledniku, v Šmartnu pod Šmarno goro in na Šmarni gori (Smariski gori). (Steiermärkisches Landesarchiv Graz,
Staatliche Hoheitsverwaltung-Sonderbestände, Clobucciarich – Skizzen, 095a)
Cesarjevo naročilo je bilo izpolnjeno in tako je 22.
junija 1499 Sebastijan Nascimbenus, naslovni škof
v kraju Kunavia pri Elbasanu v Albaniji, z dovoljenjem ljubljanskega škofa Krištofa Ravbarja na novo
posvetil cerkev in oltarja sv. Ahaca in sv. Barbare ter
ob tem podelil štiridesetdnevni odpustek vsem, ki
bodo skesani in spovedani obiskali cerkev na obletnico njene posvetitve in ob patrocinijih cerkve in
vseh njenih oltarjev, če se bodo pobožno udeležili sv.
maše ali druge službe božje ali bodo kadarkoli prišli
tja iz pobožnosti in prispevali kaj za cerkveno opravo, potrebno pri službi božji. Listina je bila izdana na
Šmarni gori.112

kom ljubljanskega škofa Krištofa Ravbarja in travnikom Andreja Slavoniča, kaplana v meščanskem
špitalu. Takrat so bili ključarji na Šmarni gori Andrej
Korbič z Rocna, Nikolaj Zadnikar iz Tacna ter Jakob
Lap in Janez Mihke iz Gameljn.114

Ljubljanski meščan Janez Heina je leta 1507 prodal
šmarnogorski cerkvi za 89 gld kmetijo v Mali vasi
pri Ježici, ki je bila prej v lasti Simona. Takrat so
bili ključarji Luka Čižman, Pater Matuš, Andrej Korbič in Pavel Dermastja.113 Magdalena Reitter, vdova
omenjenega Janeza Heine, je 1517 prodala cerkvi na
Šmarni gori za 26 funtov pfenigov travnik z imenom
Heinin pod vasjo Kleče. Travnik je ležal med travni-

Škofjeloški meščan Valentin Ferlic in njegova žena
Magdalena sta leta 1559 v soglasju s šmarnogorskima ključarjema Benediktom Jerasom in Urbanom
Seškom prodala škofjeloškemu meščanu Mihaelu
Peru in njegovi ženi Marjeti njivo v loškem predmestju za 106 dukatov. Njiva je ležala med njivama Jurija in Urbana Sorčana ter dajala cerkvi na Šmarni
gori letno 2 gld 15 kr. Listino so pečatili tudi Mihael

112 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 517, 22. 6. 1499
113 Ibid., št. 15, 27. 7. 1507

114 Ibid., št. 54, 21. 8. 1517
115 Koblar 1895, cit. n. 85, s. 118

Cerkvi na Šmarni gori je bilo za financiranje protiturške obrambe leta 1526 zaseženih šest kelihov, med
njimi en bakren, srebrn križ, bakrena monštranca in
17 funtov pfenigov denarja, ki so ga želeli porabiti za
kritino cerkvene strehe in smodnik pri tamkajšnjem
taboru; bratovščini roženvenske Matere božje pa je
bilo zaseženih 18 gld.115
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Frankovič in Gregor Tašic, upravnika ljubljanskega
meščanskega špitala in odvetnika šmarnogorske cerkve.116
Iz leta 1620 sta ohranjeni dve pismi vodiškega
župnika Matije Medveda šmarnogorskim ključarjem, obe v slovenščini.117 V prvem pismu, spisanem
4. maja 1620 na Šmarni gori, se zavezuje, da bo
šmarnogorskim ključarjem Matiji Korbiču, Janezu
Peterletu, Nikolaju Lapu in Matiji Primšku vrnil posojenih 100 gld. Drugo pismo z 2. julija 1620 pa je
župnikova prošnja za vnovično posojilo 20 gld, ki jo
je poslal ključarjem po kaplanu Gregorju Jeraju.
Leta 1631 je škof Scarlichi vizitiral cerkev, ki je bila
dvoladijska in je imela devet oltarjev. Štirje so bili
posvečeni Materi božji. Prvi v velikem koru (prezbiteriju) je imel lep oltarni nastavek, vso potrebno oltarno opremo in kamnito menzo; drugi v drugem
prezbiteriju je bil brez kamnite menze; tretji med
obema koroma je bil prav tako brez kamnite mize in
tudi brez kanonske table in blazinice za polaganje
misala; četrti, ki je bil pred drugim prezbiterijem,
pa brez zelenega pregrinjala in blazinice. Peti oltar
ob steni na levi strani je bil posvečen sv. Florijanu
in je bil brez kanonske table, zelenega pregrinjala in
blazinice. Šesti oltar je bil nasproti prejšnjemu, posvečen sv. Barbari, imel je lep star oltarni nastavek,
manjkala pa mu je menza. Sedmi, zelo ozek oltar
sv. Ahaca je stal sredi cerkve za drugim stebrom in
mu je manjkala vsa potrebna oprema. Osmi oltar
sv. Ane je stal prav tako na sredi cerkve, za tretjim
stebrom, in je bil brez zelenega pregrinjala in blazinice, prav tako kakor tudi deveti oltar sv. Nikolaja ob steni na desni strani, oropan vsega in tudi
brez menze. Zunaj pred vrati cerkve je bil oltar na
prostem, prav tako pa še en neposvečen v kapeli na
pokopališču, oba neopremljena. Škof Scarlichi je zapisal tudi, da je cerkev zelo temna. Potem je opravil
na pokopališču molitve za rajne in naročil, naj se iz
dveh korov naredi en sam, prostoren in cerkvi primeren. Tla v cerkvi naj se izravnajo, v sredini kora
naj se postavi oltar s kamnito menzo in primernim
oltarnim nastavkom, ob stenah naj se postavita
dva enaka oltarja, oba s kamnitima menzama in
vso potrebno oltarno opremo. Za tema dvema naj
se zgradita še druga dva, obrnjena od tod k zidu;
vse oltarje je treba oskrbeti s kamnitimi menzami
in vsem potrebnim. Preostale tri oltarje je treba podreti, enako stebre na sredini cerkve ter napraviti
obok ali prilagoditi streho, tako da stebri ne bodo
na sredini. V cerkvi naj se naredi več oken. Ko bo
116 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 215, 8. 4. 1559
117 Nekoliko mlajši prepis je v Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/Zgodovinski zapiski, f. 10; cf. Boris Golec, Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja, Arhivi, XXIII/2, 2000, s. 141–144
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zgrajen nov kor, naj se križani postavi na tram pod
obok. Dokler se to ne naredi, se ne sme maševati na
oltarjih, ki nimajo kamnite mize, brez posvečenega
portatila (prenosnega oltarja). Poveča naj se tudi zakristija. Nabaviti se morata dva rdeča mašna plašča
in en vijoličast, prav tako misal in obrednik ter kadilnica s čolničkom. Oltar pred cerkvijo naj se podre
in namesto njega naj se postavita dve skrinjici za
zbiranje darov. Za oltar v pokopališki kapeli naj se
priskrbi potrebna oltarna oprema in naj se ne mašuje na njem brez portatila. Podružnica je imela na
šestih zemljiščih 12 kmetov, od katerih je dobivala
takrat 32 gld 44 kr pravde, kar so želeli izboljšali;
davka pa je bilo 56 gld 50 kr. Dalje je imela devet
njiv in domec, od česar je dobivala letno 18 gld 16
kr, imela je tudi okrog 50 krav, zanje je dobila letno
8 kr po glavi. Posojenega denarja je bilo okrog 520
gld in je bil obrestovan z grošem na goldinar. Poleg
tega je imela provincialno hišo v vrednosti 750 gld,
za katero je prejemala 6 gld pravde, glavnice pa niso
mogli dvigniti, kot je bilo razvidno iz listine z dne 1.
oktobra 1629. Gotovine je imela več kot 200 gld.118
Papež Aleksander VII. je 1662 podelil popolni odpustek članom obeh spolov bratovščine Roženvenske
Matere božje na Šmarni gori na dan vstopa v bratovščino po opravljeni spovedi in prejetem obhajilu pa
tudi ob smrtni uri, poleg tega pa tudi tistim, ki obiščejo cerkev na Šmarno gori, se spovedo in obhajajo
v času od prvih večernic pred roženvensko nedeljo
pa vse do sončnega zahoda na to nedeljo. Tisti, ki
obiščejo cerkev na štiri praznike oziroma nedelje, ki
jih določi ordinarij, pa prejmejo nepopolni odpustek
sedmih let in sedmih kvadragen (40 dni bolj stroge
pokore).119 Kot je pripisano na listini, je 7. novembra
1707 generalni vikar Janez Anton Dolničar določil
naslednje štiri praznike: Marijino oznanjenje (25.
marec), Marijino vnebovzetje (15. avgust), Marijino
rojstvo (8. september) ter god apostolov sv. Filipa in
Jakoba (1. maj).
Leta 1668 je cerkev vizitiral škof Rabatta120 in ugotovil, da je ladja cerkve na Šmarni gori z zidanimi
slopi po sredini deljena na dva dela. Južna stran je
bržčas starejša (prvotna) cerkev, severna stran pa
ima prizidano kapelo sv. Florijana in Ahaca. V skladu z ukazom škofa Scarlichija je bilo takrat v cerkvi
le še sedem oltarjev. Privilegiran veliki oltar Matere
božje,121 oltar Matere božje s pozlačenim nastavkom
Oznanjenja v kapeli na levi strani, oltar Matere božje
118 ŠAL/viz., cit. n. 89, št. 1, s. 318–322, 1. 10. 1631
119 Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 101, prepisi listin, št. 716, 15.
3. 1662
120 Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 100, Kapiteljski arhiv Ljubljana, spisi, f. 52, št. 14, 25. 11. 1668
121 Oltar na katerega so bili vezani posebni privilegiji, običajno odpustki, s katerimi jih je lahko obdaril le papež.
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med obema prezbiterijema so prestavili k steni in so
ga želeli preimenovati na naslov sv. Janeza Krstnika,
srednji oltar sv. Florijana in Ahaca je bil prenesen v
lastno kapelo na levi strani, srednji oltar sv. Katarine
in Barbare je bil prenesen k steni na levi strani, oltar
sv. Ane z dobro pozlačenim nastavkom je stal sredi
cerkve ob stebru, ob slavoloku pa je bil še oltar sv.
Nikolaja. V slavoloku je bil Križani v naravni velikosti.122 Ker je bila zakristija podobna kripti, naj v zakristijo preuredijo kapelo na desni strani prezbiterija, tamkajšnji oltar pa naj se prenese k slavoloku. Na
Šmarni gori je takrat delovala bratovščina sv. Rožnega venca. Cerkev ni imela lope, so jo pa od vseh strani
obdajali zidovi, stavbe za romarje in prenočišča na
prostem. Na pokopališču je bila na vse strani odprta
kapela za maše ob romarskih shodih.
Ljubljanski škof Jožef Rabatta je leta 1673 posvetil
v cerkvi na Šmarni gori veliki oltar v čast Mariji vnebovzeti in vanj položil relikvije mučencev Dionizija,
Aleksandra in Demetrije. Posvetil je tudi šest stranskih oltarjev. Na evangeljski strani prvi oltar Marijinega oznanjenja z relikvijami mučencev Maura,
Celsa in Vivijane; drugi oltar sv. Florijana in Ahacija
z relikvijami mučencev Leontija, Hipolita in Felicite
ter tretji oltar v čast sv. Katarine in Barbare z vloženimi relikvijami mučencev Leonarda, Mavricija in
Justa. Na listni strani pa je posvetil prvi oltar v čast
sv. Miklavža, v katerega je vložil relikvije sv. Servacija, Lamberta in Malahije, drugi oltar sv. Ane z relikvijami sv. Ciprijana, Fortunata in Teodore ter tretji
oltar v čast sv. Križu z relikvijami sv. Krištofa, Mavricija in Anastazije. Ob tem je podelil za dan posvečenja odpustek enega leta, za obletnico posvečenja,
ki se je obhajala v nedeljo po prazniku apostolov sv.
Petra in Pavla, pa odpustek štirideset dni vsem, ki so
obiskali to cerkev.123
Papež Klemen X. je leta 1675 podelil odpustek dvajset dni romarjem obeh spolov, ki so v cerkvi na
Šmarni gori obiskali vseh sedem oltarjev na dvanajst
praznikov in godovnih dni, ki jih je določil ordinarij.
Ta je izbral praznik Marijinega oznanjenja, torek po
veliki noči, god sv. Filipa in Jakoba, praznik najdenja
sv. križa, god sv. Florijana, binkoštni ponedeljek, god
sv. Ahaca, sv. Janeza Krstnika, sv. Ane, veliki šmaren, mali šmaren in roženvensko, tj. prvo nedeljo v
oktobru.124 Naslednji dan je papež podelil popolni
odpustek tudi dušam rajnih članov bratovščine, za
katere se je darovala maša na Šmarni gori pri privilegiranem oltarju bratovščine sv. Rožnega venca
122 Razpelo s poznogotskim Trpečim Kristusom iz ok. 1520 je zdaj na
levi strani ostenja slavoloka. Korpus je bil pozneje barokiziran, a je
zdaj restavriran v prvotno stanje.
123 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 793, 2. 7. 1673
124 Ibid., št. 798, 11. 9. 1675

na dan spomina na mrtve in vsak posamezni dan v
tistem tednu ter na torek vsakega tedna v letu, ne
glede na to ali mašo daruje škofijski ali redovni duhovnik, kar je veljalo za obdobje sedmih let.125
Valvasor o šmarnogorski cerkvi zapiše naslednje:
„Naša ljuba Gospa na Šmarni gori (po kranjsko na
Šmarne gore imenovani) s sedmimi oltarji, in sicer:
sv. Rožnega venca, Marijinega oznanjenja, sv. Nikolaja, sv. Florjana, sv. Barbare, sv. Ane in sv. Križa.
Pri tej cerkvi je še posebna kapela v čast naše ljube
Gospe. In tudi ta cerkev ima tabor. Ker se tu zgodijo
številni in veliki čudeži, semkaj potekajo tudi raznovrstna in množična ljudska romanja. Gora je z vseh
strani neporasla, zelo visoka in nosi na vrhu cerkvico, nad katero se – po zgledu nevarnega sosedstva
gore in oblakov – namesto prijaznega pozdrava že od
nekdaj neredko in pogubno znašajo grmeči bliski in
ji delajo veliko škodo. Tako se je na primer z vso ihto
ob treh različnih priložnostih zgodilo pred dvema
letoma.“126

Cerkev Matere božje v Šinkovem Turnu
Cerkev v Šinkovem Turnu se prvič omenja leta 1337,
ko je v listini vodiškega župnika Gregorja navedeno,
da stoji na Selu pri stolpu (vnser urawen cze Czel bei
dem Turen); mišljen je seveda Šenkov turn (Dokument 11).127
Cerkvi je bil za financiranje protiturške obrambe
leta 1526 zasežen kelih, tamkajšnji bratovščini pa 2
gld.128
Leta 1614 je imela cerkev dve polovični kmetiji, na
katerih sta bila podložnika Martin Punčoh in Matej
Ravnikar. Cerkvena njiva pa je bila razdeljena na tretjine in so jo obdelovali Jakob Kerže, Jakob Kristan
in Andrej Podlesnik. Cerkev je imela pri kmetih v reji
krave in je zanje dobivala letno po 8 kr rejnine. Takrat so imeli cerkvene krave v reji Lovro Aljaž, Štefan Gorjanc, Gregor in Lovro Jančič, Jakob Kristan,
Lovro Marko, Jurij Merše, Štefan Premk, Matej
Punčoh, Jakob Rahne, Gregor Rak, Gregor Trampuš
ter Matej in Vid Zigmund.129
Škof Scarlichi je leta 1631 ob vizitaciji cerkve ugotovil, da je bil v koru posvečen oltar Matere božje,
ki mu bo treba kupiti pregrinjalo. Na evangelijski in
listni strani sta bila neposvečena oltarja, ki sta cerkvi le v nevšečnost in ju bo treba podreti. Dalje bo
125
126
127
128
129

Ibid., št. 799, 12. 9. 1675
Valvasor 1689, cit. n. 94, VIII. knjiga, s. 826
HHStA AUR, cit. n. 17, 6. 12. 1337
Koblar 1895, cit. n. 85, s. 118
Nadškofijski arhiv Ljubljana. Župnijski arhiv Vodice, Razne knjige,
f. 2, Ž 1377, 1665; vključuje tudi prepis urbarja iz leta 1614.
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Risba 2 – Grad v Šinkovem Turnu s cerkvijo Matere božje (Janez Vajkard Valvasor, Topografja Kranjske 1678–
1679. Skicna knjiga. Ljubljana 2001, št. 250)
treba povečati in usposobiti za odpiranje dve okni v
cerkveni ladji in eno v koru. Podružnica je imela dva
podložnika in travnike, za katere je dobivala 13 gld
24 kr pravde. Imela je 20 krav, za katere so letno dobili 8 kr po glavi, in nekaj ovac. Posojenega je imela
120 gld denarja z obrestmi groš za goldinar. Sedem
kmetov je imelo cerkvene travnike, za katere je cerkev letno dobila 1 gld 12 kr (tj. 12 kr za vsak travnik).
Vpisanih je imela tudi 52 maš na leto.130
Cerkev je leta 1668 vizitiral škof Rabatta in ugotovil,
da je imela le glavni oltar Matere božje. Nad vrati je
bil lesen kor, pred cerkvenimi vrati zidan zvonik in
pod njim lopa (Risba 2).131
Škof Herbestein, ki je župnijo vizitiral 1684, je ob tem
zabeležil, da so ključarji tožili lastnika Šenkovega turna Janeza Tomaža Hrena, ki si je prilastil cerkev in je
v mežnarijo naselil svojega oskrbnika. Če se zadeva z
njim ne bo uredila, škof soglaša z namenom soseske,
da se zgradi nova cerkev, za staro pa se izreče prepoved
opravljanja cerkvenih dejavnosti.132 To pa se ni zgodilo.
Valvasor omenja, da ima cerkev še eno kapelo,
posvečeno sv. Antonu Padovanskemu.133
130
131
132
133
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KAL 52/14, cit. n. 119, 25. 11. 1668
ŠAL/viz., cit. n. 89, št. 5, s. 97–103, 17. 11. 1684
Valvasor 1689, cit. n. 94, VIII. knjiga, s. 826

Cerkev sv. Štefana v Utiku
Cerkev v Utiku se omenja posredno s tamkajšnjim
stalnim vikarjem (perpetuus vicarius sancti Stephani
plebis in Wodicz) Jakobom Spadičem, ki je leta 1391
prejel subdiakonat in diakonat ter 1392 duhovniški
red.134 Vse kaže, da je šlo pri vikariatu Utik za podoben primer kot v že omenjeni zadevi iz leta 1341 pri
vikariatu Smlednik.
Cerkvi je bil za financiranje protiturške obrambe leta
1526 zasežen srebrn kelih in sedem funtov pfenigov
denarja, tamkajšnji bratovščini pa funt pfenigov.135
Cerkev je imela 1631 ob vizitaciji škofa Scarlichija tri
posvečene oltarje. Sv. Štefana v koru, ki je bil brez zelenega pregrinjala, sv. Jurija na evangeljski strani, ki je
bil brez križa in zelenega pregrinjala, in Matere božje
na listni strani, ki prav tako ni imel zelenega pregrinjala
in je bil tudi brez kanonske table. Potem je škof odredil, da naj se z vseh oltarjev odstranijo lesene menze,
za glavnega pripravi nov oltarni nastavek, za druga dva
pa usnjena antipendija. Kupi naj se tudi vse drugo, kar
manjka. Okna je treba popraviti, tako da se bodo odpirala, odstraniti je treba kamen za sveta olja v spodnjem
kotu in podreti oltar pred vhodom v cerkev.
134 BCU 892/V, cit. n. 35, s. 16‘, 23. 9. 1391, s. 19, 23. 12. 1391 in s. 24‘,
30. 3. 1392
135 Koblar 1895, cit. n. 85, s. 118
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Podružnica je letno dobivala od dveh zemljišč in kajže 3 gld 21 kr pravde. Posojenega denarja je imela
okrog 450 gld, ki je bil obrestovan z grošem po goldinarju, na voljo je imela več kot 300 gld denarja. Letno je bilo vpisanih 52 maš.136
Ob vizitaciji škofa Rabatte leta 1668 je bila cerkev
odlično popravljena in v skladu s priporočili škofa
Scarlichija je bil iz dveh prezbiterijev (korov) narejen
eden z zakristijo na evangelijski strani. Polovico ladje pa so od temeljev na novo zgradili in lepo razširili,
tako da ostaja vključena v novo stavbo komaj tretjina zidov stare cerkve. Prezbiterij je bil za stopnico
dvignjen nad nivo ladje, veliki oltar pa je bil dvignjen
še za dve stopnici. Na južni strani prezbiterija je bila
korna klop. V cerkvi so bili trije oltarji: sv. Štefana,
sv. Jurija in Matere božje, ki je takrat dobil izvrsten
pozlačeni nastavek sv. Valentina, po katerem so ga
želeli preimenovati. Nad vrati je bil lesen kor. Zunanji zidan oltar pred vrati pa naj predelajo v skrinjico
za zbiranje darov. Cerkev in zvonik sta bila krita s
kamnitnimi strešniki.137
O cerkvi piše Valvasor, da stoji pod hribom Utik, da
ima tri oltarje: sv. Štefana, sv. Jurija in sv. Valentina.
Žegnanje pa je na nedeljo po prazniku svetih apostolov Simona in Tadeja.138
Leta 1685 je bil v cerkveni kajži podložnik Jurij Plevel, njivo pa je obdeloval Matija Rozman. Cerkvene
krave so imeli v reji Boštjan Bregar, Matija Rozman
in Miha Škrabar.139

Cerkev sv. Tilna nad Repnjami
Cerkev se prvič pisno omenja leta 1476, ko je Ivana,
sestra pokojnega Volfganga iz Mengša in žena Viljema Galla z Rožeka, prodala cerkvi sv. Tilna (gotshaws
zu sand Gilgen) v župniji Vodice in ključarjema Gregorju Mlakarju in Martinu Bergantu ter njunim naslednikom kmetijo v Repnjah.140
Kamniški meščan Janez Hasiber je leta 1507 prodal ključarjema cerkve sv. Tilna Petru Dormastu in
Matiji Germeku ter ključarjema bratovščine sv. Tilna Urbanu Nahtigalu in Gregorju Siribatu kmetijo
v Polju pri Vodicah. Pečatila sta Jurij Hertenfelser,
župnik v Kamniku, in Lenart, komtur pri sv. Petru v
Komendi.141

136
137
138
139

ŠAL/viz., cit. n. 89, št. 1, s. 318–322, 1. 10. 1631
KAL 52/14, cit. n. 119, 25. 11. 1668
Valvasor 1689, cit. n. 94, VIII. knjiga, s. 826
Nadškofijski arhiv Ljubljana. Župnijski arhiv Vodice, Razne knjige,
f. 4, Ž 1374, 1685
140 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 438, 12. 3. 1476
141 Ibid., 4. 9. 1507

Cerkvi sta bila za financiranje protiturške obrambe
leta 1526 zasežena dva keliha, denar pa so porabili
za gradnjo tabora.142
Leta 1609 so ključarji vložili tožbo proti Juriju Ravbarju s Kravjeka in Krumperka zaradi 76 gld 40 kr, ki
jih je Ravbar dolgoval cerkvi; kranjski deželni upravitelj Janez Jakob Edling iz Vipave je vodstvo tožbe
izročil Luku Vinizianerju.143 Ključarji so 1611 pooblastili Krištofa Täzla, da jih zastopa pred sodiščem,
kar so javili kranjskemu deželnemu upravitelju Juriju Andreju Kacijanarju iz Begunj na Gorenjskem.144
Kako se je tožba razpletla, ni znano.
Leta 1628 je prišlo do spora med župnijo in ključarji podružnice sv. Tilna glede Bergantove kmetije
(Dokument 7).145 Zato je vodiški župnik Matija Schiderman prosil ljubljanskega škofa Tomaža Hrena,
naj privede k poslušnosti uporne ključarje Matijo
Germeka, Boštjana Smoleta in Mateja Gablanca, ki
ne izkazujejo poslušnosti ne njemu ne škofu ne generalnemu vikarju, ampak hočejo biti sami svoji gospodje. Ključar Matija Germek, podložnik repenjske
gospe Katarine Nesa, je v imenu cele soseske izjavil,
da ne bo ubogal ne škofovih ne vikarjevih ukazov, in
to potem, ko so z vpletenimi stranmi že sklenili poravnavo in jo spravili na papir. Vodiški župnik je imel
to za grobost in upor ter je prosil škofa, naj ključarje
hudo kaznuje za zgled drugim soseskam.
Škof Scarlichi je 1631 ob vizitaciji cerkve ugotovil,
da so bili v njej trije oltarji. Prvi, posvečen sv. Tilnu,
je bil v koru in mu je manjkalo zeleno pregrinjalo.
Na evangeljski strani je bil oltar sv. Lenarta, na listni
pa sv. Marije Magdalene. Obema je manjkala oltarna
oprema, razen prtov in svečnikov. Vizitator je odredil, da naj se za oltarje kupijo stvari, ki manjkajo. V
cerkvi naj se poveča in zastekli dvoje oken. Zunanjo
leseno kapelo z lesenim oltarjem v taboru zunaj cerkve je treba pod kaznijo suspenza v celoti podreti, da
se v njej na noben način ali namen ne bo maševalo.
Podružnica je imela tri zemljišča in eno hišo, od česar
je dobila letno 17 gld 30 kr pravde in 21 gld 14 kr 2
d za davek, ki ga plačuje naprej. Imela je šest krav, za
katere je dobila letno 8 kr po glavi, in 16 ovac, ki so ji
letno prinašale 2 kr 2 d po glavi. Posojenega denarja
je imela za okrog 40 gld. Pri cerkvi je bilo vpisanih
letno 32 maš.146
Škof Rabatta je ob vizitaciji 1668 zapisal, da je cerkev
majhna. Severni del ladje, ki je bil prizidan pozneje,
je imel drugače zasnovan strop in takega naj naredijo
142
143
144
145
146

Koblar 1895, cit. n. 85, s. 118
AS 1063, cit. n. 6, št. 2018, 17. 2. 1609
Ibid., št. 2048, 30. 5. 1611
Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL I XVIII/3, 25. 5. 1628
ŠAL/viz., cit. n. 89, št. 1, s. 318–322, 1. 10. 1631
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Cerkev sv. Nikolaja v Zapogah
Soseska Zapoge je bila vsaj do prve polovice 14. stoletja del župnije Vodice, saj se 1332 za vas Zapoge
navaja, da leži pod Smlednikom v župniji Vodice (vnder Vlednik in der pharre Wodicz).149 Pozneje, zelo verjetno ob ustanovitvi ljubljanske škofije, je soseska
pripadala župniji sv. Petra v Komendi, ki je imela enklavi še v Pšati pri Cerkljah in v Preserju pri Mengšu.
Podružnična cerkev sv. Nikolaja v Zapogah (takrat v
župniji Komenda) se prvič omenja leta 1526, ko sta
ji bila za financiranje protiturške obrambe zasežena
dva keliha z bakrenima stojaloma in osem funtov
pfenigov denarja.150
Avstrijski nadvojvoda Ferdinand II. je 1610 izstavil
soseski in ključarjem zapoške cerkve ter naslednikom kupno-pravno pismo za del vodiške gmajne
(srenjske zemlje), spadajoče pod gospostvo Smlednik, ki ga imajo v zastavi nasledniki pokojnega Volkarda barona Egkh-Hungersbacha.151

Dokument 8 – Pismo vodiškega župnika Schidermana
škofu Hrenu z dne 25. maja 1628 s prošnjo, da naj
zaradi neposlušnosti kaznuje repenjske ključarje. (Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL I XVIII/3)

po vsej cerkvi. Cerkev je imela tri oltarje: sv. Tilna,
sv. Lenarta in sv. Barbare. Pred vrati je bila odprta
lopa in v njej zidan oltar za maševanje ob romarskih
shodih, ki ga je dopuščal že škof Scarlichi. Pokopališče je bilo podobno trdnjavi, obdano z visokimi zidovi in stolpi, ter je služilo kot pribežališče ob turških
napadih. Cerkev je bila krita s hrastovimi skodlami,
zvonik je bil trden in je imel tri zvonove. Zunaj tabora je bila lesena kapela, namenjena maševanju ob
velikih shodih, ki so jo odstranili po ukazu predhodnega vizitatorja. Na njenem mestu je takrat že stala
na tri strani odprta zidana kapela, ki je bila povezana
z obzidjem. Vizitator je predlagal, da jo zapro in naj v
njej ne shranjujejo slame.147
Valvasor piše, da stoji cerkev na hribčku v gozdu, da
ima tri oltarje, majhno kapelo in protiturški tabor
ter žegnanje v nedeljo po sv. Tilnu.148

147 KAL 52/14, cit. n. 119, 25. 11. 1668
148 Valvasor 1689, cit. n. 94, VIII. knjiga, s. 826
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Dokument 9 – Svobodnik Andrej Hočevar iz Zapog
ustanavlja 12. junija 1658 pet večnih maš v cerkvi
sv. Nikolaja v Zapogah za pokojne iz svoje družine in
družine svobodnika Štefana Jeraja iz Lokarjev in v ta
namen podari zapoški cerkvi desetino od svoje kmetije
v Zapogah. (Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, AS
1063, Zbirka listin, št. 6949)

Svobodnik Andrej Hočevar iz Zapog je leta 1658 daroval za svoj dušni blagor, za dušni blagor svoje žene
Marine, njunih dedičev ter za dušni blagor prijatelja,
svobodnika Štefana Jeraja iz Lokarjev, njegovih dveh
žena, pokojne Neže in Marine ter njegovih dedičev
cerkvi sv. Nikolaja v Zapogah žitno desetino in desetino od prirastka živine od svoje kmetije. Zato se je v
cerkvi sv. Nikolaja v Zapogah letno darovala maša 3.
149 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 105, 5. 4. 1332
150 Koblar 1895, cit. n. 85, s. 118
151 AS 1063, cit. n. 6, št. 2040, 15. 9. 1610
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avgusta, dve na dan mučenca sv. Štefana (26. decembra) in dve na predvečer ali praznik sv. Andreja (30.
novembra) ter letno kupilo osem funtov olja za večno
luč v omenjeni cerkvi. Listino so pečatili Andrej Hočevar, Štefan Jeraj in Jakob Bubič, ki je bil takrat župnik
v Komendi (Dokument 9).152
Valvasor piše, da ima cerkev tri oltarje in žegnanje na
nedeljo po sv. Lovrencu.153

Cerkev sv. Lucije na Skaručni
Podružnična cerkev sv. Lucije na Skaručni je med
vsemi omenjenimi najmlajša. Prvotna cerkev je bila
grajena med letoma 1662 in 1665. Bila je nizka, obokana samo v prezbiteriju, v ladji pa je imela raven lesen strop. Kako je prišlo do njene gradnje?
Na Skaručni je bila najprej majhna kapela sv. Lucije,
kamor so prihajali romarji in bolniki, ki jim je svetnica pomagala pri očesnih boleznih. Zaradi številnih romarjev so želeli tu zgraditi cerkev. Soseske, ki
so sklenile zgraditi na Skaručni cerkev sv. Lucije, so
nameravale 24. junija 1661 prositi škofa Otona Friderika Buchheima, da jim dovoli gradnjo, in mu predložiti poseben zapisnik o čudežnih ozdravljenjih, ki
ga je sestavil generalni vikar Filip Trpin, ko je 18. junija v Vodicah zasliševal priče. Toda preden so prišli
do škofa, se je ta odpeljal v Krašnjo. Naslednji dan se
je škof peljal v Šmartno pod Šmarno goro. Ko se je
peljal mimo kraja nameravane gradnje cerkve, so mu
prišli prosilci nasproti in so voz spremljali do Šmartna. Tam so pokleknili pred škofa in po šmarskem
vikarju Marku Lušinu izrazili svojo prošnjo. Toda
škof je prošnjo zavrnil, češ da imajo dovolj cerkva.
Ljudje žele novih cerkva, stare pa zanemarjajo. Ko
bodo zgradili novo cerkev, bo z njo prav tako in bodo
spet želeli nove. Zato naj raje ne gradijo. Toda niso se
dali odgnati. Odgovorili so, da ima vodiška župnija
le štiri podružnice, ki so vse dobro oskrbljene. Ta bo
peta in bo zanjo zadosti poskrbljeno, če se zgradi, saj
so se štiri sosednje vasi pod prisego zavezale, da poskrbe za zadostno dotacijo. Če bo kaj manjkalo, bodo
še dodali. Tudi smledniški zemljiški gospod je že 29.
julija 1660 namenil prostor za cerkev in pokopališče.
Miloščina, ki so jo nabrali v teh nesrečnih časih, je
božji dar, ki nagiba človeška srca, da bi častila sv. Lucijo. Škof jim je odgovoril, naj potrpijo, da se bodo
čudeži preiskali, da se pojasni, ali je zadosten razlog
za gradnjo, ali je prostor res urejen, in da se vse drugo premisli, kar je za to potrebno. Po tem odgovoru
so prosilci odšli.154
152 Ibid., št. 6949, 12. 6. 1658
153 Valvasor 1689, cit. n. 94, VIII. knjiga, s. 786
154 ŠAL/viz., cit. n. 89, št. 2, s. 47, 24. 6. 1661

Soseske so se znova obrnile na smledniškega zemljiškega gospoda Ferdinanda grofa Verdenberga, naj
jim pismo zagotovi, da odstopa prostor za cerkev. Ta
je prošnjo uslišal in 6. marca 1662 poslal z Dunaja
pismeno potrdilo škofu Buchheimu.155 Grof piše škofu, da so se nanj pisno obrnili podložniki s Skaručne
in iz Povodja ter deloma iz Vojskega in Polja ter mu
povedali, da so se njihovi predniki že pred mnogimi leti zaobljubili, da bodo postavili cerkev sv. Lucije
pod vasjo Skaručna na gričku proti potoku Skladenici (današnji Poljšak). To obljubo bi radi izpolnili, toda
kot pravijo, jim ljubljanski škof tega ni dovolil, ker
niso imeli pisnega potrdila, da je zemljišče za cerkev
res prosto. Grof Verdenberg je znova potrdil, da zemljišče za cerkev odstopa in okrog njega še 15 korakov prostora za pokopališče. Obdrži pa si pravico, da
bo smel ob shodih pri novi cerkvi pobirati mitnino in
da bo na tem prostoru ob takih dneh smel prijeti vsakega zločinca, kakor je navada na Kranjskem. Škof se
gradnji ni več upiral in že leta 1662 so začeli graditi
novo cerkev.
Po prvem urbarju cerkve na Skaručni, ki je bil nastavljen ob začetku gradnje 1662, sta cerkveni njivi
obdelovala Matej Jeršel in Gašper Seršen, travnik
pa Adam Seršen iz Sela. Dve njivi pa sta obdelovali soseski Polje in Vojsko. Cerkev je imela v reji tudi
krave in ovce pa tudi čebelje panje.156 Na začetku urbarja je tudi seznam ljudi, ki so prispevali za gradnjo
nove cerkve. Dobrotniki s Skaručne so bili Luka in
Miha Belčič, Jernej Glavač, Tomaž in Matej Jeršel,
Blaž Koželj, Matija in Tomaž Rebol, Boštjan in Matej
Zupan, Jurij Zor ter Gašper in Miha Žur; z Vojskega Martin Belčič, Štefan Čižman, Janez Čuk, Matija
Dečman, Miha Glavač, Martin Kosec, Gregor Podgoršek in Jernej Verbovšek; iz Polja Miha in Primož
Brecel, Adam Eršaj, Gregor Janežič, Lovro Kopač,
Gregor in Matej Nahtigal, dva Boštjana Pipana in Janez Rebol; iz Repenj Lovro Bergant in Andrej Merše;
iz Lokarjev Štefan Jeraj; iz Vesce Janez Smrekar; iz
Gameljn Janez Šubel.
Škof Jožef Rabatta je 10. julija 1667 posvetil cerkev
in naslednje leto ob vizitaciji zapisal, da je cerkev
velika in svetla. Prezbiterij je bil dokončan 1664, bil
je obokan in je imel korno klop za duhovščino ali za
gospodo. V ladji je bil kamnit tlak in nov, z barvami
lepo okrašen strop. Cerkev je imela tri oltarje. Glavni oltar sv. Lucije (njegov nastavek je bil takrat ravno v delu), levi stranski oltar sv. Mihaela ter desni
stranski oltar sv. Mateja in Marka. Nad vrati je bil
lesen kor, okni ob vratih sta bili zamreženi, lopa pa
155 Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 100, Kapiteljski arhiv Ljubljana, spisi, f. 62, št. 27, 6. 3. 1662
156 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Župnijski arhiv Vodice, knjige, f. 2, Ž
1378, 1662

83

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

še ni bila zgrajena. Prostor za pokopališko obzidje je
bil z dovoljenjem smledniškega gospoda Ferdinanda
Verdenberga že določen. Cerkev je imela opečnato
streho. Nad vrati je bil lesen stolpič z zvonovoma.
Zakristija je bila na levi strani.157
Valvasor piše, da stoji cerkev na ravnini, da ima tri
oltarje: sv. Lucije, sv. Mihaela in sv. Jožefa. Zapiše
tudi, da prirejajo žegnanje na četrti ponedeljek po
veliki noči.158
Sredi 18. stoletja, ko je bil kar polnih 44 let (od 14.
oktobra 1726 do 23. decembra 1780) v Vodicah žu157 KAL 52/14, cit. n. 119, 25. 11. 1668
158 Valvasor 1689, cit. n. 94, VIII. knjiga, s. 826

pnik Jožef Gregor Bačnik, so bile prezidane vse cerkve v župniji, tudi skaruška. Odločitev o prezidavi
komaj osemdeset let stare cerkve je bila sprejeta 24.
januarja 1744. Podrli so nizek obok v prezbiteriju in
lesen strop v ladji, ohranili staro zidovje, ga povišali,
k povišanim stenam pristavili polstebre in obokali
ladjo in prezbiterij. Leta 1748 je Franc Jelovšek159
poslikal cerkev in 10. julija 1755 je bila posvečena;
veliki oltar pa je bil posvečen šele 1776.
159 Pravega avtorja fresk Franca Jelovška je ugotovil šele Janez Veider (gl. Janez Veider, Skaručina, Vodice 1940, s. 35–38); prej se je
omenjal Franc Tomšič (gl. Iz Vodic, Zgodnja Danica, XXVII/33, 14.
8. 1874, s. 260), Viktor Steska pa je menil, da gre za Franca Jamška
(gl. Viktor Steska, Freske na Skaručini, Dom in svet, XXV/7, 1912, s.
250).

Gradovi in dvorci
Stari grad Repnje
Stari srednjeveški grad Repnje je stal na Gradišču
(451 m) nasproti 250 m oddaljene severovzhodno
stoječe cerkve sv. Tilna (417 m), od katere ga je ločevala prepadna skalnata strmina, ki prehaja v globoko
grapo. Lokacija utrdbe je bila na vrhu južnega obronka Zapoškega hriba, neizrazitega vrha v grebenskem
hrbtu, ki na vzhodu prehaja v Repenjski hrib (487
m), na zahod pa se čez Tršanco in Hraški hrib nadaljuje proti Staremu gradu Smlednik (Zemljevid 1).

Zemljevid 1 – Lokacija srednjeveškega gradu Repnje;
za lažjo orientacijo so dodane lokacije cerkve sv. Tilna,
samostana in novoveškega gradu Reittlstein. (Digitalni
model reliefa gis.arso.gov.si/evode; vir Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, evidenčna številka dediščine 19331; izdelal J. Šilc)
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Vršno kopo platoja zaznamuje umetno izravnana
skalna ploščad približno pravokotnega talnega obrisa velikosti 8 × 10 m. Ploščad zamejujejo nizke, do
0,4 m visoke navpične stopnje skladov ploščastega apnenca, ki s svojo pravilnostjo ustvarjajo videz
zidave, vendar kljub natančnemu pregledu ni bilo
mogoče niti na enem mestu prepoznati ne zložb kamnitih gradnikov niti najmanjšega drobca maltnega
veziva. Dejstvo, da tovrstnih struktur in materialov
ni bilo mogoče najti na celotnem območju najdišča,
napeljuje na domnevo, da je bila utrdba deloma ali v

Zemljevid 2 – Načrt najdišča Stari grad Repnje. Rjavo
– terase; rdeča pika – mesto odkritja keramike (Vir:
A. Gaspari – M. Vinazza – I. Medarič, Neinvazivne
arheološke raziskave srednjeveške utrdbe Stari grad
na Zapoškem hribu (Gradišče) pri Repnjah (parc. št.
492/1 k.o. 1742 - Repnje). Poročilo o posegu. Ljubljana
2020, s. 20)
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celoti zgrajena iz lesa. Zelo skromne so tudi najdbe
odlomkov keramike, tako da bi na podlagi tega smeli
sklepati bodisi o manj intenzivni zasedenosti utrdbe ali kratkotrajni uporabi, oboje bi lahko usmerjalo
tudi razmislek o zmanjšani potrebi za gradnjo zidanega gradu (Zemljevid 2).
Utrdba bi bila lahko zgrajena in v uporabi le kratko
obdobje v času razširitve spanheimskega gospostva
na predhodno andeška, morda svibenska oz.
babenberška ozemlja pod vojvodo Ulrikom III. med
letoma 1250 in 1270. Analiza vidnosti je v tem smislu dovolj nazorna; posadka Starega gradu Repnje je
namreč lahko vizualno komunicirala tako s 14 km
oddaljenim sedežem spanheimskega gospostva v
Ljubljani kot s Starim gradom v Kamniku, s 5 m visokega stolpa pa so bili dobro vidni tudi gradovi na Gradišču nad Zavrhom pod Šmarno goro in Jeterbenku,
Stari grad Goričane in Stari grad Mengeš. Zdi se, da
je imel pri umeščanju utrdbe poleg topografske lege
ključno vlogo ravno pogled proti Ljubljanskemu gradu, ki se na tem mestu odpira čez razmeroma ozek
presledek med Šmarno goro in Rašico. Kdaj v srednjem veku je grad propadel, ni znano. Po nekaterih
nepreverjenih navedbah so grajske razvaline uporabili pri gradnji taborske cerkve sv. Tilna.

Loke.160 Pri tem je treba opozoriti na zmoto, ki je
prisotna v starejšem zgodovinopisju. Vitez Bernard
de Repnach, priča v listini, izstavljeni jeseni 1154 v
kraju St. Radegund na Koroškem, s katero je krški
škof Roman I. potrdil nakup posesti Tirna blizu reke
Save za krško cerkev, je bil iz koroških Repelj in ne iz
Repenj pri Vodicah.161
V prvi polovici 14. stoletja sta po Repnjah imenovana Nikolaj in njegov sin Jakob, ki sta bila vazala
Jeterbenških. Ko sta se leta 1336 Ulrik Jeterbenški
in njegov nečak Nikolaj, sin brata Otona, poravnala
glede sporov in si razdelita imetje, so Ulriku pripadli
tudi Jakob iz Repenj in vsi njegovi otroci.162 Ulrik Jeterbenški je 1342 Jakoba iz Repenj izročil Hermanu
Mengeškemu.163 Jakob se omenja že v času, ko je bil
še jeterbenški vazal, saj je leta 1338 prodal samostanu klaris v Mekinjah kmetijo na Cerkljanski Dobravi.164 Kot mengeškemu vazalu pa mu je, njemu in njegovi sestri Katri, Gizelbreht Mengeški 1357 podelil
v fevd kmetijo v Repnjah, ki jo je že prej imel njun
pokojni oče Nikolaj.165

Srednjeveški stolp Šenkov turn
Na stolp v Šinkovem Turnu se morda nanaša že listina iz leta 1314,166 ko sta brata Nikolaj in Gestlajn
Črnelski prodala svoj del ribolovne pravice na Ljubljanici sorodniku Nikolaju Kamniškemu. Kot priče
so navedeni Viljem in Oton Gallenberg, Otokar in
Volfgren s Turna (von dem Turen), Sajfrid in Nikolaj Limberški in Jakel Kamniški. Pečatila sta brata
Črnelska in Verner Škofjeloški. Morda sta bila Otokar in Volfgren s Turna plemiča, ki sta takrat prebivala v stolpu v Šinkovem Turnu.
Obrambni stolp se v pisnih virih prvič izrecno omenja
leta 1337 v listini, ki je bila zelo verjetno spisana v

Dokument 10 – Listina Henrika Svibenskega iz leta
1260, v kateri se med pričami omenja tudi Raebelin,
morda gradiščan na starem repenjskem gradu. (Arhiv
Republike Slovenije v Ljubljani, AS 1063, Zbirka listin,
št. 5238)

Z gradom lahko povežemo spanheimskega ministeriala Raebelina, ki je v listini iz leta 1260 poimenovan po Repnjah (Rebnach) in je bil morda gradiščan
na starem repenjskem gradu (Dokument 10). Bil je
naveden med pričami listine, s katero je Henrik Svibenski podaril v soglasju s svojo ženo in otroki za
svoj in dušni mir svojih dedičev samostanu v Velesovem podložnika Urha, sina Eberharda iz Škofje

160 AS 1063, cit. n. 6, št. 5238, 1260. Listina se v prevodu glasi: : „Kar
je vredno spomina in zapisanega varovanja, je treba priporočiti.
Zatorej morajo vedeti tako zanamci in bodoči, da sem jaz, Henrik
Svibenski, s soglasjem svoje žene in otrok, svojega lastnega služabnika z imenom Ulrik, sina Eberharda iz Loke, svobodno in kratko
malo podaril samostanu Svete Marije v Velesovem za blagor duše
svoje in ženine in blagor otrok in vseh svojih naslednikov; in istega
služabnika bom zaradi Boga, kjerkoli bom mogel, varoval pred vsakim, ki bo njega neupravičeno hotel prizadeti. In da bo to pri mojih
dedičih in potomcih veljalo za veljavno in nespremenljivo, sem pričujočo listino opremil in zavaroval s svojim pečatom. Priče tega so:
brata Jakob in Ditrih iz reda pridigarjev iz Čedada, Ulrik, imenovan
Reiber, in drugi Ulrik, njegov zet, Henrik iz Smlednika, Peteman
iz Pirnič in drugi kar številni, Rebelin iz Repenj in notar Lenart.
Izvršeno je bilo to 1260 po učlovečenju gospoda, v tretji indikciji,
v gradu Goričane. In moja sestra Neža namesto mene podložnika
postavi v podložništvo.“
161 Steiermärkisches Landesarchiv Graz, Urkundensammlung, 1154
162 AS 1063, cit. n. 6, št. 6109, 20. 12. 1336
163 Ibid., št. 6192, 7. 7. 1342
164 Ibid., št. 5054, 1. 3. 1338
165 Ibid., št. 6304, 16. 5. 1357
166 Ibid., št. 6082, 1314 VIII 10
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Vodicah (Dokument 11).167 Takrat je vodiški župnik
Gregor odstopil v korist svoje cerkve točaju Rajnerju
Ostroviškemu kmetiji v Kosezah, za kar mu Rajner da
kmetijo v Vodicah s pogojem, da se vsak ponedeljek
po miklavževem obhaja aniverzarij v cerkvi Matere
božje na Selu pri stolpu, s čimer je seveda mišljen stolp
Šenkov turn v poznejšem naselju Šinkov Turn.
Obrambni stolp je z imenom „Šenkov turn“ prvič
zapisan v listini iz 1353, ko je Konrad Gall prodal
grofu Frideriku I. Celjskemu kmetijo v Polju pri

Dokument 11 – Vodiški župnik Gregor zamenja 6.
decembra 1337 s točajem Rajnerjem Ostroviškim dve
kmetiji v Kosezah za eno v Vodicah. (Österreichisches
Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Allgemeine Urkundenreihe, 6. 12. 1337)

167 HHStA AUR, cit. n. 17, 1337 XII 6. Listina se v prevodu glasi: „Jaz,
Gregor, župnik v Vodicah, potrjujem s to listino in naznanjam
vsem, ki jo bodo brali, da sem po svobodni lastni presoji in v korist
svoje župnije sklenil zamenjavo z gospodom Rajnerjem, točajem z
Ostrovice, in sicer sem mu dal dve hubi v Kosezah brez ljudi, ki sta
pripadali meni in moji župniji, za eno hubo v Vodicah, na kateri
je nastanjen Janez, in to hubo je dal meni in moji župniji z ljudmi
in posestjo, s poraščenimi in neporaščenimi zemljišči in z vsemi
pravicami ter donosi, ki spadajo zraven, kot jih je imel on v dedni
lasti. In zato, ker je njegova huba v Vodicah boljša glede pravic in
donosov kot moji dve župnijski v Kosezah, ki sem mu jih dal v zamenjavo, bomo jaz in vsi moji nasledniki, ki bodo uživali to posest,
omenjenemu točaju Rajnerju in njegovim dedičem ter prednikom
vsako leto s tremi duhovniki obhajali aniverzarij v Marijini cerkvi
na Selu pri stolpu (tj. Šinkovem Turnu, op. p.) na ponedeljek po
sv. Nikolaju. Na ta dan nam mora on ali njegovi dediči ali kdorkoli
bo tam namesto njih priskrbeti plačilo in zajtrk. V primeru, da bi
omenjeni stolp prišel v tuje roke in da mi na ta dan ne bi prejeli plačila, bom jaz ali moj naslednik ali kdorkoli bo tu v Vodicah,
omenjenemu Rajnerju, njegovim dedičem in njihovim prednikom
obhajal aniverzarij s tremi duhovniki v župnijski cerkvi v Vodicah
na omenjeni dan, kot je zapisano. Obljubljam tudi omenjenemu
gospodu točaju Rajnerju in njegovim dedičem za obe hubi v Kosezah pravno varstvo pred vsemi zahtevami; če bi kdo izpodbijal
lastništvo nad obema hubama z boljšimi pravicami, kot sem mu jih
dal, mu jamčim, jaz in moji nasledniki, povrnitev vse škode, ki bi jo
zahteval on ali kdo od njegovih dedičev brez prisege in sodnega postopka, brez vsakih spopadov ali podlih zvijač, in jo lahko unovči na
kateremkoli mojem imetju oziroma imetju mojih naslednikov. Da
mu to ostane trdno, v celoti črno na belem, mu izstavljam to javno
listino, zapečateno s svojim visečim pečatom. Listina je izdana, ko
je po Kristusovem rojstvu preteklo trinajsto in še sedemintrideset
let, na dan dobrega sv. Nikolaja.“
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Šenkovem turnu (pei des Schenken turen).168 Stolp
je torej dobil ime po koroškem vojvodskem uradu
točaja (nem. Schenk), ki je bil od začetka 13. stoletja dedna služba gospodov z gradu Hochosterwitz
(Ostrovica) na Avstrijskem Koroškem. Ti so bili v
14. stoletju dokazano lastniki stolpa v Šinkov Turnu. Ostroviški so utrjeno središče svoje posesti v
Šinkovem Turnu imenovali preprosto stolp. Tako
so bratje točaji Herman, Janez in Nikolaj Ostroviški 1354 ob menjavi neke posesti grofa Friderika I.
Celjskega s svojo na Selu to opredelili, da leži med
Šmarno goro in njihovim stolpom.169
Ostroviški Šenkovega turna niso dolgo vzdrževali,
saj sta ga po smrti točaja Rajnerja Ostroviškega sinova Nikolaj in Herman 1356 prodala Viljemu Gallenbergu in njegovi ženi Trauti Slovenjegraški.170 Mlajši
Viljemov sin Jurij je bil poročen z Elizabeto, hčerjo
Rajnerjevega sina Hermana Ostroviškega, in je bil do
1356 solastnik Šenkovega turna. Živel je v senci svojega starejšega brata na Šenkovem turnu, katerega
del mu je prepustil oče Viljem, del pa je 1363 odkupil
od svojega brata Nikolaja, imenovanega Šik, in njegove žene Zelde Hmeljniške.171 Verjetno sta Jurij in
njegova žena že pred letom 1367 in do Jurijeve smrti
(po letu 1381) živela predvsem na Šenkovem turnu,
saj je imela Elizabeta dvor od 1367 v zastavi za še
neizplačana poročna darila.172
Leta 1395 je bil Šenkov turn v posesti grofov Celjskih,
kar pomeni, da so ga morali Gallenbergi prodati ali
vsaj zastaviti. Takrat je grof Herman II. Celjski podelil
Sajfridu Gallenbergu v fevd stolp Šinkov turn pri Selu,
tamkajšnjo pristavo in tri kmetije.173 Leta 1400 pa je
Sajfridov brat Egidij Gallenberg kupil v Šinkovem Turnu štiri kmetije.174 Volfart Judenspan in žena Marjeta
sta 1419 izstavila Andreju Žusemskemu zadolžnico
za posojeni denar, ki ga je zanju dobil pri Judih. Dolg
sta mu obljubila poravnati do sv. Ožbolta (5. avgusta),
sicer ga bosta povrnila od posesti v Šinkovem Turnu
in desetin v gospostvu Smlednik, ki jih imata v fevdu
od Celjskih.175 Grof Friderik II. Celjski je 1436 Šenkov
turn podelil v fevd bratom Nikolaju, Sajfridu in Janezu Gallenbergu,176 ki so ga imeli v fevdu še 1455177 in
1456.178 Po izumrtju Celjskih so postali njihovi fevdi
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

AS 1063, cit. n. 6, št. 4137, 1353 VII 14
Ibid., št. 5490, 1354 VII 25
StLA GU, cit. n. 32, št. 42, 19. 2. 1356
Ibid., št. 52, 12. 7. 1363
Ibid., št. 58, 13. 11. 1367
Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, AS 730, Gospostvo Dol, f. 133,
s. 462, 1395
Ibid., s. 432, 1400
AS 1063, cit. n. 6, št. 455, 1. 5. 1419
AS 1073 I-57r, cit. n. 50, s. 85‘, 1436
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana. AS 1073, Zbirka rokopisov,
I-3r. s. 5‘, 1455
AS 1073 I-2r, cit. n. 55, s. 12‘, 1456
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Habsburška last in Šenkov turn je cesar Friderik III.
leta 1457 spet podelil v fevd Gallenbergom,179 kar je
potrdil tudi leta 1469.180
Ob koncu 15. stoletja je bil lastnik Šenkovega turna Andrej Gallenberg, začetnik stranske veje, ki je
pozneje zapustila Kranjsko. Andrej se je imenoval
po Šenkovem turnu, tako v oporoki strica Jošta
Gallenberga iz 1491181 in v listini iz leta 1495, s
katero mu je istoimenski sorodnik prodal četrtino desetine v župniji Otočec (nekoč Šempeter) na
Dolenjskem.182 Nasledil ga je njegov istoimenski
nečak Andrej in za njim med letoma 1518 in 1558
Danijel, ki se je preselil na Štajersko in Šenkov turn
prepustil sorodniku Joštu Gallenbergu, ki je bil
protestant. Njegov sin Janez je med letoma 1575
in 1582 prodal Šenkov turn Urbanu Ainkhürnu. Po
njegovi smrti 1586 sta stolp podedovala sinova Krištof, ki je bil poročen z Marto Rasp iz Stare Loke,
in Jurij, ki je umrl 1595. Po smrti obeh bratov sta
bila lastnika gradu Krištofova vdova in Jurijev sin
Janez Jurij Ainkhürn. Janez Jurij se je spreobrnil
v muslimansko vero in je bil izobčen, Marta pa je
1627 Šenkov turn prodala svojemu sorodniku Viljemu Raspu. Ta pa ga niso dolgo obdržal, temveč ga je
prodali Francu Schwabu.183 Ta je dal omenjeni veliki
stolp podreti in z istimi kamni na krožnem zidu ali
cvingerju zgraditi nov grad.184

Novoveški grad Reittlstein
O gradu Reittlstein185 je Valvasor zapisal, da je bil
zgrajen na majhni vzpetini, od ene strani so ga obdajali majhni hribčki, na drugi strani pa je ležalo lepo
ravno in široko polje. Okoli je bilo tudi veliko sadnega drevja in zelo blizu tudi prijeten gozdiček, tako da
je bila lega zares zelo prikupna.186
O gradu danes ni več sledu. Stal je na skrajnem severovzhodnem zavinku Repenjskega hriba, že na
Dobruši (Zemljevid 1).187 Sestavljala sta ga dva vzporedna trakta. Sprednji je bil dvonadstropen in tudi
po svoji arhitekturi označen kot glavni. V pritličju,
ki je služilo verjetno za shrambe, so bila le majhna,
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Ibid., s. 68‘, 69, 1457
HHStA W 724, cit. n. 54, s. 276, 7. 3. 1469
AS 1063, cit. n. 6, št. 5168, 6. 10, 1491
KLA 457, cit. n. 52, št. 474, 12. 3. 1495
Cf. Tomaž Miško, Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu, Sledi preteklosti, knj. 2, Šinkov Turn 2017, s. 21–37
Valvasor 1689, cit. n. 94, XI. knjiga, s. 507–508
Pogosto je uporabljeno tudi ime Radelstein, a ga ne gre zamenjevati
z novoveškim gradom Radeljca v vasi Dolenje Radulje, ki so ga v 16.
stoletju pod vinorodnimi goricami pozidali plemiči Sauraui.
Valvasor 1689, cit. n. 94, XI. knjiga, s. 468–469
V terezijanskem popisu prebivalstva iz 1754 se v vasi Dobruša še
omenja grad Riettlstein. Cf. Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL
100, Kapiteljski arhiv Ljubljana, spisi, f. 119, št. 9

v obeh nadstropjih pa večja pravokotna okna. Zadnji
trakt pa je bil enonadstropen. Na levi sta bila povezana z zidom, na desni pa z ozkim enonadstropnim
poslopjem (Risba 3).188
Iz ohranjenih virov je razvidno, da je bil morda na tem
mestu že sredi 16. stoletja dvorec, katerega lastniki so
bili Warli, kajti 1570 je Jurij Warl dobil dovoljenje, da
se sme naslavljati po dvorcu Reittlstein. Njegovemu
nasledniku Janezu Warlu je 1571 nadvojvoda Karl podelil plemstvo, 1598 je postal deželan, a je leta 1602
umrl. Janezova hči Evfrozina se je 1596 poročila z nekim Borschem, nekdanjim zakladnikom.189 Ta je ok.
1600 zgradil grad Reittlstein, spodnje nadstropje je
bilo njegovo, lastnica zgornjega nadstropja pa je bila
njegova tašča Suzana, vdova po Janezu Warlu. Toda
ker so v računih, ki jih je Borsch predložil, odkrili kar
zajeten primanjkljaj, je graška dvorna komora zahtevala od njegovih svojcev, da ta denar povrnejo. Ker
denarja ni bilo, je Suzana 1604 prodala grad in gospostvo Ivanu Nesi, ki je umrl leta 1624. Po njem ga je
podedovala njegova svakinja Katarina, vdova Ivanovega brata Boneta in zasilna varuhinja svojih otrok.
O tem priča listina iz 1630, ko je na željo vodiškega
župnika Matije Schidermana Katarina, vdova Boneta
Nese z gradu Reittlstein v Repnjah, izdala ustanovno
pismo za ustanovo, za katero je že njen svak, pokojni
Ivan Nesa, leta 1624 namenil cerkvi v Vodicah manjši
travnik in njivo.190
Pozneje je Katarina zamenjala ta grad s Pavlom Königom za königovska in druga imenja. Po Pavlovi smrti
je grad podedovala hči Marija Sidonija. Škofjeloški
protipisar Korbijan Fürnpfeil je 1645 pisal glavarju
loškega gospostva Hansu Wangnerekherju, ki se je
takrat mudil v Freisingu, naj poskuša dobiti denar na
posodo, a se mu to ni posrečilo. Pričakoval je, da bo
Marija Sidonija König prodala svoj gradič Reittlstein
v Repnjah grofu Portiji, a ko je izvedela, da grof ne bo
plačal v gotovini, je razdrla kupčijo.191 Ko se je Marija
Sidonija poročila z baronom Žigo Raumschisslom, je
s poroko grad najprej pripadel Raumschisslu, po njegovi smrti pa spet vdovi Mariji Sidoniji, ki je imela
grad v lasti vsaj še 1689.192
Iz časa pred letom 1724 je ohranjen nedatiran povzetek kupne pogodbe, ki sta jo za grad Reittelstein sklenila baron Janez Adam Flödnikh in grofica Alemana
Veronika Purgstall. Iz skopega povzetka ni mogoče
ugotoviti, kateri od obeh udeležencev kupčije je pro188 Janez Vajkard Valvasor, Topographia Ducatus Carnioliae modernae,
Wagensperg 1679, št. 201.
189 Majda Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem. Ljubljana, 1982, s.
419
190 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 539, 27. 7. 1630
191 Arhiv Republike Slovenije, AS 783, Gospostvo Škofja Loka, f. 22, št.
209
192 Valvasor 1689, cit. n. 94, XI. knjiga, s. 468–469
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Risba 3 – Grad Reittlstein (Janez Vajkard Valvasor, Topografja Kranjske 1678–1679. Skicna knjiga. Ljubljana
2001, št. 231
dajal in kateri kupoval. Že nekaj let pozneje je biti
lastnik gospostva Mihael Purger pl. Purg, kajti v njegovem zapuščinskem inventarju iz 1731 je gospostvo
navedeno med nepremičninami. Sledil mu je sin Mihael Franc, ki je bil poročen z Marijo Konstancijo pl.
Schluderbach. Sredi 18. stoletja je Mihael Franc grad
in del gospostva Reittlstein s podložniki v Repnjah,
na Dobruši in v Vodicah prodal baronu Francu Karlu
Schweigerju pl. Lerchenfeld, ki je na novo pridobljeno gospostvo združil s svojim gospostvom Rocen.193
Purgerji so obdržali del posesti v Repnjah, si sredi vasi
uredili dvorec in se v njem naselili.194 Na Reittlsteinu
je 1754 živel le še oskrbnik Matija Toni s svojo družino in posli.195 Grad je bil kmalu zatem zapuščen (omenja se letnica 1777) in 1815 porušen; kamniti podboji
glavnih vrat so bili preneseni v Tavčarjevo hišo v Lokarjih.

193 Smole, 1982, cit. n. 189, s. 419
194 Po smrti Mihaela Franca Purga pl. Purgerja, ki je umrl 1758, je dvorec
v Repnjah do konca stoletja prešel v last Ludvika pl. Schluderbach. V
začetku 19. stoletja je nastalo dvonadstropno poslopje, ki je prešlo v
last Mateja Šporna, svobodnika iz Lokarjev. Po Matejevi smrti 1867
je dvorec podedovala vdova Katarina, roj. Golob, ki ga je 1870 podelila jezuitom. Ti so dvorcu prizidali cerkev, a so 1873 morali zapustili
Repnje. Po desetih letih so se 21. 4. 1883, so se v njem naselile šolske
sestre.
195 NŠAL 100 119/9, cit. n. 187

88

Novoveški grad v Šinkovem Turnu
Kot je bilo že povedano, je 1630 Viljem Rasp prodal
stolp Šenkov turn Francu Krištofu Schwabu. Ta je
srednjeveški stolp podrl in na njegovem mestu začel graditi novoveški grad kot svoj družinski sedež.
Ko je stavbo v grobem končal, si je premisli in izbral
grad Strmol, nedokončan grad v Šinkovem Turnu pa
je 1632 prodal Andreju Hrenu, bratu ljubljanskega
škofa Tomaža Hrena. Ta je grad tudi dokončal; po
njegovi smrti pa ga je 1645 podedoval sin Janez Tomaž, ki ga je posedoval vse do smrti leta 1687. Grad
je nato prevzel njegov sin Herbert Jožef, ki je umrl
1703.196

196 Kako so si naprej sledile plemiške rodbine v Šinkovem Turnu in kaj
se je z gradom dogajalo od 18. stoletja naprej, pa več v Srečo Merčun, Grad v Šinkovem Turnu, Sledi preteklosti, knj. 1, Šinkov Turn
2015, s. 12–33; Miško 2017, cit. n. 182, s. 53–71.
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Fotografija 1 – Pogled na cerkev Matere božje in grad v Šinkovem Turnu, kot je bil videti do 9. novembra 1943, ko
so ga požgali partizani. Grad je obsegal štiri trakte z arkadnim dvoriščem, v sredini vhodnega pročelja je bil konzolni stolpič, na zahodni strani pa je vhodno fasado zaključeval mnogokotni obrambni stolp. (Ministrstvo za kulturo,
INDOK center, France Stele ok. 1935)

Naselja
Utik
Utik se morda omenja že leta 1178. Takrat je oglejski patriarh Ulrik II. potrdil samostanu Stična med
drugim tudi darovano posest spanheinskega viteza
Henrika iz Sore, in sicer vas Goričane in tri kmetije v Utiku (Luttich). Pozneje te posesti ne najdemo
več med samostansko posestjo, je pa po najstarejšem
ohranjenem urbarju iz leta 1505 imel stiški samostan
dve kmetiji v Selu pri Vodicah. Patriarhova listina se
je ohranila le v izvlečku iz leta 1719.197 Opozoriti je
treba, da gre pri imenu Luttich lahko tudi za Utik
pri Ljubljani, prvotno gozd in hrib med Glinščico in
Gradaščico, kjer so pozneje samotne kmetije dobile
skupno ime Podutik.
Cerkev sv. Štefana v vodiški župniji se omenja že
1391, sam kraj Utik (Gittig) pa prvič zanesljivo šele
stoletje pozneje v urbarju Nemškega viteškega reda iz
1490. Križniki so imeli tam podložne štiri kmetije.
Tomaž Krastel je letno plačeval 120 soldov pravde,
Janez Veger, Jakob Kraftel in Gregor Juršak pa po
197 Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, AS 1073, Zbirka rokopisov,
148r, s. 13, 1719

60 soldov. Vsi štirje so bili dolžni ob pustu dajati po
eno kokoš.198
V Utiku je imel 1499 ljubljanski stolni kapitelj štiri
podložne kmetije. Gašper Oprešnik je dajal funt denaričev pravde, 55 soldov vprežne tlake, mes ovsa,
osem kokoši, 25 jajc. Opustela kmetija Martina Švarca je dajala 55 soldov pravde, mes ovsa, sedem kokoši, 13 jajc in jo je obdeloval Janko za 58 soldov in star
ovsa. Opustela kmetija Šturma je dajala funt denaričev pravde, 55 soldov vprežne tlake, mes ovsa, devet
kokoši, 25 jajc in jo je obdeloval Simon Jakec za dva
funta denaričev, 6 dni tlake in star ovsa. Opustela
kmetija Curek je dajala 55 soldov pravde, 55 soldov
vprežne tlake, mes ovsa, sedem kokoši, 13 jajc in jo
je obdeloval Gašper Oprešnik za en dukat in tri dni
tlake. Desetina v Utiku znaša tri dukate in jo je imel
zakupljeno Blaž Brecel iz Polja za pet funtov denaričev in 82 soldov.199
Stolni kapitelj je imel ok. 1535 v Utiku dve kmetiji,
za prvo je Blaž Oprešnik dajal 1 ogrski gld 36 kr 2
198 Deutschordenszentralarchiv Wien, Cod. 164, s. 155‘, 1490
199 NŠAL 100 1u, cit. n. 58, s. 247–248, s. 256, 1499
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d, en star ovsa, osem kokoši in 25 jajc, za drugo pa
Matija Curek 1 76 kr 1 d, en star ovsa, sedem kokoši
in 25 jajc.200

Vodice
Vodice se s poimenovanjem „župnika iz Vodic“ (plebanus de Wodiz) prvič pojavijo 1257,201 vendar so pri
tem mišljene kot ime župnije. Kot ime naselja pa se
prvič omenjajo 1265, ko je vitez Ulrik iz Kosez, imenovan Teler, daroval benediktinskemu samostanu v
Gornjem Gradu vso svojo posest v Kosezah in Vodicah (in Woditç), opat Henrik pa mu je izdal potrdilo o
grobu zanj in za njegovo pokojno hčer Perto v samostanski cerkvi (Dokument 12).202

Dokument 12 – Gornjegrajski opat Henrik leta 1265
potrjuje, da mu je vitez Ulrik Teler podaril posest v
Kosezah in Vodicah, za kar bodo on in njegovi otroci
pokopani v samostanski cerkvi v Gornjem Gradu. (Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 101, Zbirka listin, št.
27, 1265)

Naslednjič se naselje omenja 1329, ko je Bertold z
Gradenegga prodal samostanu v Velesovem kmetijo
v Vodicah, na kateri je živel Hertvik.203 Morda je prav
to kmetijo, na kateri je bil takrat podložnik Blaž, ki je
letno plačeval marko in pol soldov, velesovska priorka Barbara Myndorfer leta 1494 podarila za beneficij
sv. Tomaža pri kostnici v Cerkljah.204
Vodiška župnija je imela podložno kmetijo tudi v Vogljah, ki jo je na začetku 15. stoletja obdeloval Osterman iz Vodic. Vodiški župnik Filip je 1408 dovolil
samostanu v Velesovem, da smejo samostanski podložniki v Vogljah čez cerkveni travnik do bližnjega
studenca. V zameno so mu dominikanke dale drug
travnik pri Vodicah.205
200 Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 100, Kapiteljski arhiv Ljubljana, knjige, urbarji šk. 1, št. 2u, vstavljen list, ok. 1535
201 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 20, 13. 12. 1257
202 Ibid., št. 27, 1265
203 AS 1063, cit. n. 6, št. 5258, 14. 6. 1329
204 Ibid., št. 5427, 24. 2. 1494
205 Ibid., št. 5364, 11. 11. 1408
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Pomembno posest so v Vodicah nakupili tudi grofje
Celjski. Tako sta 1349 Jurij Zendel in žena Marjeta
prodala grofu Frideriku I. tri kmetije v Vodicah,206
Gall Gallenberg pa 1353 še dve.207 Ljubljanski meščan Tomaž Oglejec in njegov brat Lenart pa sta
1362 kmetijo v Vodicah prodala grofoma Ulriku I.
in Hermanu I.208 Eno od teh kmetij je 1436 Friderik
II. podaril v fevd Juriju iz Kamnika,209 ki jo je imel v
fevdu še 1456210 in tudi 1457,211 ko je že bila deželnoknežji fevd.
Celjski so imeli v Vodicah tudi desetino. Del te sta
imela od njih v fevdu Viljem Lusperger in njegova
žena Ana, ki sta jo 1394 prodala sorodniku Viljemu
Lambergu.212 To desetino je grof Friderik II. Celjski
1437 podelil v fevd bratom Juriju, Boltežarju in Jakobu Lambergu.213 Celjski so podeljevali desetino
tudi Gallenbergom. Bratje Nikolaj, Sajfrid in Janez
Gallenberg so že 1436 dobili od grofa Friderika II. v
fevd nekaj desetine v Vodicah,214 ki so jo imeli omenjeni bratje v fevdu tudi še 1455,215 že leta 1454 pa je
Janez Gallenberg kupil od Žige Lamberga pol desetine v Vodicah.216 Leta 1456 sta imela celjsko desetino
v fevdu poleg Janeza še njegov brat Sajfrid in njun
bratranec Nikolaj.217 Po izumrtju Celjskih so postali
njihovi fevdi habsburška last in desetino v Vodicah je
cesar Friderik III. 1457 podelil v fevd Gallenbergom,
prvi del že omenjenim Sajfridu, Janezu in Nikolaju,218
drugi del pa Andreju.219 Leta 1458 je nekaj tamkajšnje
desetine dal cesar v fevd Frideriku Lambergu, njegovim bratom Juriju, Gašperju, Janezu in Henriku ter
bratrancem Žigi, Andreju in Juriju.220 Nekaj desetine
v Vodicah je prešlo tudi pod deželnega kneza, ki jo je
leta 1444 podelil v fevd Žigi Lambergu.221
Dominikanski samostan v Velesovem je imel leta
1458 v Vodicah tri podložnike: nekega Andreja, Miha
Puška in Jurija Glaviča. Prva dva sta dajala marko
soldov pravde, tretji pa marko in 40 soldov. Vsi so
bili dolžni letno dajati šest kokoši in pišče ob pustu
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Ibid., št. 4101, 12. 10. 1349
Ibid., št. 4133, 24. 3. 1353
Ibid., št. 4193, 10. 8. 1362
AS 1073 I-57r, cit. n. 50, s. 68‘, 1436
AS 1073 I-2r, cit. n. 55, s. 9, 1456
StLA HSC 3/17, cit. n. 56, s. 21, 1457
AS 1063, cit. n. 6, št. 302, 1394 III 31
Ibid., št. 535, 20. 4. 1437; vpisano tudi v fevdni knjigi v AS 1073
I-57r, cit. n. 50, s. 87, 20. 4. 1437
AS 1073 I-57r, cit. n. 50, s. 85‘, 1436
AS 1073 I-3r, cit. n. 177, s. 5‘, 1455
KLA 457, cit. n. 52, št. 476, 15. 5. 1454
AS 1073 I-2r, cit. n. 55, s. 12‘, 1456
StLA HSC 3/17, cit. n. 56, s. 22, 1457
Ibid., s. 68‘, 69, 1457
Moravský zemský archiv v Brne, G 154, Thun-Hohensteinou Kvasice (Lamberk), št. I–12, 18. 2. 1458. Listina je vpisana tudi v fevdni
knjigi v StLA HSC 3/17, cit. n. 56, s. 2, 18. 2. 1458
Österreichisches Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Hs. W 724, s. 234

STAREJŠA ZGODOVINA VODIC IN BLIŽNJE OKOLICE

ter 25 jajc. Andrej in Jurij pa sta dajala tudi 40 soldov za prevoz vina.222 V Vodicah je imel kmetijo tudi
Gašper Kamniški, ki jo je 7. decembra 1487 prodal
ključarjem kostniške kaplanije sv. Tomaža v Cerkljah
za tamkajšnjo novo ustanovo.223
Ljubljanski stolni kapitelj je imel 1499 v Vodicah štiri
podložne kmetije. Jernej Rodja je dajal marko in 40
soldov pravde, 40 soldov pravde sv. Jurija, 55 soldov
vprežne tlake, mes ovsa, osem kokoši, 25 jajc. Blaž
Rojec funt denaričev pravde, 40 soldov pravde sv.
Jurija, 55 soldov vprežne tlake, mes ovsa, 8 kokoši,
25 jajc. Jurij Božič marko soldov pravde, 40 soldov
pravde sv. Jurija, 55 soldov vprežne tlake, mes ovsa,
osem kokoši, 25 jajc. Opustela kmetija Požar je dajala marko soldov pravde, 40 soldov pravde sv. Jurija,
55 soldov vprežne tlake, mes ovsa, osem kokoši in 25
jajc in jo je obdeloval Blaž Rojec za celotno pravdo in
šest dni tlake. Desetina je znašala 4 dukate.224
Za kapiteljsko posest v vodiški župniji je ohranjen
tudi fragmentarni popis dajatev iz prve tretjine 16.
stoletja (ok. 1535), po katerem je imel kapitelj v Vodicah šest kmetij. Martin Požar je dajal od kmetije 2
ogrska gld 10 kr, en star ovsa, osem kokoši in 25 jajc;
Jernej Rodja 2 ogrska gld 36 kr, en star ovsa, osem
kokoši in 25 jajc; Jernej Rojec 1 ogrski gld 65 kr 2 d,
en star ovsa, sedem kokoši in 25 jajc; Štefan Biček 2
ogrska gld 10 kr, en star ovsa, devet kokoši in 25 jajc;
Andrej Rodja 2 ogrska gld 63 kr 2 d, en star ovsa, devet kokoši in 25 jajc ter Luka Jeras 1 ogrski gld 36 kr
2 d, en star ovsa, osem kokoši in 25 jajc.225
Gospostvo Smlednik je imelo v Vodicah 1558 podložnih šest kmetij; eno je imel župan, na preostalih pa
so bili Jakob Dovjak, Boštjan Kurče ter Gregor in dva
Urbana Travna. Župan je plačeval 1 gld 46 kr pravde in
18 kr davka, eden od obeh Urbanov Travnov pa 1 gld
15 kr pravde in 12 kr davka, 6 škafov pšenice, 6 škafov
soržice, 12 škafov ovsa in 1 škaf lanenega semena. Vsi
drugi so plačevali po 1 gld pravde in 12 kr davka. Prav
vsi pa so bili dolžni plačevati letno tudi 15 kr tovorščine (običajno tovorjenje s konjem), 2 d uporniškega
denarja, tj. kazenskega davka, uvedenega po zatrtju
vseslovenskega kmečkega upora leta 1515) in dajati
pišče ob pustu, 20 jajc in plačevati večnino, dajatev,
za katero je moral graščak dati nekaj hrane in pijače
ob splošnih zasedanjih vseh prebivalcev na območju
smledniškega deželnega sodišča.226
222 Arhiv Republike Slovenije Ljubljana, AS 1074, Zbirka urbarjev, 49u,
pog. XXVIII, s. 42, 1458
223 AS 1063, cit. n. 6, št. 5419, 7. 12. 1478
224 NŠAL 100 1u, cit. n. 58, s. 246–247, 256, 1499. Za podroben opis
urbarja cf. Jurij Šilc, Iz kapiteljskega urbarja za leto 1499, Kopitarjev glas, 85-86, julij-avgust 2002, s. 9
225 NŠAL 100 2u, cit. n. 200, vstavljen list, ok. 1535
226 Arhiv Republike Slovenije, AS 777, Gospostvo Smlednik, knjige, št.
11, s. 24–26, 1558 (prepis iz 18. stoletja)

Župnija Kamnik je imela 1628 v Vodicah kmetijo, na
kateri je bil podložnik Miha Jeras, ki je letno dajal 2
gld 50 kr 3 d pravde, dve kokoši in pišče ob pustu, za
odvetščino star ovsa in 32 kr denarja namesto tlake.227
Ljubljanski stolni prošt, dekan in kapitelj so z dovoljenjem in vedenjem ljubljanskega škofa 1676
zamenjali s Henrikom Matejem Schweigerjem Lerchenfeldom iz Blagovice, imetnikom gospostva Rocen, desetino od dveh kmetij, ki jo je kapitelj izročil
in brez pridržka predal, za kar je Schweiger kapitlju
predal drugo desetino v Tacnu, kamor je sodila tudi
kmetija v Vodicah.228

Koseze
Koseze (Edlingen) se pisno omenjajo leta 1265, ko
je gornjegrajski opat Henrik II.229 izdal vitezu Ulriku iz Kosez, imenovanemu Teler, za daritev njegove
posesti v Kosezah in Vodicah potrdilo o grobu zanj
in za njegove otroke v samostanski cerkvi (Dokument 12).230 Naslednja omemba Kosez je iz 14. stoletja, leta 1322 je Hartvik Mengeški v soglasju z ženo
Jero prodal točaju Rajnerju Ostroviškemu kmetijo in
travnik v Kosezah (Dokument 13).231 V Kosezah sta
bili dve kmetiji, ki sta bili podložni vodiškemu župniku, ki jih je 1337 zamenjal s točajem Rajnerjem za
kmetijo v Vodicah.232 Ko sta 1356 brata točaja Nikolaj in Herman Ostroviški prodala Viljemu Gallenbergu in njegovi ženi Jeri Slovenjegraški Šenkov turn,
sta skupaj z njim prodala tudi štiri kmetije v Kosezah
s podložniki Urhom, Jurijem, Martinom in Gregorjem (Dokument 17).233 Leta 1395 je grof Herman II.
Celjski podelil Sajfridu Gallenbergu v fevd pet kmetij
v Kosezah.234
227 Arhiv Republike Slovenija, AS 1074, Zbirka urbarjev, 185u, s. 29,
1628
228 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 803, 29. 3. 1676
229 Henrik II. se omenja kot opat v Gornjem Gradu med letoma 1247
in 1268. Cf. Ignac Orožem, Das Bisthum und die Diözese Lavant, II.
Theil, Marburg 1877, s. 30–48
230 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 27, 1265. Listina se v prevodu glasi: „Mi,
Henrik, drugi opat samostana v Gornjem Gradu, vsem izmed prisotnih v vednost s pozdravom. Gospod vitez Ulrik iz Kosez, imenovan Teler, je našemu samostanu na pogrebu oziroma pokopu
svojega sina Friderika v blagor duše istega sina dal vse, kar je imel
in ima pri Kosezah in v Vodicah. Ko pa smo pretehtali pobožno
vdanost istega viteza, smo pokopali njegovega omenjenega sina na
naše stroške in smo poleg tega obljubili, da bomo omenjenega gospoda Ulrika in njegovo hčer Perto, ko bosta umrla, na naše stroške
pokopali v našem samostanu. Da bo torej vse, kar je bilo v tem delu
sklenjeno med nami in omenjenim vitezom, nepreklicno upoštevano, smo pričujočo listino dali opremiti z visečimi pečati nas in
našega samostana. Opravljeno ob glavnem oltarju našega samostana ob prisotnosti vseh, ki so se udeležili pogreba prej imenovanega
Friderika leta gospodovega 1265.“
231 Archiv Burg Hochosterwitz, Urkunden, št. 1, 21. 11. 1322
232 HHStA AUR, cit. n. 17, 6. 12. 1337
233 StLA GU, cit. n. 32, št. 42, 19. 2. 1356
234 AS 730/133, cit. n. 173, s. 462, 1395
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Dokument 13 – Hartvik Mengeški proda 21. novembra
1322 kmetijo in travnik v Kosezah točaju Rajnerju
Ostroviškemu. (Archiv Burg Hochosterwitz, Urkunden,
št. 1)
Deželni knez je imel v bližini Šenkovega turna, morda v Kosezah, posest že v času Celjskih, saj je kralj
Friderik IV. leta 1444 podelil bratom Nikolaju, Sajfridu in Janezu ter bratrancema Žigi in Andreju Gallenberg štiri kmetije pod vinogradom pri Šenkovem
turnu.235 Omenjeni vinograd je ležal verjetno na hribu Gorica (372 m) pri Kosezah. Cesar Friderik III. je
te štiri kmetije znova podelil v fevd Gallenbergom
1457236 in pozneje še leta 1469.237

Repnje
Repnje (Repnach) se kot naselje prvič omenjajo leta
1287, ko je Juta, vdova Egelolfa in sestra Nikolaja
Limbarskega, v soglasju s sinom Egelolfom prodala
Verijandu s Strmola pet kmetij v Repnjah (Dokument 14).238 Tri od teh kmetij je dal 1319 Jakob Strmolski svojemu sinu Frideriku, ki jih je ta izročil za
jutrnjo svoji ženi Neži, hčerki Majnharda iz Gorij.239
Ko je Neža ovdovela, je 1364 dala od svoje jutrnje
posesti sinu Majnhardu, ki je bil župniku v Cerkljah
na Gorenjskem, tri kmetije v Repnjah. Podložniki
na teh kmetijah so bili Štefan, Jurij in Konrad.240 S
soglasjem svojih dedičev in prijateljev je Neža leta
1381 iz svoje jutrnje posesti prodala sinu Majnhardu
še eno kmetijo v Repnjah, ki jo je obdeloval podložnik Marko. Dohodke od te kmetije je namenila za
vzdrževanje večne luči pred Marijinim oltarjem v župnijski cerkvi v Cerkljah, kjer je bil njen sin še vedno
župnik. To pa še ni bilo vse, saj je sinu za vzdrževanje
večne luči pred oltarjem sv. Rešnjega telesa v isti cerkvi izročila od svoje jutrnje posesti še eno kmetijo v
Repnjah, ki jo je uživala neka vdova Lucija s svojimi
235
236
237
238
239
240
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HHStA W 724, cit. n. 54, s. 233, 1444
StLA HSC 3/17, cit. n. 56, s. 68‘, 1457.
HHStA W 724, cit. n. 54, s. 276, 7. 3. 1469
AS 1063, cit. n. 6, št. 4752, 1287
Ibid., št. 5254, 31. 10. 1319
Ibid., št. 5974, 22. 7. 1364

Dokument 14 – Vdova Juta, sestra Nikolaja Limbarskega, proda leta 1287 Verijandu s Strmola pet kmetij v
Repnjah. (Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, AS
1063, Zbirka listin, št. 4752)
otroki. Neža je določila, da sme sin uživati dohodke
teh dveh kmetij vse do svoje smrti. Po njegovi smrti
pa postaneta last cerkovnikov, ki morajo vestno skrbeti za večno luč pri omenjenih oltarjih, v nasprotnem postaneta kmetiji last samostana Velesovo.241
Ena od kmetij, ki so jih v Repnjah imeli Strmolski, je
verjetno ob poroki Verijandove hčere prešla na Ulrika Diengerja iz Zapric (zdaj del naselja Podgorje) pri
Kamniku. Njegov sin Nikolaj je 1352 skupaj z ženo
Lucijo to kmetijo, ki jo je takrat obdeloval podložnik
Matej, prodala vitezu Volflu iz Velesovega, ta pa jo je
podaril samostanu v Velesovem, da po njegovi smrti
opravljajo tam obletno mašo.242
V Repnjah so imeli desetino tudi Jeterbenški. Leta
1366 je Lenart Porger potrdil, da je njegov brat Gregor z njegovo vednostjo vrnil to desetino Juriju Jeterbenškemu.243 Desetino je od Jeterbenških kupil
Pankracij iz Lienza, gradiščan v Predjami, in jo leta
1414 podelil v fevd ljubljanskemu meščanu Tomažu
Paradisu in njegovi ženi Katarini.244 Desetina je postala deželnoknežji fevd in sta jo 1431 dobila v fevd
ljubljanska meščana Nikolaj in Jurij Paradiser.245 Še
leta 1444 je bila fevd Nikolaja Paradiserja,246 potem
je prešla v fevd Jurija, ki je bil sin pokojnega ljubljanskega meščana Mateja Šererja. Jurij jo je 1450 prodal
ljubljanskemu meščanu Ostermanu Pošu247 in nekaj
241
242
243
244
245

Ibid., št. 5329, 24. 4. 1381
Ibid., št. 5290, 1. 7. 1352
Ibid., št. 6398, 22. 3. 1366
Ibid., št. 6633, 15. 7. 1414
Österreichisches Staatsarchiv Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Hs. B 22, s. 55‘, 7. 3. 1431
246 HHStA W 724, cit. n. 54, s. 230‘, 1444
247 Listina iz 1. 5. 1450 se je ohranila le v nekaj dni mlajšem prepisu v
AS 1063, cit. n. 6, št. 6706, 5. 5. 1450
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dni pozneje o tem obvestil kralja Friderika IV.248 Podelitev teh desetin je vpisana tudi v notranjeavstrijski fevdni knjigi.249

Germek na drugi, Germekova vdova na tretji ter Gregor in Miha Blažič na četrti.258

Ko je bratovščina Naše ljube Gospe na Šmarni gori
leta 1419250 in 1420251 od ljubljanskih meščanov kupila njivi na ljubljanskem polju, je bil med ključarji
bratovščine tudi Martin iz Repenj.

Bukovica pri Vodicah

Po urbarju iz 1458 je imel samostan Velesovo v Repnjah podložnika Janka, ki je letno dajal marko in 40
soldov pravde, 40 soldov za prevoz vina, šest kokoši
in še eno ob pustu ter 25 jajc.252 Samostan si je pozneje v Repnjah pridobil še nekaj posesti, saj je priorka Barbara Myndorfer leta 1494 za beneficij sv. Tomaža pri kostnici v Cerkljah podarila tudi tri kmetije
v Repnjah. Na prvi je bil podložnik Slavec, ki je letno
dajal marko in 40 soldov pravde, na drugi Jakob, ki
je dajal dve marki soldov in na tretji Andrej Kramar,
ki je dajal marko in pol soldov.253
V Repnjah so imeli kmetijo tudi Ostroviški, ki jo je
1463 točaj Ulrik s soglasjem bratov Viljema, Jurija
in Volfganga podelil v fevd Nikolaju iz Vogelj in ženi
Heleni.254 Kmetijo v Repnjah pa je imela tudi Ivana,
sestra pokojnega Volfganga iz Mengša in žena Viljema Galla z Rožeka, ki pa jo je 1476 prodala cerkvi
sv. Tilna.255 Dormuševo kmetijo v Repnjah pa sta
imela kranjski meščan Miha Ptiček in njegova žena
Urška in sta jo 1497 (skupaj z dvorcem Predole pred
Kranjem) podelita svojima hčerama pod pogojem,
da letno plačujeta kranjskemu mestnemu špitalu za
špitalske siromake in za slovesno obletnico z dvanajstimi duhovniki 14 dni pred ali po sv. Martinu.256
Urbar stolnega kapitlja v Ljubljani navaja 1499 v Repnjah podložnika Gregorja Psiča, ki je dajal marko in
27 soldov pravde, 55 soldov vprežne tlake, mes ovsa in
4 kokoši. Desetina je znašala 5 dukatov in jo je imela v
zakupu Jurij Brajnovec za 5 dukatov in funt popra.257
Kranjski deželni knjigovodja Jurij Varl je 1563 naznanil, da je s Krištofom Švabom, župnikom v Cerkljah na Gorenjskem in kaplanom kostniške kapele
sv. Tomaža, 28. aprila 1564 (verjetno bi moralo pisati 1563) na Dunaju sklenil sporazum o menjavi žitne
desetine na Brezjah nad Kranjem za štiri hube v Repnjah in Vodicah v gospostvu Smlednik. Podložniki
na teh kmetijah so bili: Andrej Berce na prvi, Martin
248
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HHStA AUR, cit. n. 17, 4. 5. 1450
HHStA W 724, cit. n. 54, s. 250, ok. 1450
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 258, 16. 3. 1419
Ibid., št. 262, 25. 9. 1420
AS 1074 49u, cit. n. 222, pog. XIX, s. 43, 1458
AS 1063, cit. n. 6, št. 5427, 24. 2. 1494
Ibid., št. 6870, 31. 10. 1463
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 438, 12. 3. 1476
Ibid., št. 507, 21. 12. 1497
NŠAL 100 1u, cit. n. 58, s. 249, s. 256, 1499

Bukovica se prvič omenja 1309, ko sta Rajnbreht in
Ulrik s Hallegga zamenjata s samostanom Vetrinje
posest v Depali vasi pri Mengšu za kmetijo v Bukovici (ze Puch).259 Prva pisna omemba prebivalca Bukovice pa je iz 1450, ko se omenja Jernej, ki je bil ključar šmarnogorske cerkve.260 Ko je Katarina, vdova
Gašperja Ravbarja, leta 1499 ustanovila v soglasju s
sinovi Janezom, Nikolajem in Erazmom oltarni beneficij sv. Barbare in sv. Marjete v ljubljanski stolnici,
je zanj podarila tudi kmetijo v Bukovici.261
Po kapiteljskem urbarju iz 1499 je desetina v Bukovici znašala pet dukatov in jo je imel zakupljeno Erhart Pure iz Bukovice za pet mark soldov.262

Selo pri Vodicah
Plemič, imenovan po naselju Selo, se morda prvič
omenja že 1316. Takrat je Hartvik Mengški dal soprogi Jeri Ostroviški svoj del mengeškega gradu in
vse, kar ima v Mengešu onstran poti na Zaprice, za
njen delež dediščine na Ostrovici na Avstrijskem
Koroškem, ki ga je prodal. Kot priče so od kranjskih
plemičev navedeni Nikolaj Črnelski in njegov brat
Gestlajn, Viljem Mengeški in Ortel s Sela (von Zel);
listino pa so pečatili Hartvik Mengeški, Verner Škofjeloški, ki je bil takrat gradiščan na Zgornjem gradu v Kamniku, Nikolaj Kamniški in Oton Jeterbenški. Ortel s Sela je bil najverjetneje Ortel Mengeški,
ki je bil 1309 skupaj z Nikolajem Črnelskim glavar
v Kamniku. Bil je bojevite narave in je 1314 skupaj
z Otom, sinom Siefrida Mekinjskega, Gestlajnom
Črnelskim in Askvinom, sinom Diepolda Kolovškega, oropal posest freisinških škofov v Prašah.263
Kot naselje se Selo omenja 1327 v listini, s katero je
Friderik Žovneški naznanil, da je namenil Alhajdi,
ženi Henrika Winchlerja, za jutrnjo dve kmetiji in pol
na Selu (cze Czelle).264 Tam je imel posest tudi ljubljanski meščan Perho, ki je 1337 prodal točaju Rajnerju
Ostroviškemu kmetijo na Selu z vsem pripadajočim in
še en travnik.265 Za Marijino cerkev v Šinkovem Turnu
258
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260
261
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263

AS 1063, cit. n. 6, št. 5484, 20. 8.1563
KLA 418, cit. n. 8, št. 195, 20. 7. 1309
NŠAL 101, cit. n. 4, št. 334, 5. 5. 1450
Ibid., št. 537, 22. 6. 1499
NŠAL 100 1u, cit. n. 58, s. 256, 1499
AS 1063, cit. n. 6, št. 6085, 4. 7. 1316; cf. Jurij Šilc, Stolp točajev z
Ostrovice v Šinkovem Turnu, Sledi preteklosti, knj. 3, Šinkov Turn
2018, s. 19–20
264 AS 1063, cit. n. 6, št. 4019, 19. 4. 1327
265 HHStA AUR, cit. n. 17, 18. 7. 1337
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je tega leta navedeno, da stoji na Selu.266 Po Selu se je
imenoval tudi plemič Libhart s Sela, ki je bil poročen
z Dimuto, hčerjo Friderika Zajcerja. Libhartu in ženi
Dimuti sta 1341 omenjeni Friderik in soproga Engelrade izročila dvor v Loki pri Mengšu. Izročilno listino
sta pečatila točaj Rajnher Ostroviški in Herman Mengeški.267 Konrad Gall je 1353 prodal grofu Frideriku
I. Celjskemu dve kmetiji na (Spodnjem) Selu, kjer sta
živela podložnika Janez in Urh.268 Bratje točaji Herman, Janez in Nikolaj Ostroviški so 1354 zamenjali
z grofom Friderikom I. Celjskim, mlina z jezovoma in
vsem pripadajočim, ki sta ležala na Selu med Šmarno
goro in njihovim stolpom (mišljen je Šenkov turn) za
neko grofovo posest, morda tisti dve kmetiji, ki jih je
leto prej kupil od Galla.269 Ko so 1356 točaji Ostroviški prodali stolp Šenkov turn, je ta imenovan kot stolp
pri Selu (Dokument 17),270 podobno tudi še 1363271 in
1367.272
V 15. stoletju je edina omemba naselja 1490 v urbarju nemškega viteškega reda.273 Podložnik Herman
Jakec je letno plačeval 120 soldov pravde in bil ob
pustu dolžan dajati eno kokoš.
Na Selu sta bila 1558 podložnika gospostva Smlednik kmeta Boštjan in Pavel Kristan. Prvi je plačeval
2 gld, drugi pa 1 gld 45 kr pravde. Oba sta plačevala
po 25 kr davka, 15 kr tovorščine in 2 d uporniškega
denarja.274

Zapoge
Zapoge se prvič omenjajo 1319, ko je Friderik Steyrer, imenovan Mengeški, prodal priorju Viljamu
oziroma kartuziji Bistra dve opusteli kmetiji v Zapogah (in Sabaw), v gori onkraj vasi Rašica.275 Zapoge
se naslednjič omenjajo 1332, ko je Konrad z Vrhovca
(pri Nazarjah) podaril gornjegrajskemu samostanu za obletno mašo preminule žene Elizabete štiri
kmetije v Zapogah pri Smledniku v župniji Vodice na
Kranjskem, na katerih so bili podložniki Tomaž, Ditrih, Peter in Herman (Dokument 15).276
Ibid., 6. 12. 1337
AS 1063, cit. n. 6, št. 6185, 10. 8. 1341
Ibid., št. 4137, 14. 7. 1353
Ibid., št. 5490, 25. 7. 1354
StLA GU, cit. n. 32, št. 42, 19. 2. 1356
Ibid., št. 52, 12. 7. 1363
Ibid., št. 58, 13. 11. 1367
DOZA Cod. 164, cit. n. 198, s. 156, 1490
AS 777, št. 11, cit. n. 280, s. 26, 1558 (prepis iz 18. stoletja)
Listina iz 29. 9. 1319 se je ohranila le v dveh prepisih iz 14. stoletja
v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani, AS 1073, Zbirka rokopisov, I-274r. Kopialna knjiga samostana Bistra iz 14.–15. stoletja; na
s. 57‘ je latinski prepis (in Sabaw in monte ultra viliam dietam Fransitz), na s. 80 pa nemški (zw Sagaw am perig enhalb des dorffs genent
Frantschitz in Crainlandt).
276 NŠAL 101, cit. n. 4, št. 105, 5. 4. 1332

Dokument 15 – Konrad z Vrhovca pri Nazarjah je
podaril 5. aprila 1332 gornjegrajskemu samostanu za
obletno mašo za pokojno ženo štiri kmetije v Zapogah
(Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL 101, Zbirka listin,
št. 105, 5. 4. 1332)
V 15. stoletju se Zapoge omenjajo le v urbarjih, in
sicer leta 1426277 v urbarju samostana Gornji Grad,
1458 pa v urbarju samostana Velesovo,278 kjer se
navaja, da podložnik Anže daje marko in 40 soldov
pravde, 40 soldov za prevoz vina, šest kokoši in še
eno ob pustu ter 25 jajc.
Po urbarju iz 1558 je imelo gospostvo Smlednik v Zapogah naslednje podložnike: župana Andreja in njegovega svaka Lenarta Goloba, Lenarta Baha, Ambroža Dovjaka, Matijo Hočevarja, Luko Omerzo, Luko
Rajovca in Petra Rupla. Župan je za svojo in svakovo
kmetijo plačeval 1 gld 15 kr pravde, 25 kr davka in
dajal 6 škafov rži, 6 škafov ovsa in 1 škaf lanenega
semena; Bah je plačeval 50 kr pravde in 12 kr 2 d davka; Dovjak in Rajovec po 1 gld 45 kr pravde in 18 kr
davka; Hočevar in Rupel po 50 kr pravde in 12 kr 2
d davka ter Omerza za polovično kmetijo 31 kr pravde. Vsi so plačevali 15 kr tovorščine, 2 d puntarskega
denarja in dajali pišče ob pustu in 20 jajc ter plačevali
večnino.279
Leta 1658 je Andrej Hočevar iz Zapog daroval cerkvi
sv. Nikolaja v Zapogah desetino od kmetije za svoj
dušni blagor ter za dušni blagor svobodnika Štefana
Jeraja iz Lokarjev.280
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277 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Škofijski arhiv Ljubljana, GG A, f. 2, s.
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279 AS 777, št. 11, cit. n. 226, s. 29–30, 1558 (prepis iz 18. stoletja)
280 AS 1063, cit. n. 6, št. 6949, 12. 6. 1658
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Potok
Potok, ki je zdaj del naselja Šinkov Turn, se prvič
pisno omenja leta 1337, ko je Ulrik Jeterbenški
prodal Hermanu Mengeškemu desetino od dveh
kmetij v Potoku (ze dem Prunnen) pri Mengšu, na
katerih sta bila naseljena Črnoga in Vivod.281 V prvi
polovici 14. stoletja je bil tam dvor, prav tako prvič omenjen 1337, ko sta točaj Rajner Ostroviški
in žena Maca prevzela poroštvo za posojilo, ki sta
ga pri Judih Bonaventuri in Aronu iz Gorice vzela
Hajnc Mengeški in njegova žena. Ostrovičana sta za
Mengeška jamčila z dvorom pri Potoku.282 Ob koncu 14. stoletja se kraj omenja še 1396, ko je avstrijski vojvoda Viljem podeli ljubljanskemu meščanu
Eberhardu Landtropu in njegovi ženi Neži v fevd
vrt pri Potoku.283
V Potoku je imel nekaj desetine tudi deželni knez.
Cesar Friderik III. je 1473 podelil kamniškemu meščanu Petru Šuštarju v fevd četrtino desetine od
kmetij pri dvoru v Potoku pri Mengšu,284 leta 1476
pa ljubljanskemu meščanu Gašperju Metzerju pol
desetine od omenjenih kmetij.285 Ta posest je bila
1478 podeljena v fevd Gašperjevi ženi Heleni,286 leta
1480 pa kamniškemu meščanu Jakobu Lozerju.287

Polje pri Vodicah
Polje se prvič omenja leta 1348, ko je Hertel, sin
Hartnida iz Češenika, v soglasju z materjo Alhajdo in sestro Marjeto prodal Nikolaju, sinu Viljema
Gallenberga, tri kmetije v Polju (ze Veld) v župniji
Vodice. Kmetije so takrat uživali Jurij, Miha, Perc
in Kocjan.288 V 14. stoletju zasledimo še naslednje
omembe naselja. Konrad Gall je 1353 prodal grofu
Frideriku I. Celjskemu kmetijo v Polju pri Šenkovem turnu, na kateri je živel Gregor.289 Ko sta 1356
brata točaja Nikolaj in Herman Ostroviški prodala
Viljemu Gallenbergu in njegovi ženi Jeri Slovenjegraški Šenkov turn, sta jima skupaj z njim prodala
tudi dve kmetiji v Polju s podložnikoma Martinom
in Nikolajem.290 Leta 1360 sta opatinja Marjeta Rabensberška in konvent samostana v Mekinjah potr281 Ibid., št. 6147, 30. 3. 1337
282 HHStA AUR, cit. n. 17, 21. 4. 1337
283 Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 333, Zbirka listin, št. 12, 29. 1.
1396
284 AS 1063, cit. n. 6, št. 6878, 10. 4. 1473. Listina je vpisana tudi v
fevdni knjigi v Niederösterreichisches Landesarchiv, St. Pölten. NÖ
Reg, Hs. 17/5, s. 93, 10. 4. 1473
285 AS 1063, cit. n. 6, št. 6880, 25. 6. 1476. Listina je vpisana tudi v
NÖLA Hs. 17/5, cit. n. 278, s. 92, 25. 6. 1476
286 NÖLA Hs. 17/5, cit. n. 280, s. 100, 12. 8. 1478
287 Ibid., s. 105, 29. 1. 1480
288 StLA GU, cit. n. 32, št. 25, 31. 7. 1348
289 AS 1063, cit. n. 6, št. 4137, 14. 7. 1353
290 StLA GU, cit. n. 32, št. 42, 19. 2. 1336

Dokument 16 – Andrej Gallenberg s Šenkovega turna je
prodal 26. februarja 1518 desetino v Polju kamniškemu
meščanu Juriju Lasarju. Listino je poleg Andreja pečatil
še Jurij Hertenfelser, župnik v Kamniku. (Kärntner
Landesarchiv Archiv Klagenfurt, KLA 457, Ständisches
Archiv, Urkunden, št. 462)

dila ustanovo kaplana pri oltarju sv. Marjete, ki jo je
za dušni blagor svoje pokojne žene Traute s petimi
kmetijami v Polju v župniji Vodice dotiral Viljem
Gallenberg.291 Po smrti Viljema sta sinova Nikolaj in
Jurij 1368 samostanu potrdila daritev omenjenih
petih kmetij v Polju,292 kar je še istega dne opatinja
Kunigunda Vitanjska tudi potrdila.293 Grof Herman
II. Celjski je 1394 podelil v fevd Petru iz Valburge
kmetijo v Polju.294 Verjetno je šlo za kmetijo, ki so jo
Celjski kupili od Gallov. Grof Herman II. je to kmetijo 1414 podelil v fevd Petrovemu sinu Viljemu iz
Valburge,295 kar je grof Friderik II. 1436 potrdil.296
Kmetijo je nato kupil Boltežar Lamberg in mu jo je
1437 celjski grof podelil v fevd.297 Leta 1395 je grof
Herman II. podelil Sajfridu Gallenbergu v fevd dve
kmetiji in žitno desetino v Polju.298
Leta 1499 je imel stolni kapitelj v Polju podložnika
Gregorja Rodja, ki je dajal dve marki soldov pravde,
40 soldov pravde sv. Jurija, 55 soldov vprežne tlake,
mes ovsa, devet kokoši in 25 jajc. Desetina je znašala
štiri dukate in jo je imel v zakupu Urban Nahtigal za
4 dukate in 20 soldov ter funt popra.299
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Ibid., št. 46, 23. 2. 1360
AS 1063, cit. n. 6, št. 5114, 20. 11. 1368
StLA GU, cit. n. 32, št. 62, 20. 11. 1368
Niederösterreichisches Landesarchiv St. Polten, Urkundensammlung des Standischen Archivs, št. 1348, 24. 6. 1394
Ibid., št. 1891, 18. 4. 1414
AS 1073 I-57r, cit. n. 50, s. 20, 1436
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Kamniški meščan Janez Hasiber je 1507 za 50 dukatov prodal cerkvi sv. Tilna v Repnjah kmetijo v Polju,
ki jo je imel Jurij Nahtigal in je služila letno marko in
40 soldov, sedem kokoši in 25 jajc.300
Andrej Gallenberg s Šenkovega turna je 1518 prodal
svoj del desetin v Polju Juriju Lasarju, meščanu in
špitalskemu mojstru v Kamniku, in njegovim dedičem za 63 ogrskih dukatov (Dokument 16).301
Leta 1558 je imelo gospostvo Smlednik v Polju podložnika Matijo Sirnika, ki je plačeval 1 gld 15 kr pravde, 15 kr tovorščine, 2 d puntarskega denarja in večnino.302

Vesca
Vesca se prvič omenja leta 1356, ko sta brata točaja
Nikolaj in Herman Ostroviški prodala Viljemu Gallenbergu in njegovi ženi Jeri Slovenjegraški stolp
Šenkov turn in desetino v Vesci (dacz den Dorflein)
(Dokument 17).303
V Vesci sta imela posest Viljem Lindeker in žena Kristina, ki sta jo 1435 skupaj s podložnikom Martinom
zastavila za posojen denar komendi nemškega viteškega reda v Ljubljani.304
Celjski so imeli, tako kot drugje okoli Vodic, desetino tudi v Vesci in grof Friderik II. jo je 1436 podelil v fevd bratom Nikolaju, Sajfridu in Janezu Gallenberg.305 Ti so jo imeli v fevdu še 1455.306 Ko so
Habsburžani dedovali po izumrtju Celjskih njihovo
posest, je to desetino cesar Friderik III. 1457 znova
podelil v fevd omenjenim bratom Gallenberg,307 del
pa njihovemu sorodniku Andreju Gallenbergu.308 V
Vesci je imel desetino tudi deželni knez. Kralj Friderik IV. je 1451 pol desetine podelil v fevd Volfgangu
Mengeškemu.309 To desetino je Friderik, takrat že
kot cesar, podelil 1468 v fevd Žigi Lambergu,310 1469
pa Joštu Gallenbergu in njegovim sorodnikom.311
Po urbarju iz 1458 je imel samostan Velesovo v Vesci
podložnika Jurija, ki je letno dajal marko in 40 soldov pravde, škaf ovsa, 40 soldov za prevoz vina, šest
kokoši in še eno ob pustu ter 25 jajc.312
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Dokument 17 – Brata točaja Nikolaj in Herman Ostroviški sta prodala 19. februarja 1356 Viljemu Gallenbergu in njegovi ženi Jeri Slovenjegraški za 485 florenov
stolp pri Selu (v Šinkovem Turnu) skupaj s pripadajočim dvorom, oštetom, njivami, travniki in gozdom,
poleg tega pa še osem kmetij, dve pri Sv. Primožu nad
Kamnikom, štiri v Kosezah in dve v Polju ter desetino
v Vesci. (Steiermarkisches Landesarchiv Graz, Sondersammlungen, Gallenberger Urkunden, št. 42)

Ko je Katarina, vdova po Gašperju Ravbarju, 22. junija 1499 ustanovila v ljubljanski stolnici oltarni beneficij sv. Barbare in sv. Marjete, je zanj podarila tudi
kmetijo v Vesci pod Šmarno goro.313

Skaručna
Skaručna se morda prvič omenja leta 1366 (zapisana kot Gorusch, kar bi lahko bil slab zapis za Skorusch ali pa je mišljena Dobruša), ko je Lenart Porger z
vednostjo svojega brata Gregorja vrnil desetino od
štirih tamkajšnjih kmetij Juriju Jeterbenškemu (Dokument 18).314 To desetino je od Jeterbenških kupil
Pankracij iz Lienza in Predjame in jo 1414 podelil
v fevd ljubljanskemu meščanu Tomažu Paradisu in
njegovi ženi Katarini.315 Takrat je Skaručna zapisana
kot Gernicz. Desetina je pozneje prešla pod deželnega kneza in to desetino na Skaručni (Skorutsch) sta
leta 1431 dobila v fevd ljubljanska meščana Jurij
in Nikolaj Paradiser.316 Slednji jo je imel v fevdu še
1444,317 potem pa jo je dobil v fevd Jurij, sin pokojnega ljubljanskega meščana Mateja Šererja. Jurij jo
313
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316
317

NŠAL 101, cit. n. 4, št. 518, 22. 6. 1499
AS 1063, cit. n. 6, št. 6398, 22. 3. 1366
Ibid., št. 6633, 15. 7. 1414
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Ljubljanski stolni prošt, dekan in kapitelj so dali leta
1566 za denar, ki so ga bili dolžni avstrijskemu nadvojvodi Karlu za plačilo za vojsko proti Turkom, v
zastavo Evstahiju Tunzlerju, pisarju v nakladniškem
uradu v Ljubljani, in njegovim dedičem žitno desetino od Rebolove kmetije in Volčičeve njive na Skaručni v vodiški župniji in na smledniškem deželnem
sodišču za 160 gld.324

Laz (morda Golo ali Dornice)

Dokument 18 – Listina ljubljanskega meščana Lenarta
Porgerja z 12. marca 1366, s katero potrjuje, da je brat
Gregor z njegovo vednostjo vrnil Juriju Jeterbenškemu
en del žitne desetine pred mestom Ljubljana in po dva
dela desetin na Dobruši, v Repnjah, v Lazu (v vodiški
župniji) in pod Jeterbenkom. (Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, AS 1063, Zbirka listin, št. 6398)

je 1450 prodal ljubljanskemu meščanu Ostermanu
Pošu318 in o tem obvestil kralja Friderika IV.319 Kot
fevd Ostermana Poša je ta desetina vpisana tudi v
notranjeavstrijski fevdni knjigi.320
Na Skaručni je imel desetino tudi deželni vicedomski
urad, in sicer jo je imel po urbarju iz 1496 zakupljeno
župan Peter s Skaručne za 4 gld in funt popra.321
Po urbarju ljubljanskega stolnega kapitlja iz 1499 na
Skaručni ni bilo podložnikov, desetina pa je znašala
marko soldov in jo je imel zakupljeno Jurij Belčič za
marko in 32 soldov ter funt popra.322
Podložniki gospostva Smlednik na šestih kmetijah
na Skaručni so bili 1558: Jakob Belčič, Primož in Štefan Novak, Gregor Zor ter Matija Zupan. Vsi so imeli
enake dajatve do smledniškega graščaka, in sicer po
1 gld 15 kr pravde, 15 kr tovorščine, 2 d puntarskega
denarja in večnino, dajali pa so po 6 škafov rži (le
Zupan je namesto rži dajal pšenico), 6 škafov ovsa, 1
škaf lanenega semena, pustno pišče in 20 jajc. Imeli
pa so različne davke, Belčič, Zor in Zupan po 25 kr,
Novaka pa sta plačevala: Primož 22 kr in Boštjan 6
kr 1 d.323

318 Listina s 1. 5. 1450 se je ohranila le v nekaj dni mlajšem prepisu v
AS 1063, cit. n. 6, št. 6706, 5. 5. 1450.
319 HHStA AUR, cit. n. 17, 4. 5. 1450
320 HHStA W 724, cit. n. 54, s. 250, ok. 1449
321 Arhiv Republike Slovenije v Ljubljana, AS 1, Vicedomski urad za
Kranjsko, šk. 97, s. 119, 1496
322 NŠAL 100 1u, cit. n. 58, s. 257, 1499
323 AS 777, št. 11, cit, n. 225, s. 26–28, 1558 (prepis iz 18. stoletja)

Naselje Laz nekje v župniji Vodice, morda gre za Golo
ali celo Dornice, se prvič omenja 1366 in je zapisano
kot Zelleczach (Dokument 18). Takrat je Lenart Porger
s soglasjem brata Gregorja vrnil Juriju Jeterbenškemu desetino od dveh tamkajšnjih kmetij.325 Pozneje
je od Jeterbenških to desetino v Lazu (Lazz) kupil
Pankracij iz Lienza, gradiščan na Predjamskem gradu,
in jo 1414 podelil v fevd ljubljanskemu meščanu Tomažu Paradisu in njegovi ženi Katarini.326 Desetina je
pozneje prešla pod deželnega kneza in to desetino v
Lazu (Los) sta 1431 dobila v fevd ljubljanska meščana
Jurij in Nikolaj Paradis.327 Slednji jo je imel v fevdu še
1444,328 potem pa jo je dobil v fevd Jurij, sin pokojnega ljubljanskega meščana Mateja Šererja. Jurij jo
je 1450 prodal ljubljanskemu meščanu Ostermanu
Pošu329 in o tem obvestil kralja Friderika IV.330 Kot
fevd Ostermana Poša je ta desetina v Lazu (zu Laß)
vpisana tudi v notranjeavstrijski fevdni knjigi.331

Dobruša
Dobruša se morda prvič omenja že leta 1366 (zapisana kot Gorusch, čeprav gre morda tudi za Skaručno)
v zvezi z desetino, ki jo je Lenart Porger vrnil Juriju
Jeterbenškemu (Dokument 18).332 Zanesljivo pa se
Dobruša omenja leta 1370, ko je Nikolaj Gallenberg
potrdil, da je grof Herman I. Celjski podelil njemu in
sinovom ter hčeram v fevd tri kmetije na Dobruši (ze
Dobruº ss) pod Smlednikom (Dokument 19).333 Naslednja omemba naselja je 1386, ko so bratje Sajfrid,
Egidij, Viljem in Albert Gallenberg potrdili, da jim
je njihov oče dodelil grad Osterberg (Sostro) skupaj
s pripadajočo posestjo, tudi kmetijo na Dobruši.334
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

NŠAL 101, cit. n. 4, št. 258, 8. 9. 1566
AS 1063, cit. n. 6, št. 6398, 22. 3. 1366
Ibid., št. 6633, 15. 7. 1414
HHSTA B 22, cit. n. 245, s. 55‘, 7. 3. 1431
HHStA W 724, cit. n. 53, s. 230‘, 1444
Listina s 1. 5. 1450 se je ohranila le v nekaj dni mlajšem prepisu v
AS 1063, cit. n. 6, št. 6706, 5. 5. 1450.
HHStA AUR, cit. n. 17, 4. 5. 1450
HHStA W 724, cit. n. 53, s. 250, ok. 1450
AS 1063, cit. n. 6, št. 6398, 22. 3. 1366
AS 1063, cit. n. 6, št. 4254, 15. 3. 1370
StLA GU, cit. n. 32, št. 75, 20. 7. 1386
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Leta 1395 je grof Herman II. Celjski podelil Sajfridu
Gallenbergu v fevd kmetiji na Dobruši.335
Na Dobruši je imela kmetijo tudi Marjeta, žena Volfarta Judenspana, ki sta jo 1417 z možem zastavila
Nikolaju Mengeškemu.336 Na tej kmetiji je bil takrat
podložnik Martin.
Ljubljanski stolni kapitelj je imel 1499 na Dobruši le
desetino, in sicer je znašala tri dukate in jo je imel
zakupljeno Jakob Budinar za tri funte denaričev in
30 soldov.337 Cjuhova kmetija pa je bila dolžna vodiškemu župniku letno opraviti tri dni tlake.338

Dokument 19 – Listina Nikolaja Gallemberga s 15.
marca 1370, s katero potrjuje, da mu je grof Herman
I. Celjski podelil v fevd tri kmetije na Dobruši pod
Smlednikom in dvor v Suhadolah z desetino od dvanajstih kmetij. (Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, AS
1063, Zbirka listin, št. 4254)

Lokarje
Zaselek Lokarje pri Vodicah se prvič omenja leta
1454, ko je Žiga Lamberg prodal Janezu Gallenbergu pol desetine v Lokarjih (zu Lackaren), ki je bila
fevd grofa Friderika II. Celjskega (Dokument 20).339
Leta 1456 sta desetino imela v fevdu poleg omenjenega Janeza še njegov brat Sajfrid in njun bratranec
Nikolaj.340 Po izumrtju Celjskih je ta desetina prešla
pod deželnega kneza in cesar Friderik III. jo je leta
1457 podelil v fevd Andreju Gallenbergu.341

Dokument 20 – Zaselek Lokarje pri Vodicah se prvič
omenja leta 1454, ko je Žiga Lamberg 15. maja 1454
Janezu Gallenbergu prodal pol desetine v Lokarjah.
(Steiermarkisches Landesarchiv Graz, Sondersammlungen, Gallenberger Urkunden, št. 52)
jah. Na hrbtu listine je novo zastavno pismo z dne
10. decembra 1606 za 100 gld, ki jih je Jeraj na novo
posodil Lambergu.342
Baron Janez Ludvik Thurn s Križa je 1608 prodal
svojo kmetijo v Lokarjih v gospostvu Smlednik Jerneju Jeraju, ki je tedaj živel na omenjeni kmetiji.343

Povodje

Viljem Lamberg s Črnela in Jabelj je v začetku leta
1597 zastavil za posojenih 800 gld Jerneju Jeraju iz
Lokarjev, podložniku barona Ahaca Thurna s Križa,
desetino (žitno in mladinino) od 18 kmetij v Trbo-

Povodje se prvič omenjajo v najstarejšem ohranjenem urbarju smledniškega gospostva iz leta 1558.
Kraj je sicer zapisan kot Sallatitsch, a gre zanesljivo
za Povodje, kjer je bil takrat smledniški podložnik
Gregor Rebol, ki je plačeval 1 gld 40 kr pravde, 25
kr davka, 15 kr tovorščine in 2 d puntarskega denarja.344 Povodje (Palludie) se omenja tudi v urbarju
podružnične cerkve v Repnjah leta 1665, kjer se kot
ključar nove cerkve sv. Lucije navaja Marko Rebol.345

335
336
337
338
339
340
341

342 Kje je zdaj listina z dne 1. 1. 1597 ni znano. Kratek povzetek listine je v Vladimir Levec, Regesti in drobtinice iz grajskega arhiva v
Smledniku. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, VII/1, 1897, s.
30
343 AS 1063, cit. n. 6, št. 2013, 14. 5. 1608
344 AS 777, št. 11, cit. n. 226, s. 36, 1558 (prepis iz 18. stoletja)
345 NŠAL Ž 1378, cit. n. 156, s. 143
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Ibid., s. 254, 1499
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Dornice
Dornice (Dornnegg) se prvič omenjajo leta 1626 v
urbarju gospostva Smlednik, kjer je navedeno, da
morata podložnika Jurij Lavrič in Matija Hubad ob
prazniku nedolžnih otročičev (28. december) oddajati oves, in sicer 10 ali 11 starov kranjske mere.346

Vojsko
Vojsko (Voisze) se prvič omenja 1638 v krstni knjigi
župnije Vodice; 5. novembra je bil krščen Martin, zakonski sin Jurija Premka in njegove žene Maruše.347
Vojsko se omenja tudi leta 1665 v urbarju podružnične cerkve v Šinkovem Turnu. Cerkev je imela v
lasti tudi njivo, ki je ležala Na hribu blizu Vojskega in
jo je obdeloval podložnik Matija Kosec iz Vojskega.348

Torovo
Torovo (Turri) se prvič omenja leta 1639 v krstni
knjigi župnije Vodice; 14. junija tega leta je bila na
Torovem rojena Marjeta, zakonska hči Martina Kozarja in njegove žene Neže.349

346 Arhiv Republike Slovenije, AS 777, Gospostvo Smlednik, knjige, št.
12, 1626
347 Nadškofijski arhiv Ljubljana, Župnijski arhiv Vodice, Krstna matična knjiga 1638–1653
348 NŠAL Ž 1377, cit. n. 129
349 NŠAL ŽA Vodice, cit. n. 347
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Povzetek
V prispevku je predstavljena zgodovina Vodic in bližnje okolice v času od
začetka 18. stoletja do razpada kraljevine Jugoslavije. Osvetljeni sta
tako cerkveno kakor tudi civilnopolitično dogajanje tega časa. Poudarek
je na prebivalstvu, demografiji, družabnem in društvenem življenju
kakor tudi na lokalni upravi. Prikazan je tudi razvoj občine od časa
Ilirskih provinc do začetka druge svetovne vojne.

Summary
The history of Vodice and the surrounding area is briefly presented in the
period from the beginning of the 18th century until the break-up of the
Kingdom of Yugoslavia. The ecclesiastical and the civil-political events
of that time are covered. The emphasis is on inhabitants, demography,
social life as well as local administration. The development of the
municipality from the time of the Illyrian provinces to the beginning of
the World War II is also shown.
100

PREBIVALCI IN UPRAVA
VODIC IN OKOLICE OD
MARIJE TEREZIJE DO
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Prebivalstvo v vodiški župniji
sredi 18. stoletja
Leta 1726 je nastopil 44-letno službo vodiškega vikarja Jožef Gregor Bačnik.1 Prav v njegovem času je
državna oblast začela z večjim ali manjšim uspehom
ugotavljati število prebivalstva, njegovo strukturo in
gibanje. Pravi pogoji za poskus splošnega štetja prebivalstva so bili dani šele z upravno reformo po letu
1747. Do štetja prebivalstva je prišlo, ker je hotela
državna uprava dobiti splošen pregled o prebivalstvu, obenem pa potrebne podatke za reforme vladarice Marije Terezije – med njimi tudi reforme na
področju vojaškega nabornega sistema. Že leta 1753
je prišel na vrsto načrt, da bi breme novačenja enakomerno porazdelili med vse dežele. Vladaričin ukaz
s 13. oktobra 1753 je odrejal za avstrijske dežele, naj
predstojniki župnij pošljejo svojim škofom sezname
vseh svojih župljanov, in sicer takoj, pozneje pa konec vsakega vojaškega leta, ti naj pa posredujejo podatke deželnim vladam in te dalje na dvor.

je preživljalo z obdelovanjem zemlje na kmetiji, ki je
bila takrat že v kupnem pravu, torej kupljena s strani
kmeta. Drugo veliko skupino so predstavljali hišarji
in kajžarji. To so bili manjši zemljiški posestniki, ki
so imeli običajno majhno hišico ali kajžo z vrtom ali
njivico. Sledijo najemniki, ki jih ne gre razumeti le v
smislu ljudi brez lastne zemlje, nekakšne siromake,
ampak tudi kot stanovalce, ljudi, ki sicer ne kupijo
hiše, lahko pa si najamejo stanovanje. V popisu so
bili zajeti tudi posli, ki so označeni kot hlapci in dekle, posebej se omenjajo pastirji, pastirice, predice,
varuhi otrok in pestunje. Navedeni pa so tudi berači,
ljudje brez kakršnega koli imetja. Med neagrarnimi
poklici so navedeni vikar, kaplan, zakristan in cerkovnik (Graf 1).

Ukazano je bilo naj popisovalci razlikujejo vernike,
stare nad 12 let, ki opravljajo spoved in prejemajo
obhajilo, dalje za verski pouk sposobno mladino v
starosti med 7 in 12 let ter nedoraslo mladino; ob
vsakem naj navedejo spol, starost in tudi družbeni
položaj, ki pa ga niso točneje opredelili. Nekateri župniki in upravitelji so izdelali sezname že leta 1753,
v celoti pa je bilo štetje po mnogih urgencah opravljeno šele leta 1755.
Območje današnje župnije Zapoge (Zapoge, Dornice in Torovo) je bilo v času popisa eksklava župnije
Komenda med župnijama Vodice in Smlednik.2 Popis
prebivalstva za župnijo Komenda, ki takrat sodila v
nadškofijo Gorica, se žal ni ohranil.
Župnijo Vodice je 1754 popisal takrat 65-letni vikar
Jožef Gregor Bačnik (Dokument 1).3 Pri popisu je beležil tudi socialni položaj prebivalstva, tako da je mogoče razdeliti prebivalce med kmete, kajžarje, hišarje,
najemnike, posle in pripadnike neagrarnih poklicev.
Kmetje so predstavljali kategorijo prebivalstva, ki se
1
2

3
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O duhovnikih od 18. stoletja dalje glej v prispevku Marjete Žebovec, Duhovniki, ki so delovali v župnijah Vodice in Zapoge.
Župnija Komenda je ob ustanovitvi ljubljanske škofije 1461 ostala
v oglejskem patriarhatu. Leta 1751 je bil oglejski patriarhat ukinjen in za njegov habsburški del je bila ustanovljena goriška nadškofija. Župnija Komenda je 1788 prešla iz goriške v preurejeno
ljubljansko nadškofijo. V Zapogah je bil po letu 1768 ustanovljen
kuratni beneficij, 1789 je tam nastala lokalija in 1876 župnija.
Nadškofijski arhiv Ljubljana. Kapiteljski arhiv Ljubljana, KAL
119/9. Prvi prepis z analizo je bil objavljen v Jurij Šilc, Popis duš v
župniji Vodice za časa cesarice Marije Terezije. Drevesa, X/1, 2003,
s. 9–19. Nazadnje je popis ponovno transkribiral Tone Krampač,
Gorenjske družine v 18. stoletju, Ljubljana 2016, s. 677–704.

Graf 1 – Socialna struktura prebivalcev v župniji Vodice
1754 (Izdelal J. Šilc)
Treba je tudi opozoriti, da so nekatera naselja in zaselki, ki se takrat že omenjajo v matičnih knjigah,
popisani pri ustreznih bližnjih vaseh. Koseze, Kot in
Potok so šteti k Šinkovemu Turnu, Golo k Selu ter
Jegriše, Lokarje, Pusence in Zaprice k Vodicam.
V Bukovici je bilo 56 naseljenih zgradb in 287 prebivalcev (138 moških in 149 žensk). V 26 kmečkih
hišah je živelo 184 prebivalcev, od tega jih je bilo 146
kmetov, štirje najemniki, osem hlapcev, 12 dekel,
sedem pastirjev, pet pastiric, varuška in beračica. V
14 kajžah je živelo 46 kajžarjev, v 16 terilnicah lanu4
pa 56 najemnikov in beračica. V Bukovici so bili samostanu Mekinje podložni kmetje Alešovec, Brank,
Hribar, Jereb, Jerše, Šubel, Terbol, Teršan in Žargaj,
kajžarji Jež, Milač, Stare in Ulčar; gospostvu Dol so
4

V popisu je zapisano brechlstuben, kar je po Wolf-Cigaletovem slovarju terilnica, po Pleteršniku pa prostor za trenje lanu.
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prebivalcev kmečkega stanu in en najemnik. V petih
kajžah je živelo 19 kajžarjev, dekla in pastir. V treh
kočah oziroma terilnicah pa je živelo 12 najemnikov
(Bidovc, Gašperšič in Knez). Podložniki gospostva
Reittlstein sta bila kmeta Jeraj in Lavrič ter kajžarja
Grošelj in Kmetič; gospostvo Smlednik je imelo podložna kajžarja Drešarja in Kneza; podložnik podružnice sv. Tilna pa je bil kajžar Markovič.

Dokument 1 – Popis duš župnije Vodice v vojvodini
Kranjski v ljubljanski škofiji v vseh posameznih vaseh
po njihovi pripadnosti gospostvom, z imenom, spolom
in starostjo (prva stran). (Nadškofijski arhiv Ljubljana.
Kapiteljski arhiv Ljubljana, KAL 119/9)

bili podložni kmetje Kimovec, Podgoršek, Podlipec in
Terbol ter kajžarji Lap, Podlipec in Zavrl; podložniki
beneficija sv. Uršule pri kranjski župnijski cerkvi so
bili kmetje Kubel in trije Kunstlji ter kajžarja Burgar
in Kunstelj; gospostvu Jablje so bili podložni kmetje
Mert, Oražem in Pangerc ter kajžar Pangerc, podložnika beneficija sv. Barbare v stolnici sta bila kmeta
Kimovec in Merjasec; podložnika gospostva Češenik
sta bila kmet Kopitar in kajžar Pavlin; podružnici Sv.
Duha v Češnjevku sta bila podložna kmet Burgar in
kajžar Nahtigal; podložnik mesta Kranj je bil kmet
Osel; podložnik gospostva Rocen kmet Štantar, podložnika gospostva Smlednik pa sta bila kajžarja Šifrer in Plevel. Priimki najemnikov v vasi pa so bili:
Burgar, Ipavec, Jež, Kadivec, Lavrič, Petrovec, Pirnat, Rahne.
Na Dobruši je bilo 11 naseljenih zgradb in 58 prebivalcev (28 moških in 30 žensk). V gradu Reittlstein,
ki je štet k Dobruši, jih je živelo 12, od tega peč članov družine oskrbnika Tonija, trije hlapci, dve dekli,
pastir in berač. V dveh kmečkih hišah je živelo 12

V Polju pri Vodicah je bilo 34 naseljenih zgradb s
193 prebivalci (97 moških in 96 žensk). V 16 kmečkih hišah je živelo 122 prebivalcev, od tega jih je bilo
94 kmetov, sedem hlapcev, deset dekel, štirje pastirji,
štiri pastirice, dve varuški in predica. V šestih kajžah
je živelo 17 bajtarjev, sedem najemnikov in beračica s
sinom; v 12 terilnicah pa 41 najemnikov, tri dekle in
beračica. V vasi so bili najemniki Bergant, Bolta, Brecel, Bremšak, Bundšahar, Čerin, Habjan, Jenko, Kodran, Oblak, Robin, Smrekar, Štrekelj, Zlate in Zor.
V Polju so bili samostanu Mekinje podložni kmetje
Brecel, Debevc, Kopitar, Osel, Pipan, dva Špenka in
Tomel ter kajžar Nahtigal; gospostvu Dol sta bila
podložna kmeta Burgar in Nahtigal ter kajžarja Burgar in Nahtigal; podložnika stolnega kapitlja sta bila
kmeta Jereb in Zor ter kajžar Zor; podložnika gospostva Puštal sta bila kmet Eršaj in kajžar Fujan; podložnik gospostva Smlednik je bil kmet Ovijač; podložnik gospostva Rocen kmet Rozman in podložnik
podružnične cerkve sv. Tilna kmet Nahtigal.
V Povodju je bilo osem naseljenih zgradb s 63 prebivalci (31 moških in 32 žensk). V dveh kmečkih hišah je živelo 15 kmetov, pet hlapcev in štiri dekle.
V mlinu je živela devetčlanska mlinarjeva družina
s pastirjem, v dveh kajžah 13 kajžarjev, v treh terilnicah 11 najemnikov (Hribernik, Merše in Robida),
hlapec, dekla, varuh otrok in dve beračici. Vsa vas
je bila podložna gospostvu Smlednik, in sicer kmetje Bergant in oba Rebola, mlinar Kosec ter kajžarja
Brecel in Rebolj.
V Repnjah je bilo 38 naseljenih zgradb s 202 prebivalcema (100 moških in 102 ženski). V 15 kmečkih
hišah je živelo 108 prebivalcev, od tega 74 kmetov,
deset najemnikov, šest hlapcev, 11 dekel, dva pastirja, štiri pastirice in beračica. V 11 kajžah je živelo 44
kajžarjev, dva najemnika in beračica. Naseljenih je
bilo tudi osem koč in tri terilnice, v katerih je prebivalo 40 najemnikov in beračica. V mežnariji je živela
petčlanska družina in še en najemnik. V dvorcu (poznejšem samostanu) so živeli Purgerji pl. Purgi, ki
jim je bil podložen kmet Jerman; podložniki gospostva Reittlstein so bili kmetje Bergant, Brank, Bravhar, dva Germeka, Kmetič, Kopitar, Kušar in Ovčak
ter kajžarji Hribar, Kopitar, Kosec, Nahtigal, Podbregar, Sešek, Stare, Šuštar in Žerovc; podružnici sv. Tilna so bili podložni kmet Štupar, kajžar Kosec, dninar
103

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

Kmetič in cerkovnik Janežič; podložnik samostana
Velesovo je bil kmet Pavlin; podložnik gospostva Tuštanj pa kmet Mrak. Najemniki, ki so bili v večini pri
Purgerjih pl. Purgih, so bili Alešovec, Baraga, Kregar,
Krevs, Kumar, Merše, Mrak, Nahtigal, Potrebec, Ropret, Stare, Stopar, Štebe in Žargaj.
Na Selu pri Vodicah in na Golem je bilo 17 naseljenih zgradb in 106 prebivalcev (58 moških in 48
žensk). V 11 kmečkih hišah je živelo 59 kmetov, 10
najemnikov, trije hlapci, šest dekel, pet pastirjev, pastirica, berač in beračica. V šestih kajžah pa je prebivalo 20 kajžarjev. Podložniki gospostva Smlednik
so bili kmetje Aljaž, Gosar, oba Kristana in Špenko
ter kajžarji Aljaž, Belčič, Kosec in Sešek; podložniki
gospostva Bokalce kmeta Kosec in Rozman ter kajžar Rahne; podložniki gospostva Novi grad v Tržiču
oba kmeta Merše in kajžar Aušlakar; podložnik župnijske cerkve Sv. Trojice v Tržišču kmet Jenko ter
podložnik gospostva Jablje kmet Zupan.
Na Skaručni je bilo 20 naseljenih zgradb in 157
prebivalcev (77 moških in 80 žensk). V 12 kmečkih
hišah je živelo 71 kmetov, 36 najemnikov (Benčič,
Bergant, Fujan, Habjan, Jagodnik, Klobasar, Kosec,
Merše, Nastran, Rozman, Sirnik, Sovinc, Stenovec in
Zor), štirje hlapci, pet dekel in trije pastirji. V šestih
kajžah pa je prebivalo 28 kajžarjev, v koči in v mežnariji pa je živelo osem najemnikov, hlapec in dekla.
Vsa vas je bila podložna gospostvu Smlednik, in sicer
kmetje Bergant, Dermastja, Hočevar, Inglič, Kovče,
Koželj, Kreč, Pipan, Seršen, Sodnik in dva Zora ter
kajžarji Juvan, Fujan, Hubad, Nahtigal, Pipan in
Podgoršek.
V Šinkovem Turnu, Kosezah, Kotu in v Potoku
je bilo 36 naseljenih zgradb in 229 prebivalcev (127
moških in 102 ženski). V gradu je živela štiričlanska
družina grajskega hlapca Ropreta. Na tem območju
je bilo 23 kmetij, na katerih je živelo 133 kmetov, 12
najemnikov (Bolta, Knez, Porenta, Ropret, Rozman in
Špenko), devet hlapcev, osem dekel, šest pastirjev, tri
pastirice, dve beračici in dva osirotela dečka. Kajž je
bilo 11, v njih pa je prebivalo 46 kajžarjev, dva hlapca
in pastirica. V mežnariji pa je sama živela najemnica.
Podložniki gospostva Šenkov turn so bili kmetje Biček, dva Hribarja, dva Kopitarja, Porenta, Sešek, dva
Šuštarja, dva Trampuša, Tavčar in Zamen, kajžarji
Biček, Bitic, Jež, Kuralt, Merjasec, Ropret, dva Rosulnika, Stare in Šubel ter cerkovnik Jeršin; gospostvu
Puštal so bili podložni kmetje Keržič, Kunstelj, Orel,
Pušavc, Seršen, dva Seška in Urbanc; podložnika podružnice Matere božje pa sta bila kmeta Benda.
Na Šmarni gori je v mežnariji živelo pet ljudi, zakristan Janhar, dva hlapca in dve dekli. Mežnarija je
bila podložna stolnemu kapitlju.
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V Utiku je bilo 17 naseljenih zgradb s 110 prebivalci
(52 moških in 58 žensk). V 13 kmečkih hišah je živelo
92 prebivalcev, od tega 70 kmetov, devet najemnikov
(Lenček, Omerza, Podgoršek, Rahne in Smrekar),
dva hlapca, šest dekel, trije pastirji in dve pastirici. V
treh kajžah je bilo 12 prebivalcev in v mežnariji petčlanska družina cerkovnika Kerničnika ter pastir. V
Utiku so bili podložniki ljubljanske komende kmetje
Hočevar, Smrekar, Jež, Kosec, Rozman in Vrbovc ter
kajžar Gorjanc; podložniki stolnega kapitlja kmetje
Gosar, Korbar, Mežan, Rozman, Trampuš in Vehar;
podložnik gospostva Dol kmet Vehar ter podložnika
podružnice sv. Štefana kajžarja Jeras in Plevel.
V Vesci je bilo 13 naseljenih zgradb s 102 prebivalcema (50 moških in 52 žensk). V 10 kmečkih hišah
je bilo 71 kmetov, devet najemnikov, dva hlapca,
pet dekel, dva pastirja in pastirica; v kajži je živela
štiričlanska družina, v dveh terilnicah pa še osem
najemnikov. Podložniki beneficija sv. Barbare pri ljubljanski stolnici so bili kmetje Hubad in dva Keržiča;
podložnika gospostva Šenkov turn kmeta Černivec
in Hribar; podložnika gospostva Dol kmeta Dečman
in Špenko; podložnika gospostva Jablje kmeta Hubad in Koželj ter podložnika gospostva Novi grad v
Tržiču kmet Kopač in kajžar Kadivec. V vasi so bili
najemniki Bašič, Kepic, Levec, Rozman in Trampuš.
V Vodicah je bilo, vključno z zaselki Jegriše, Pu
sence, Lokarje in Zaprice, 77 naseljenih zgradb
in 452 prebivalcev (231 moških in 221 žensk). V župnišču je prebivalo 11 ljudi, vikar, kaplan, trije hlapci, štiri dekle, pastir in berač; v mežnariji jih je bilo
pet, tričlanska družina cerkovnika, dekla in osiroteli
deček. V 22 kmečkih hišah je živelo 122 kmetov, 12
najemnikov, 11 hlapcev, 13 dekel, sedem pastirjev,
sedem pastiric, pestunja in beračica. V 15 kajžah je
prebivalo 81 kajžarjev, dva najemnika, hlapec, pastir, tri dekle in štiri pastirice. V enajstih terilnicah
je prebivalo 49 najemnikov in beračica. V 27 hišah
je živelo 110 hišarjev, hlapec, tri dekle, dva pastirja, dve pastirici, najemnik in beračica. V Vodicah so
bili podložniki gospostva Smlednik kmetje Mervec,
dva Travna in Zupan, kajžarji Blažič, Bremšak, dva
Budnarja, Gerkman, Gubanc, dva Jeraja, Keržič, Koderman, Kristan, Mlakar, Pipan, Sovinc, Tomel in
dva Travna ter hišarji Debevec, Koderman, Korbič,
Kristan, Lipar, Pipan, Plevel, Požar in Vehar; podložniki gospostva Reittlstein so bili kmetje Blažič, Jerše in Rebolj, kajžar Gašperšič ter hišarji Baliž, Bazej,
Ipavec in Zor; podložniki samostana Velesovo so bili
kmetje oba Kirna in Rebolj ter hišar Bilban; stolnemu
kapitlju so bili podložni kmeta Jeraj in Plevel, kajžar
Štupar ter hišarji Nastran, Pangerc in Trampuš, vikar
Bačnik in kaplan Rebolj; podložniki dežele Kranjske
so bili kmeta Burgar in Jeraj, kajžar Barle in hišar
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Omerza; podložniki komornega urada v Kamniku
so bili kmeta Belihar in Štupar ter hišar Kirn; podložnika komende ivanovcev v Komendi sta bila kmeta
Dovjak in Repnik; podložnik gospostva Križ pri Komendi je bil kmet Jerina; podložnik župnije Kamnik
je bil kmet Rebolj; podložnik župnije Cerklje na Gorenjskem kmet Osel; podložniki samostana klaris v
Škofji Loki kmet Štupar; podložniki župnijske cerkve in bratovščine sv. Rešnjega telesa v Vodicah pa
so bili hišarji Janežič, Južina in Kvas ter cerkovnik
Zabukovec. V vasi so bili najemniki Beržnik, Boštaj,
Govekar, Grošelj, Hacin, Janežič, Jeraj, Kaplanovec,
Knific, Košir, Kristan, Kunstelj, Kvas, Martan, Nahtigal, Omerza, Osel, Pangerc, Petek, Pipan, Smole,
Škrabar, Tapovšek, Teršan in Traven.

Graf 2 – Število prebivalcev v župniji Vodice 1754
(Izdelal J. Šilc)

Na Vojskem je bilo osem naseljenih zgradb in 89 prebivalcev (45 moških in 44 žensk). V sedmih kmečkih
hišah je živelo 40 kmetov, 29 najemnikov (Bergant,
Keržič, Komar, Kosec, Lah, Maček, Podgoršek, Robida in Trampuš), trije hlapci, šest dekel, pastir, berač
in beračica; v kajži pa še sedem kajžarjev in dekla. Na
Vojskem so bili podložniki gospostva Rocen kmetje
Čuk, Kosec in Podgoršek ter kajžar Kosec; podložnik
gospostva Križ pri Komendi kmet Čižman; podložnik gospostva Dol kmet Podgoršek in podložnik dežele Kranjske kmet Dečman.
Vikar Bačnik je na koncu popisa naštel v župniji
2176 duš, vendar natančno štetje pokaže le 2053
prebivalcev (1037 moških in 1016 žensk), torej 123
manj (Graf 2). Ni verjetno, da je iz popisa izpadel kak
popisni list, prej gre za popisovalčevo nenatančno
štetje ali napačno seštevanje.5
Čeprav popisovalec ni izrecno omenjal števila
stanovanjskih hiš, je mogoče v celotni župniji Vodice dokaj zanesljivo razpoznati 336 naseljenih stavb
(dva gradova, župnišče, 160 kmečkih hiš, 27 hiš, 85
kajž in 61 koč) (Graf 3).

Graf 3 – Število naseljenih stavb v župniji Vodice 1754
(Izdelal J. Šilc)
moških: Martin Kopitar, verjetno iz Kosez, Andrej
Černivec iz Vesce, berač Anton Komar z Vojskega,
v Vodicah pa hišarja Matej Budnar in Jože Janežič,
imenovan Dane, kajžar Janez Gerkman in kmet
Gregor Brelih. Pri tem je treba poudariti, da je starost ljudi v popisu precej nenatančna, z odstopanji
tudi do 10 let (Graf 4).

Podrobnejša starostna analiza prebivalstva nam
pokaže, da je bilo v župniji največ otrok v starosti
do 10 let, in sicer 524, sledijo mladostniki med 11.
in 21. letom, ki jih je bilo 507. Razlog za upad prebivalstva v delovni starosti (npr. od 21 do 40 let)
je prejkone iskati v odseljevanju in vojaški službi.
Povprečna starost v župniji je bila malo manj kot 23
let in pol. Starost nad 65 let je bila prej izjema kot
pravilo. Vsega skupaj je bilo osem 80-letnikov. Med
njimi vdova Magdalena Kopač iz Vesce in sedem
5

Morda pa je župnik Bačnik k dušam vodiške župnije štel tudi „vodiške“ župljane v Zgornjih Gameljnah, ki jih je sicer zajel v svojem
popisu šmarski župnik Simon Cigole. Vendar se tudi ta račun ne
izide povsem natančno, saj je bilo v Zgornjih Gameljnah takrat 165
prebivalcev. Glej Liselotte Artel – Jurij Šilc, Rekonstrukcija statusa
animarum župnije Šmartno pod Šmarno goro za leto 1754, Drevesa, VIII/4, s. 4−13

Graf 4 – Starostna struktura prebivalcev v župniji Vodice 1754 (Izdelal J. Šilc)
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Med moškimi imeni so prevladovala imena Jurij,
Matej, Andrej, Jože in Janez, med ženskimi pa daleč
pred vsemi Marija in za njimi Urša, Jera, Helena in
Marjeta.
Kot je razvidno iz popisa, so imeli v župniji Vodice
sredi 18. stoletja podložnike številni posvetni in cerkveni zemljiški gospodje. Bilo jih je kar 32, in sicer:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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dežela Kranjska: 3 kmetije (Vojsko 1, Vodice 2),
1 kajžo in 1 hišo v Vodicah,
komorni urad v Kamniku: 2 kmetiji in 1 hišo v
Vodicah,
mesto Kranj: 1 kmetijo v Bukovici,
gospostvo Smlednik: 24 kmetij (Polje 1, Povodje
2, Selo 5, Skaručna 12, Vodice 4), 1 mlin v Povodju, 29 kajž (Bukovica 2, Dobruša 2, Polje 1,
Povodje 2, Selo 4, Skaručna 6, Vodice 12) in 14
hiš v Vodicah,
gospostvo Šenkov turn: 15 kmetij (Šinkov Turn
13, Vesca 2) in 9 kajž v Šinkovem Turnu,
gospostvo Reittlstein pri Repnjah: 14 kmetij
(Dobruša 2, Repnje 9, Vodice 3), 12 kajž (Dobruša 2, Repnje 9, Vodice 1) in 4 hiše v Vodicah,
gospostvo Dol pri Ljubljani: 14 kmetij (Bukovica
4, Polje 1, Vesca 2, Skaručna 6, Vojsko 1) in štiri
kajže (Bukovica 3, Polje 1),
gospostvo Puštal pri Škofji Loki: 9 kmetij (Polje
1, Šinkov Turn 8) in 1 kajžo v Polju,
gospostvo Rocen v Tacnu: 6 kmetij (Bukovica 1,
Polje 1, Vojsko 4) in 1 kajžo na Vojskem,
gospostvo Jablje: 6 kmetij (Bukovica 3, Selo 1,
Vesca 2) in 1 kajžo v Bukovici,
gospostvo Novi grad v Tržiču: 3 kmetije (Selo 1,
Vesca 2) in 3 kajže (Selo 1, Vesca 2),
gospostvo Bokalce: 2 kmetiji in 1 kajžo na Selu,
gospostvo Češenik: 2 kmetiji in 1 kajžo v Bukovici,
gospostvo Križ pri Komendi: 2 kmetiji (Vojsko
1, Vodice 1),
gospostvo Tuštanj: 1 kmetijo v Repnjah.
gospostvo Purgerja pl. Purga: 1 kmetijo v Repnjah,
stolni kapitelj v Ljubljani: 10 kmetij (Polje 1,
Utik 6, Vodice 3), 3 kajže (Polje 1, Šmarna gora
1, Vodice 1) in 3 hiše v Vodicah,
samostan Mekinje: 17 kmetij (Bukovica 9, Polje
8) in 4 kajže (Bukovica 3, Polje 1),
samostan Velesovo: 4 kmetije (Repnje 1, Vodice
3) in 1 hišo v Vodicah,
samostan klaris v Škofji Loki: 1 kmetijo v Vodicah,
komenda nemškega viteškega reda v Ljubljani: 6
kmetij in 1 kajžo v Utiku,
komenda ivanovcev v Komendi: 2 kmetiji v Vodicah,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

župnija Cerklje na Gorenjskem: 1 kmetijo v Vodicah,
župnija Kamnik: 1 kmetijo v Vodicah,
župnijska cerkev Sv. Trojice v Tržišču: 1 kmetijo
na Selu,
župnijska cerkev in bratovščina sv. Rešnjega telesa v Vodicah: 3 hiše v Vodicah,
podružnica sv. Tilna nad Repnjami: 3 kmetije
(Polje 1, Repnje 2) in 3 kajže (Dobruša 1, Repnje
2),
podružnica Matere božje v Šinkovem Turnu: 2
kmetiji v Šinkovem Turnu,
podružnica sv. Štefana v Utiku: 2 kajži v Utiku,
podružnica Sv. Duha v Češnjevku v župniji Cerklje na Gorenjskem: 1 kmetijo in 1 kajžo v Bukovici,
beneficij sv. Barbare pri ljubljanski stolnici: 5
kmetij (Bukovica 2, Skaručna 3),
beneficij sv. Uršule pri kranjski župnijski cerkvi:
4 kmetije in 2 kajži v Bukovici.

Popisi prebivalstva, v preteklosti imenovani ljudska
štetja, so se, tako kakor tudi še danes, izvajali zaradi
praktičnih potreb državne uprave, ki zahteva razne
podatke o svojih državljanih. Na koncu je treba omeniti, da sicer vemo, da so se popisi izvajali, ohranjeni
so tudi sumarni podatki, dobljeni na podlagi popisov, toda dokazni material, ki je nastajal pri popisih,
do 19. stoletja večinoma ni ohranjen. Obravnavano
ljudsko štetje iz leta 1754 je torej svetla izjema in
zato toliko bolj dragoceno.
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Začetki lokalne uprave in prvi katastri
Samozadostno srednjeveško gospodarstvo ni narekovalo potreb po izdelavi zemljiških katastrov, tako
da je prvi novodobni kataster nastal šele v letih od
1748 do 1756 v skladu s patentom vladarice Marije
Terezije, izdanim 12. avgusta 1747, in je znan tudi
kot terezijanski kataster. S tako zastavljenim katastrom je bila ločena podložniška kmečka zemlja od
gosposke posesti in poenotena obdavčenja dohodkov
od zemljišč. Šlo je za popis nosilcev pravnih pravic do
zemlje, prikaz uporabe zemljišč, napovedi dohodka
in podložniških obveznosti. Terezijanski kataster ni
imel kartografskega dela.
Marija Terezija je nameravala uvesti tudi naborne
okraje kot pomožne organe okrožnih uradov pri
novačenju že takoj po opravljenem ljudskem štetju
1771. Takratno oštevilčevanje hiš in sodelovanje vojaških uradov pri štetju sta imela namen, pridobiti
dober pregled prebivalstva, ki bo omogočal državi
določiti razpored polkov in stotnij po okrožjih. Ker
državna oblast takrat ni imela uradništva, je z ukazom naložila nove upravne posle na ramena nekaterih gospostev.
Na Kranjskem so naborni okraji nastali šele 1780 in
so imeli strnjen okoliš, medtem ko so posamezna
gospostva imela raztresene podložnike. Ti okraji so
poleg prvotnih vojaških opravil polagoma prevzeli še
druge politične aktivnosti, zlasti pri štetju in popisovanju prebivalstva glede davkov. Meje prvih nabornih okrajev je določal patent z dne 22. aprila 1780.
Uvrščeni so bili v kantone, ki so združevali eno ali
več nabornih gospostev. V petem kantonu je bilo naborno gospostvo Velesovo, ki sta mu pripadali tudi
predjožefinski župniji Komenda (z Zapogami) in Vodice.
V soseski Zapoge je prišlo takrat do večjih cerkveno-upravnih sprememb. Po letu 1768 je bil pri cerkvi sv.
Nikolaja ustanovljen kuratni beneficij, leta 1789 pa
so Zapoge postale samostojna lokalija.
S patentom cesarja Jožefa II. z dne 20. aprila 1785
so nastali novi naborni okraji v popolnoma spremenjeni obliki in v veliko večjem številu. Odpravljeni
so bili kantoni, tako da so bili naborni okraji razporejeni neposredno po okrožjih. Takrat so naborni
okraji prevzeli tudi nalogo izoblikovati davčne občine in izdelati kataster, po cesarju imenovan jožefinski kataster. V nabornem gospostvu Smlednik so se
izoblikovale davčne občine Bukovica, Polje, Repnje,
Skaručna, Šinkov Turn, Vesca, Vodice in Zapoge. V
okviru posamezne davčne občine so bila zemljišča
razdeljena na osnovi topografske lege na več manj-

ših zaključenih posestnih enot, ki so jih imenovali
ledine, v okviru ledin pa so opravili popis in izmero
posameznih zemljiških parcel. Kataster je bil v uporabi le od novembra 1789 do konca aprila 1790, saj
je bil zaradi strnjenega odpora plemstva po cesarjevi
smrti ustrezni patent takoj preklican in zopet je postal veljaven stari, terezijanski kataster.
V času nastajanja prvih novodobnih katastrov, tj.
med letoma 1763 in 1787, je nastajala tudi zbirka
jožefinskih vojaških zemljevidov, ki so bili seveda
namenjeni vojaški uporabi in civilnemu prebivalstvu
nedostopni. Topografsko izmero in kartiranje celotnega habsburškega ozemlja je 1763 zaradi težav
vojske na nekaterih bojiščih ukazala Marija Terezija.
Čeprav je izmera potekala na pobudo Marije Terezije,
so opravljeno kartografsko delo pozneje poimenovali jožefinski vojaški zemljevid po njenem sinu Jožefu
II., ki je po očetovi smrti postal vrhovni vojaški vodja. On je namreč nenehno nadzoroval kartiranje in se
zavzemal za njegovo napredovanje. Zemljevid se je
v okviru političnih enot habsburške monarhije delil
na sekcije in je bil izdelan v merilu 1 : 28.000. Oddaljenost so merili v urah ali korakih, pri čemer je bilo
šest tisoč korakov ali pol milje enako eni uri hoda.
Pomembni so tudi pisni deli kart, ki navajajo nemška
imena, kjer so obstajala, drugače pa slovenska, kot
so jih slišali zapisovalci. Običajno so navedene razdalje do sosednjih krajev v urah hoda. Opisane so tudi
vse strukture, ki bi lahko bile strateškega pomena
(Zemljevid 1).
Za Vodice je navedeno, da vas sestavljajo Gornje in
Spodnje Vodice (Gorni Vodiza, Spodni Vodiza). Do Repenj (Repniak), Bukovice (Bukovitza) in Zapog (Sapoge) je tretjino ure, do Lokarjev (Wokari) in Torovega
(Natorem) pa je četrt ure hoda. Zanimivo je, da je za
župnijsko cerkev in župnišče rečeno, da sta v Lokarjih, kar je seveda napačno, saj gre za Gornje Vodice.
Navedene so tudi druge cerkve; pri cerkvi v Zapogah
in v Utiku je omenjeno tudi obzidje. Omenjena sta
gradova v Repnjah in v Šinkovem Turnu oz. v Puhljcah (Pochlitz); za prvega (gre za dvorec v vasi oz.
poznejši samostan) je rečeno, da leži petsto korakov
pod cerkvijo sv. Tilna in ima tudi pristavo, za drugega pa, da se lahko v njem nastanita dve četi. Poti
na tem območju so bile slabe in kamnite, a dovolj trdne tudi za prevoz z vojnimi vozili. Pot skozi gozd
od Smlednika proti Skaručni (Skaruzino) je bila primerna le za vozove. Potok Dobrava, takrat imenovan
Vesčica (Usenska), je imel ilovnato dno in je bil zaradi
položnih bregov komajda prehoden za konje. Pašniki
ob potoku so bili močvirni le od Kota (Podkotem) do
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Zemljevid 1 – Območje zdajšnje občine Vodice na jožefinski vojaški karti, nastali med letoma 1784 in 1787. (Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, BIXa54 sect.177)
Sela (Sello); prav ob izviru potoka, na ravnini je ribnik, imenovan Bajer (Vayer). Pri Vojskem (Uisko) na
potoku Poljšku, takrat imenovanem še Gameljščica
(Gameschitza), je bil trden mlin.6

Torovo. Občina, ki je takrat štela 2328 prebivalcev,
je bila del kantona Kranj; ta pa je sodil v ljubljanski
distrikt.7 Mér je bil svobodnik Simon Šporn, Jerajev
iz Lokarjev (Fotografija 1).

Naši kraji so prvič stopili v stik s prodirajočo francosko armado leta 1797, drugič so Francozi prišli 1805
in tretjič 1809, ko je njihova zasedba trajala do 1813.
Pridobili so ozemlje Kranjske, zahodne Koroške in
Hrvaške južno od Save. Tem deželam je Napoleon
priključil Dubrovnik, Dalmacijo in Boko Kotorsko
ter ustanovil državno tvorbo Ilirske province, katerih prestolnica je postala Ljubljana. Francozi so uvedli novo upravo in z zložitvijo jožefinskih katastrskih
občin 1810 uvedli precej večje komune kot prvostopenjsko upravno državno (zlasti davčno) oblast. Na
čelu večjih komun je bil mér, na čelu manjših (z manj
kot 2400 prebivalci) pa sindik.

Vodice in Zapoge so bile takrat v dekaniji Šmartno
pod Šmarno goro, med 1815 in 1824 imenovani dekanija Šmarna gora.

V komuno Vodice je bilo vključenih 16 davčnih občin
oz. naselij: Vodice, Bukovica, Šinkov Turn, Koseze in
Kot, Polje, Povodje, Repnje, Selo in Golo, Skaručna,
Utik, Vesca, Dobruša, Vojsko, Zapoge, Dornice ter

Avstrija je nato do 1849 ohranila komune kot glavne občine, ki jih je sestavljalo več podobčin. Na čelo
glavne občine je bil postavljen višji rihtar, ki ga je postavljal okrajni komisi, na čelu ene ali več podobčin
(katastrskih občin) pa je bil postavljen rihtar. Mérija
Vodice je tako postala glavna občina na čelu z višjim
rihtarjem. Kanton Kranj pa je postal okrajni komisariat Kranj.
V pripravah na uvedbo stabilnega katastra v avstrijskih deželah je imel odločilno vlogo patent cesarja
Franca I. z dne 23. decembra 1817. Podlaga za novo
katastrsko izmero (t. i. franciscejski kataster) je bila
vzeta iz jožefinskega katastrskega operata. Zaradi
7

6
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2005, s. 893
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Zemljevid 2 – Območje zdajšnje občine Vodice na jožefinski vojaški karti, nastali med letoma 1829 in 1835. (Österreichisches Staatsarchiv Wien. Kriegsarchiv, Kartensammlung, BIXa59-2 sect. 08)

Fotografija 1 – Lesena tabla, ki je označevala sedež
méra (župana) komune Vodice (De Maire de Commune de Vodiz) v letih med 1810 in 1813, je bila
na Jerajevi, današnji Tavčarjevi domačiji v Lokarjih, kjer je živel svobodnik Simon Šporn, takratni
vodiški mér. Po koncu francoske okupacije so
Avstrijci tovrstne table uničili, ta pa se je ohranila,
ker so jo Jerajevi zakopali v žito v kašči. (Hrani
Sadnikarjev muzej v Kamniku, foto J. Šilc.)

boljšega poznavanja terena in lokalnih razmer so k
delu povabil tudi domačine in vaške soseske so iz
svoje srede izbrale nekaj zaupanja vrednih mož, ki
jih je vodil občinski rihtar.8
8

Cf. Peter Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, Zgodovinski časopis, XXXVI/4, 1982, s. 327–333
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Tabela 1 – Izraba zemljišč (v hektarih) na območju današnje občine Vodice leta 1826 (Arhiv Republike Slovenije,
AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, L212, L225, L247, L251, L258, L320, L325, L339, Izraba zemljišč;
izdelal J. Šilc)
Na območju zdajšnje občine je nastalo osem franciscejskih katastrskih občin: Vodice, Bukovica, Šinkov
Turn, Vesca, Polje, Skaručna, Repnje in Zapoge.9 Vse
so sodile v ljubljansko kresijo in okraj Smlednik. Za
rihtarje so bili izbrani: Simon Zupan (Županov iz Vodic) za občino Vodice, Valentin Rahne (Štantarjev iz
Bukovice) za občino Bukovica, Anton Sešek (Šeskov
iz Kota) za občini Šinkov Turn in Vesca, Jože Eršaj
(Elšajev iz Polja) za občino Polje, Gašper Koželj (Mrkušev s Skaručne) za občino Skaručna, Matej Germek (Martinovčev iz Repenj) za občino Repnje in
Urh Jerman (Jurčkov iz Zapog) za občino Zapoge.

Na celotnem območju sta bila le dva mlina in oba sta
nosila hišno ime Mlinar. Prvega je imel Janez Stenovc ob potoku Poljšek na Skaručni (danes hišna številka 11), drugega pa Janez Čižman ob reki Gameljščici v Povodju (danes hišna številka 1).

Iz katastrskega operata je mogoče razbrati priimke,
ki so jih nosili lastniki zemljišč ok. 1830 na območju
glavne občine Vodice.11 V Bukovici so bili Aleševec,
Bedenk, Brank, Dečman, Gosar, Hubad, Jereb, Jež,
Keržič, Kimovec, Kopitar, Kosec, Koželj, Kranjec,
Kubelj, Kunstelj, Logar, Mert, Pangerc, Pavlin, Perne, Pipan, Pirnat, Podgoršek, Podlipec, Pogačar, Požar, Rahne, Sodnik, Stenovec, Šink, Špenko, Štros,
Štupar, Šubel, Šuštar, Terbol, Traven in Žerovnik;
na Dobruši Bidovc, Drešar, Govc, Grajzar, Jeraj,
Kestnar, Kmetič, Kosec, Marolt, Pipan, Rozman in
Šušnik; na Dornicah Dobnikar, Hubad, Jarec, Jelenc, Jeraj, Jerman, Lavrič, Okorn, Pipan, Presec in
Štirn; na Golem Kristan, Kurent, Podgoršek, Sešek
in Verbec; v Kosezah Biček, Hribar, Kunstelj, Orel,
Pušavc, Urbanc in Žargaj; v Kotu Čevlikar, Kurent,
Peterca ,Ravnikar, Rosulnik, Rozman, Sešek, Šubel,
Šuštar, Šuštaršič in Trampuš; v Lokarjih Požar in
Šporn; v Polju Belčič, Bergant, Brinar, Burgar, Černe, Debevc, Eršaj, Fujan, Kimovec, Kosec, Lap, Nahtigal, Ovijač, Podgoršek, Rozman, Špenko, Tomel,
Zore, Žebovc in Žnidar; v Potoku Benda, Kurent,
Rosulnik, Šuštar in Zamen; v Povodju Berlašnik,
Brecel, Čižman, Dečman in Hubat; v Repnjah Bergant, Bobnar, Brank, Bravhar, Burgar, Cajhen, Čarman, Eršaj, Germek, Grabner, Hočevar, Jerman,
Jerovšek, Juvan, Kadivec, Kmetič, Knific, Kopač,
Kopitar, Kosec, Kristan, Kušar, Marolt, Mrak, Ovčak, Preša, Punčoh, Ramovž, Schluderbach, Stopar,

9

11

Sama izmera je bila za takratne razmere izredno natančna ter je pomenila velik uspeh tedanje Avstrije
na področju geodetske službe in zemljemerstva.
Izmere po posameznih katastrskih občinah so bile
opravljene leta 1826, cenilni elaborat pa je bil izdelan 1832.10
Od skupne površine, dobrih 3133 hektarov (5445
oralov), je bilo največ gozda (44 odstotkov), njiv (35
odst.) ter travnikov in pašnikov (skupaj 16 odst.);
stavbnega zemljišča pa je bilo le dobrega pol odstotka celotne površine (Tabela 1).

10
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Arhiv Republike Slovenije, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, Katastrske občine Polje pri Vodicah (L212), Repnje (L225),
Šinkov Turn (L247), Zapoge (L251), Skaručna (L258), Vesca
(L320), Vodice (L325), Bukovica (L339)
Prav tam, Katastrski cenilni elaborat

Ibid., Seznam stavbnih parcel, Seznam zemljiških parcel, Abecedni
seznam lastnikov zemljišč. Za pripadajoča hišna imena cf. Klemen
Klinar, Urška Luks, Kako se pri vas reče? Hišna imena v naseljih Bukovica pri Vodicah, Koseze, Polje pri Vodicah, Povodje, Selo pri Vodicah,
Skaručna, Šinkov Turn, Utik, Vesca in Vojsko, Vodice 2019
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Sešek, Šporn in Zore; na Selu Gosar, Hribar, Jenko, Jeraj, Kosmač, Kristan, Merše, Pirc, Podgoršek,
Rozman, Sešek, Špenko, Verbec, Zor in Zupan; na
Skaručni Bergant, Bukovnik, Dečman, Goljat, Inglič, Jeras, Juvan, Kimovec, Kosec, Kozjak, Koželj,
Nahtigal, Ovijač, Podgoršek, Rozman, Seršen, Stare,
Stenovec, Šiberle, Vehovc in Zor; v Šinkovem Turnu
Juvan, Kurent, Pirh, Ravnikar, Rosulnik, Šuštar in
Verbic; na Torovem Bizjak, Hočevar, Osel, Šetina in
Vehovec; v Utiku Bizjak, Cedilnik, Gorjanc, Hubad,
Jelavšek, Jež, Juvan, Kimovec, Kunstelj, Korinčnik,
Osel, Pirc, Rahne, Rozman, Toni in Trampuš; v Ve
sci Černivec, Dečman, Hribar, Hubad, Jeršin, Keršič,
Kopač, Koželj in Seršen; v Vodicah Benda, Bilban,
Blažič, Brank, Brecel, Bremšak, Burgar, Čerin, Čik,
Erce, Gorjanc, Grkman, Gubanc, Hočevar, Janežič,
Jeraj, Jereb, Jerinc, Kern, Keržič, Koderman, Kopač,
Korber, Korbič, Koželj, Kristan, Krumpestar, Merše,
Mervec, Nastran, Omerza, Osel, Pipan, Plevel, Podgoršek, Rebolj, Rozman, Sitar, Smole, Sovinec, Stare,
Strehovec, Šimnovec, Štupar, Traven, Vilfan, Volčič,
Zor, Zupan in Žvelc; na Vojskem Budnar, Burgar,
Čemernik, Čižman, Dečman, Goljat, Jeršin, Kosec,
Podgoršek in Robida ter v Zapogah Avguštin, Bergant, Bohinc, Dovjak, Hočevar, Jenko, Jeras, Jerman, Kopač, Kosmač, Nahtigal, Pipan, Šetina, Štirn,
Trampuš in Žiberle.
V cerkvenem oziru sta 1826 župnija Vodice in lokalija Zapoge prešli v dekanijo Kranj.
Med letoma 1844 in 1855 je na Skaručni služboval
duhovnik Blaž Pogačnik. Ko je 1855 umrl je bila iz
njegove zapuščine ustanovljena Blaž Pogačnikova
ubožna ustanova za občino Skaručna, ki je delovala
do začetka druge vojne.

Fotografija 2 – Bukovice na začetku 20. stoletja (Arhiv
T. Artla)
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Marčna revolucija in nove občine
Med zahtevami marčne revolucije leta 1848 je bil,
poleg zemljiške odveze, tudi samostojen položaj občin. Oktobra 1849 je prišlo do razdelitve Kranjske
v nova okrajna glavarstva, sodne okraje in davčne
urade.12 Po prvotno predlagani razdelitvi, ki je postala dokončna marca 1850,13 so vsa naselja današnje
občine Vodice ostala v okrajnem glavarstvu (bivšem
komisariatu) Kranj, bila del sodnega okraja Kranj in
davčnega urada Smlednik. Nova ureditev še ni dokončno zaživela, ko so že bile naznanjene spremembe. Tako so bile že konec leta 1851 Dornice, Torovo
in Zapoge dodeljene v okrajno glavarstvo Kranj, sodni okraj Kranj in občino Smlednik, vsi drugi kraji
pa v novonastalo okrajno glavarstvo Kamnik, sodni
okraj Kamnik in občino Vodice. Občine so tako z nastankom občinske zakonodaje 1849 postale temelj
nove upravne ureditve in so bile zasnovane kot samostojna in samoupravna prvostopenjska oblast. Za
predstojnika občine se je uveljavil izraz župan.
V nadaljevanju je predstavljen verjetno nepopoln
seznam županov občine Vodice v času avstro-ogrske
monarhije.
Za prvega župana je bil leta 1850 izvoljen posestnik
Janez Šporn (*1807, †1889), Jeraj iz Lokarjev, za
občinske svetnike pa posestniki Gašper Podgoršek
(*1803, †1867), Porenta z Golega, Matej Zor (*1815,
†1884), Mrkuš iz Skaručne, in Matevž Jež (*1804,
†1857), Ježovc iz Utika.14 Leta 1869 je bil župan
Matija Černivec (*1817, †1880), Rahot iz Vesce.
Župan Černivec je bil na vabilu za vižmarski tabor
maja 1869 prvi podpisnik, takoj za odborniki Društva za brambo narodnih pravic Slovenija. Skupaj
z županom so bili sopodpisniki tudi Matej Seršen,
občinski odbornik na Skaručni; Janez Germovnik
in Simon Šporn, občinska odbornika v Vodicah, ter
Janez Grajzar, tamkajšnji občinski svetnik. Med letoma 1877 in 1880 se omenja kot župan Janez Germovnik (*1840, †1898), Lončar iz Vodic; med 1888
in 1890 pa zasledimo župana Blaža Keržiča (*1842,
†1911), Matevžovca iz Vodic. Sledil mu je Janez
Šporn (*1839, †1912), Smole iz Vodic, in za njim od
1896 gostilničar Matej Seršen (*1852, †1914), Inglič
s Skaručne. Za njim zasledimo po letu 1910 župana Franca Erceta (*1868, †1942), Mihovca iz Vodic,
verjetno zadnjega župana pred prvo svetovno vojno.
12
13
14
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Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, III. del, I. letnik, 1849, št. 26, s. 16; razdelitev je bila objavljena tudi v Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung, š. 141, 24. novembra 1849
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, IV. del, II. letnik, 1850, št. 92, s. 42
Ljubljanski časnik, št. 43, 27. 8. 1850

Fotografija 3 – Skaručna na začetku 20. stoletja (Arhiv
T. Artla)
V času županovanja Mateja Seršena iz Skaručne so
želeli na pobudo vaščanov Vodic, Bukovice in Repenj
občino Vodice razdeliti v dve občini, in sicer Vodice
in Skaručna. Kranjski deželni zbor je 14. aprila 1899
obravnaval prošnjo davčnih občin Vodice, Bukovica
in Repnje za razdružitev občine Vodice in po poročilu poslanca barona Rechbacha sprejel sklep, da se
prošnja odstopi v nadaljnjo obravnavo deželnemu
odboru.15 Prošnja takrat ni bila sprejeta, in kot bomo
videli, je občina Vodice ostala nespremenjena vse do
leta 1936.
Šolstvo, ki je z opismenjevanjem in izobraževanjem
predstavljalo temelj kulturnega udejstvovanja, sega
v Vodicah v čas med letoma 1786 in 1790, ko je Anton Tomaž Linhart, ki je bil takrat komisar v ljubljanskem šolskem okrožju, poimensko navedel 27 šol, ki
jih je ustanovil, med njimi tudi šolo v Vodicah. Šola v
Vodicah je delovala do 1807, v njej pa je poučeval domači mežnar Pavel Binder. Okr. 1840–1850 je v Vodicah spet delovala (nedeljska) šola v stari mežnariji
ob cerkvi, kjer je poučeval organist Jakob Plevel, pozneje pa tudi kaplana Mihael Peternel in Jožef Marešič. Poleti 1853 so na pobudo župnika Valentina Berganta ustanovili redno šolo (trivialko) v mežnariji in
16. novembra 1853 je nastopil službo učitelja Janez
Eppich, ki je slabo govoril slovensko, saj je bil Kočevar.16 Že po letu dni ga je nadomestil kaplan Jožef
Marešič. Od leta 1883 do 1945 je delovala v Repnjah
privatna dekliška šola, tako da so na šoli v Vodicah v
tem času ostali samo dečki. Prvotna enorazrednica
v Vodicah je bila ob potresu 1895 porušena in 1897
so zgradili v Vodicah novo dvorazrednico, ki so jo
15
16

Slovenec, let. 27, št. 86, 15. 4. 1899; Slovenski narod, let. 32, št. 86,
15. 4. 1899
Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 2, Kopitarjev glas, št. 3,
februar 2005, s. 23–24
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Tabela 2 – Število prebivalcev v vodiški okolici med letoma 1869 in 1910 (Imenik krajev vojvodine kranjske, Ljubljana 1874, s. 31, 95; Obširen imenik krajev na Kranjskem, Dunaj 1884, s. 50, 141; Specialni
repertorij krajev na Kranjskem, Dunaj 1894, s. 44–45, 136; Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru. Leksikon občin za Kranjsko, Dunaj 1906, s. 32, 56; Spezialortsrepertorium der
österreichischen Länder. Spezialortsrepertorium von Krain, Wien 1919, s. 39, 98–99; izdelal J. Šilc)
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1921 razširili v trirazrednico in 1932 v štirirazrednico. Na Skaručni je že 1881 začela delovati zasilna
šola, od 1898 pa je tam delovala enorazrednica, ki je
bila 1920 povečana v dvorazrednico in je delovala do
1962. Prav tako je s šolskim letom 1921/22 začela
delovati tudi šola v Šinkovem Turnu.
Z ustanovitvijo kamniškega okrajnega glavarstva je
1852 župnija Vodice prešla v dekanijo Kamnik, Zapoge pa so ostale v dekaniji Kranj.
Po padcu absolutizma in objavi februarskega patenta
1861 je prišlo do delne sprostitve in olajšav pri ustanavljanju društev in tudi v Vodicah je že 1874 delovalo bralno društvo in na Skaručni Podružnica kmetijske družbe Kranjske (ustanovljena 1900), vendar
je do pravega razcveta društvenega življenja prišlo
šele v začetku 20. stoletja.
Najstarejše gasilsko društvo je bilo na pobudo nadučitelja Julija Slapšaka ustanovljeno 1. marca 1903 v
Vodicah. V dvajsetih letih 20. stoletja pa so bila ustanovljena še gasilska društva v Polju (27. decembra
1921), v Šinkovemu Turnu (20. septembra 1925) in
v Zapogah (28. novembra 1926).17 Še pred drugo vojno (1940) je bilo ustanovljeno tudi gasilsko društvo
Bukovica-Utik.
17
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Marko Bizjak, Mojca Dermastja, Spominske bukvice. 80 let PGD Zapoge, Zapoge 2006; Prostovoljno gasilsko društvo Vodice 110 let, Vodice 2013; Matija Jenko, Cilka Marenče, Marija Kunstelj, Prvih 90
let Prostovoljnega gasilskega društva Šinkov Turn, Šinkov Turn 2015.

Fotografija 4 – Vodice na začetku 20. stoletja (Arhiv T.
Artla)
Prizadevanja, da bi se kmečko prebivalstvo udejstvovalo tudi na kulturno-prosvetno področju, so na
začetku 20. stoletja pripeljala do ustanavljanja izobraževalnih društev, ki so jih spodbujali predvsem
župniki v posameznih župnijah. Že 1905 je bilo v
Zapogah ustanovljeno Katoliško slovensko izobraževalno društvo, ki sta mu 1909 sledili društvi v
Vodicah (s telovadnim odsekom Orel) in 1911 tudi v
Šinkovem Turnu.
Že 1907 sta bili ustanovljeni na Skaručni in v Vodicah
tudi Mlekarski zadrugi.
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Prva svetovna vojna
Na Vidov dan 1914 je bil v Sarajevu v atentatu ubit
prestolonaslednik Franc Ferdinand. Avstro-Ogrska je izročila Kraljevini Srbiji ultimat, v katerem je
zahtevala opravičilo in preiskavo ozadja atentata.
Srbija je odgovorila, da se strinja z opravičilom, ni
pa privolila, da pridejo avstro-ogrski preiskovalci v
Srbijo in pomagajo pri preiskavi. Zato je cesar Franc
Jožef II. razglasil vojno stanja med monarhijo in Srbijo. Začela se je prva svetovna vojna in razglašena
je bila splošna mobilizacija za obveznike, rojene med
letoma 1872 in 1894 v obe domobranstvi, avstrijski
Landwehr in ogrski Honvéd, kakor tudi za črnovojnike (Landsturmmänner), stare od 32 do 42 let, ki so
delovali v zaledju. Vojna pota so vojsko najprej popeljala na severno bojišče v boj proti Rusiji v Galicijo in
na Karpate ter na južno bojišče proti Srbiji, spomladi
1915 pa tudi na soško fronto. Med žrtvami prve vojne z območja današnje občine Vodice je bilo kar 78
fantov in mož, žal za nekatere ni znano leto smrti.
Iz Bukovice Andrej Bida, *1895, Mlaka pri Komendi, živel Bukovica 60, †1915; Anton Bobnar, *1881,
Voglje, živel Bukovica 45; Alojzij Ilovar, *1880, Veliko Trebeljevo, živel Bukovica 50, †1916; Miha Kancilja, *1885, Suhadole, živel Bukovica 30, †1914;
Anton Novak, *1895, Bukovica 6; Franc Osel, *1887,
Bukovica 31; Franc Perne *1890, Bukovica 43; Janez
Podgoršek, *1896, Bukovica 43, in Janez Žerovnik,
*1881, Bukovica 25, †1914. Iz Dornic Anton Burnik, *1890, Zapoge 25, živel Dornice 16, †1915. Z
Dobruše Vinko Bilban, *1897, Dobruša 15, †1919;
Franc Jeraj, *1882, Dobruša 1, †1914 in Jernej
Žvelec, *1880, Dobruša 16, †1916. Z Golega Janez
Nakerst, *1891, Golo 6, živel Golo 3. Iz Kosez in
Kota Janez Burgar, *1881, Loka pri Mengšu, živel
Koseze-Kot; Jože Černivec, *1872, Dobrava, živel
Kot 16; Jože Pirc, *1877, Koseze 6, †1915; Franc
Traven, *1883, Kot 22, †1914, in Leopold Verbič,
*1898, Koseze 1. Iz Polja Franc Aljaž, *1897, Polje
24; Janez Debevc, 1874, Polje 15, †1914; Jože Fujan,
*1891, Polje 2; Franc Galjot, *1889, Polje 25; Anton
Kimovec, *1897, Polje 20; Anton Kosec, *1890, Polje 6; Matej Koželj, *1883, Vodice 51, živel Polje 32,
†1914; Jože Žumer, *1875, Praše, živel Polje 21, in

Janez Žun, *1890, Vodice 29, živel Polje 10. Iz Po
toka Blaž Črnivec, *1890, Potok 2. Iz Repenj Franc
Brank, *1888, Repnje 35, †1915; Janez Dacar, *1886,
Vojsko 13, živel Repnje 39, †1915; Miha Govekar,
*1870, Repnje 25, †1918; Franc Kadivec, *1874, Repnje 40, †1917, in Janez Kadivec, *1873 v Repnjah
16. S Sela Janez Jenko, *1881, Selo 18, †1914; Franc
Kosec, *1893, Vesca 9, živel Selo 19, in Franc Rosulnik, *1874, Potok 6, živel Selo 29, †1918. S Skaruč
ne Anton Brank, *1887, Skaručna 17, †1919; Anton
Kavčič, *1875, Žeje pri Komendi, živel Skaručna 5;
Jakob Kosec, 1888, Skaručna 27, †1915; Janez Kosec, *1883, Skaručna 11, in Franc Pustavrh, *1896,
Skaručna 30, †1916. Iz Šinkov Turna Ignacij Marn,
*1886, Šinkov Turn 9, †1918, in Karel Zamen,
*1891, Šinkov Turn 11. Iz Utika Ivan Jarc, *1877,
živel Utik, †1918); Janez Kimovec, *1873, Utik 17,
†1915; Anton Rožman, *1885, Utik 14; Janez Zorman, *1885, Utik 18, †1917; Jože Zorman, *1878,
Bukovca 56, živel Utik 8, †1918; Anton Žnidar,
*1891, Utik 9, †1918; Janez Žnidar, *1879, Utik 9.
Iz Vesce Anton Černivec, *1891 Vesca 16; Matej Hubad, *1882, Vesca 11; Andrej Kosec, *1896, Vesca 9,
†1918 ,in Matija Kosec, *1895, Vesca 9. Iz Vodic Valentin Burgar, *1893, Vodice 111; Franc Jeraj, *1897,
Vodice 69; Jože Jeraj, *1885, Vodice 69, †1914; Anton Jerše, *1873, Vodice 91, živel Vodice 7; Janez
Kern, *1896, Vodice 99, †1915; Jože Kern, *1900,
Vodice 99, †1919; Franc Keržič, *1880, Vodice 3;
Andrej Križnar, *1884, Vodice 68, †1914; Franc Merše, *1896, Vodice 76, †1917; Vinko Tavčar, *1894,
Vodice 64, †1915; Anton Traven, *1883, Vodice 87,
†1914; Franc Traven, *1886, Vodice 89, †1915, in
Franc Zavrl, *1880, Lahovče, živel Vodice 38, †1916.
Z Vojskega Janez Brank, *1878, Skaručna 17, živel
Vojsko 18, †1914; Janez Nahtigal, *1875, Vojsko 22,
†1917; Franc Osel, *1874, Vojsko 2; Pavel Podgoršek,
*1896, Vojsko 12, †1915; Janez Svoljšak, *1882, Zbilje, živel Vojsko 11, in Franc Šešek, *1893, Vojsko 5.
Iz Zapog Anton Aljaž, *1894, Zapoge 9, †1916; Jože
Hubad, *1879, Zapoge 8, †1917; Franc Javh, *1876,
Primskovo, živel Zapoge 21, †1918, in Janez Oblak,
*1884, Zapoge 17, †1914.
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Od cesarja h kralju
Okraji tudi po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 niso
doživeli bistvenih sprememb glede pristojnosti, le da
je uradni jezik postala slovenščina. Z uredbo o razdelitvi države na oblasti je bila Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev razdeljena na oblasti. Dotedanji
okraji so se preimenovali v sreska glavarstva, ki so
se 1928 preimenovala v sreska načelstva in so delovali do 1941, ko so jih Nemci na območju Gorenjske
ukinili.
V kraljevini SHS so bile 28. novembra 1920 volitve
v ustavodajno skupščino. Občina Vodice je bila svoja
volilna enota, občina Smlednik, v kateri so bili takrat
Dornice, Torovo in Zapoge, pa je bila skupaj z občino Hrastje v volilni enoti Trboje. V obeh enotah so
bili rezultati volitev podobni: zmagala je Slovenska

Fotografija 5 – Zapoge na začetku 20. stoletja (Arhiv T.
Artla)

Tabela 3 – Politično-upravna razdelitev vodiške okolice konec tridesetih let prejšnjega stoletja (Krajevni leksikon
banovina Dravske, Ljubljana 1937; izdelal J. Šilc)
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ljudska stranka (Vodice 54 odst. glasov, Trboje 68
odst.), druga je bila Samostojna kmetijska stranka
(Vodice 16 odst., Trboje 12 odst.) in tretja Komunistična stranka Jugoslavije (Vodice 13 odst., Trboje
10 odst.).
Med takratnimi župani se omenjata gostilničar Janez Gubanec (*1873, †1955), Martinc iz Vodic med
letoma 1929 in 1931 in leta 1934 Jože Jenko (*1879,
†1959), Zavrl iz Vodic, sicer rojen na Zgornjem Brniku.
Leta 1936 je prišlo do izločitve Povodja, Skaručne in
Vojskega ter njihove priključitve k občini Šmartno
pod Šmarno goro. Zmanjšana občina Vodice je merila dobrih 2330 hektarov in je imela 2094 prebivalcev.
Župan je 1937 postal Janko Jerala (*1909, †1987),
Janežič iz Polja, ki je bil takrat verjetno najmlajši župan v Sloveniji.18
Napadu na Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941 je
do 17. aprila sledila t. i. aprilska vojna med silami
osi ter njenimi zavezniki na eni strani in jugoslovansko vojsko na drugi strani. Italijani so prišli severno
od Ljubljane vse do Save, a so Nemci Italijane že 28.
aprila odrinili na razmejitveno linijo pri Zapužah.
Dokončno je razmejitev med Nemčijo in Italijo začela veljati 3. maja 1941. Po brezpogojni kapitulaciji
Jugoslavije so Nemci 30. aprila 1941 uvedli civilno
upravo za Gorenjsko s sedežem na Bledu (pozneje v
Celovcu) in za vršilca dolžnosti šefa civilne uprave
imenovali koroškega gauleitnerja Franza Kutschero.
Ta je 25. junija 1941 razpustil vodstva občin, ki so jih
odtlej vodili od njega nastavljeni komisarji. V Vodicah je bil to Jožef Sadjak. Politična občina Smlednik
je pripadala deželnemu okrožju Kranj, Vodice pa deželnemu okrožju Kamnik.

18

Janko Jerala je bil nečak smledniškega župana Jožeta Burgarja,
ki so ga 6. avgusta 1943 ubili partizani v gozdu med Hrašami in
Repnjami kot domnevnega belogardističnega organizatorja. Tudi
o Jerali je okrožni partijski sekretar 30. junija 1943 pisal Pokrajinskemu komiteju KP za Gorenjsko, da je bil v Jugoslaviji petokolonar, zato je po vojni emigriral v Argentino, kjer je tudi umrl.
Cf. Janko Maček, Komunisti udarijo po gorenjskih županih, Nova
zaveza, let. 9, št. 34, september 1999, s. 19.
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Povzetek
Prvič se šola v Vodicah omenja med šolami, ki jih je med letoma 1786 in 1790 ustanovil
Anton Tomaž Linhart. Ker je zaradi slabih materialnih razmer šola leta 1807 zaprla
svoja vrata, so nadarjene dečke občasno poučevali duhovniki ter cerkovniki in organisti.
Prva redna šola je bila v Vodicah ustanovljena jeseni 1853. Leta 1883 je veleposestnica
Katarina Šporn ustanovila Zasebno dekliško šolo v Repnjah, ki so jo vodile Šolske sestre
sv. Frančiška Kristusa Kralja. Leta 1897 je bila ustanovljena šola na Skaručni. Leta
1921 je bila ustanovljena še Državna osnovna šola v Golem.
V potresu leta 1895 je bila mežnarija v Vodicah tako poškodovana, da pouk v njej ni bil več
mogoč, zato so v Vodicah leta 1898 zgradili šolo, v kateri je pouk potekal do leta 1963.
Zaradi naraščanja števila prebivalcev in novih učnih oblik, metod in pristopov so leta 1963
v Vodicah zgradili novo centralno šolo, ki so jo skozi leta večkrat dograjevali in sanirali.
Danes pouk poteka v energetsko obnovljeni, arhitekturno prenovljeni ter potresno
varni Osnovni šoli Vodice. Pod okrilje OŠ Vodice spada tudi Podružnična šola Utik, kjer
poteka pouk od 1. do 4. razreda.
Poleg duhovnikov, cerkovnikov in redovnic, ki so poučevali na šolah, so bili pomemben del
kulturnega, družbenega in tudi političnega življenja v občini učitelji.

Summary
The school in Vodice is mentioned first among all the schools founded by Anton Tomaž
Linhart during the years 1786 and 1790. Because of bad conditions, the school was
closed and clever boys were occasionally taught by the priests, organists and sextons.
First regular school in Vodice began to work in the autumn 1853. In 1883, a big landowner
Katarina Šporn founded a private Girls’ school in Repnje, which led the School sisters
of St. Francis Chirst the King. The school in Skaručna started in 1897; in 1921 they
founded State school in Golo.
The sexton’s house, where the school took place, was in the earthquake in 1895 very
damaged, so the lessons could not go on any more. They built a new school in Vodice,
where they had school until 1963.
Because of growth of number of inhabitants and new teaching forms, methods and
approaches they built a new central school in Vodice in 1963. In the years they were
expanding it and rebuilding. Nowadays they have school in energetically renovated,
architecturally rebuilt and earthquake safe Osnovna šola Vodice/Primary school
Vodice, which has a subsidiary school Utik which attend children from 1st to 4th class.
Beside the priests and nuns, who taught in the schools, the teachers were an important
part of cultural, social and political life in the municipality.
118

Zgodovina šolstva
v občini Vodice
Karmen Jančar

119

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

UČITELJI STE VRTNARJI, ŠOLSKI PROSTORI VRT
IN OTROCI DRAGOCENE RASTLINE V NJEM1
Začetki osnovnega šolstva v
Avstrijskem cesarstvu1
Tradicija šolstva v Vodicah sega daleč nazaj, v leto
1774, ko se je cesarica Marija Terezija (1717–1780)
odločila reformirati šolstvo in potrdila Splošno šolsko
naredbo v avstrijskih deželah, med katere je spadala
tudi Kranjska. Do 18. stoletja je bila pobuda glede izobraževanja izključno v rokah Cerkve, Marija Terezija
pa je iniciativo prenesla na državo. S tem je država prevzela pobudo za razvoj šolstva za vse otroke, ne glede
na spol ali socialni izvor, v starosti od šest do dvanajst
let. Čeprav je bil pouk načeloma obvezen za vse otroke,
je zakon dopuščal veliko izjem in ni predvideval nobenih sankcij, če otroci niso prihajali k pouku. Šolska obveznost je bila zato bolj zaželena kot ukazana.
Zakon je predvideval ustanovitev treh vrst osnovnih šol: glavne šole, normalke in trivialke. Šole, ki
so omogočale nadaljnji študij, so bile večrazredne
glavne šole, ustanovljene v okrožjih in so bile bolj
zahtevne, ter deželne vzorčne šole ali normalke, ki so
delovale v glavnih mestih dežel in so predstavljale
vzor, po katerem so se ravnale vse druge osnovne
šole v deželi. Najbolj preproste so bile enorazredne
podeželske trivialke, ki so jih ustanavljali v vaseh,
trgih ali manjših mestih in so bile namenjene le
opismenjevanju prebivalstva. Pouk je v njih potekal
večinoma v slovenskem jeziku, saj zakon učnega jezika ni posebej predpisoval, otroci pa nemško niso
znali. V trivialkah naj bi poučevali na hitro priučeni
cerkovniki, predmetnik pa je bil sestavljen iz verouka, branja, pisanja, računstva, posvetne moralke in
osnovnih pojmov gospodarstva v zvezi s čtivom. Zaradi sodelovanja otrok pri kmečkih opravilih je bila
določba do staršev na deželi celo tako uvidevna, da
je dovolila otrokom od 9 do 13 let obiskovati pouk
v zimskem semestru, to je od začetka decembra do
konca marca, mlajšim otrokom, od 6 do 9 let, pa v
poletnem semestru od prve nedelje po veliki noči do
konca septembra. V vseh šolah so verouk poučevali
duhovniki, druge predmete pa duhovniki, cerkovniki
ali laiki, ki so za to pokazali določeno znanje. Splošna
šolska obveznost je bila uzakonjena šele leta 1869.2
Zakon je za nadzor izvajanja šolske zakonodaje za
posamezno šolo določil pristojnosti krajevnega šol1
2
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Franc Razpotnik, Naši dopisi. Učiteljski tovariš. 10. 11. 1898, letnik 38, številka 32, str. 245
Jure Volčjak, Šolstvo v Preddvoru do leta 1955, Preddvor – podobe
minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor, Preddvor 2018, str.
104

skega nadzornika, ki je bil navadno domači župnik
ali župan, za okrožje okrožnega šolskega nadzornika,
na ravni dežele pa deželno šolsko komisijo pri osrednjem državnem organu v posamezni deželi. Država
je tako organizacijo in vodstvo osnovnošolskega sistema držala v rokah, vendar za potrebe osnovnega
šolstva ni bila pripravljena niti sposobna priskrbeti
zadostnih denarnih sredstev. Tako je finančno breme
za vzdrževanje šol, materialnih stroškov in financiranja učiteljev naprtila krajevnim oblastem in določila,
naj za ustanovitev šol prispevajo zemljiška gospoda,
občine in šolski patron. Seveda so se vsi trije otepali
finančnih obveznosti.3
Pri vsakem okrožnem uradu naj bi bil po odloku
dvorne pisarne iz leta 1783 nameščen okrožni šolski
komisar oziroma nadzornik, ki je skrbel za izvajanje določil šolskega zakona. Njegove naloge so bile
ustanavljanje šol v vsakem kraju, kjer je na območju
pol ure hoda od devetdeset do sto za šolo sposobnih
otrok, ter skrb za že obstoječe šole. Priskrbeti so morali finančna sredstva za vzdrževanje šol in učiteljev,
skrbeli so tudi za upravljanje šolskega sklada. Preverjali so usposobljenost učiteljev ter jih izobraževali, skrbeli so za njihovo nameščanje ter preverjali
metode in vsebino pouka.4 Obisk šolskega nadzornika je bil vedno napovedan in v šoli so ga morali pričakati lokalni župnik, graščinski uradniki, pomembni
občinski možje, krajevni šolski nadzornik ter učenci
in učitelj, ki je moral pripraviti sezname o šolskem
obisku in napredku otrok.5
Eden prvih poklicnih okrožnih šolskih nadzornikov
je bil Anton Tomaž Linhart,6 ki je skrbel za delovanje
elementarnih šol7 v gorenjskem okrožju. Zavzemal
se je za ustanavljanje šol in med letoma 1786 in 1790
ustanovil 27 novih podeželskih šol, med njimi tudi
vodiško.

3
4
5
6

7

Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem,
Ljubljana 1988, zv. 1, str. 191
Miroslava Cenčič, Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju,
Koper 2018, str. 89
Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem,
Ljubljana 1988, zv. 1, str. 250
Anton Tomaž Linhart (1756–1795) dramatik pesnik, zgodovinar,
tajnik deželnega glavarstva na Kranjskem, okrožni šolski nadzornik, nadzornik srednjega in višjega šolstva, skrbel za osrednje izobraževalne in kulturne ustanove v Ljubljani.
Za sprejem v šolo se ne zahteva nobena prejšnja izobrazba.

Zgodovina šolstva v občini Vodice

Šola Vodice
Pouk pred uvedbo prve javne šole
1853/1854

v prostorih mežnarije poučevali župnik, kaplan,
cerkovnik in organist.

Prvič je torej vodiška šola omenjena med šolami,
ki jih je ustanovil okrožni nadzornik Anton Tomaž
Linhart, vendar zanesljivih podatkov o šoli ni. Zagotovo so nadarjene dečke občasno izobraževali posamezni župniki, kaplani in cerkovniki, saj je kar nekaj
študentov iz Vodic obiskovalo univerze na Dunaju,
v Gradcu, Pragi in drugih univerzitetnih mestih. Iz
tega sklepamo, da so vsaj začetno šolsko znanje, ki
je bilo potrebno za obisk šol v Kranju, Kamniku, Ljubljani, pridobili v domačem kraju.

Šola je spet omenjena po skoraj treh desetletjih, ko
so obnavljali staro mežnarijo, v kateri naj bi potekal
šolski pouk. Vodil jo je takratni župnik Jernej Arko,
občasno pa je v njej verjetno poučeval tudi organist
Jakob Plevel.12

Sprva je osnove branja in pisanja poučeval cerkovnik, vendar so postale potrebe in zahteve, ki jih je
od učiteljev in šolstva zahtevala država, vedno večje.
Tako se je osnovni pouk pod pritiskom centralne
državne oblasti iz zasebnega pouka pri posameznih
župnikih začel spreminjati v javno državno oziroma
obvezno trivialno šolo.
V Vodicah je prevladovalo kmečko prebivalstvo, ki si
zaradi slabega finančnega položaja niti ni moglo privoščiti učitelja niti ni imelo želje po šolski izobrazbi.8
Tako je morala šola, ki jo je ustanovil Linhart, zaradi
težkih socialnih in gospodarskih razmer že leta 1807
zapreti svoja vrata. Njen prvi učitelj, domačin Pavel
Binder, pa je ostal le še cerkovnik.9 Vendar je šola
verjetno zaprla svoja vrata že nekaj let prej, saj je leta
1804 vodiški župnik Franc Ksaver Repešič škofijskemu ordinariatu v Ljubljano sporočil, da v njegovi dekaniji ni nobene trivialne, še manj glavne šole.10

Vodice so takrat štele okrog 2200 prebivalcev, šolo
pa naj bi obiskovalo več kot sto otrok iz bližnjih in
oddaljenih vasi župnije Vodice. Kot je ugotavljal škofijski konzistorij, je bila mežnarija premajhna za načrtovano število otrok, zato so prostor povečali z odstranitvijo predelne stene med učilnico in župnijsko
shrambo za žito.13 Tako so poleti leta 1853 mežnarijo prenovili in priredili primerno za potek šolskega
pouka, ki se je jeseni istega leta pričel redno izvajati.
Ker so podpirali ustanovitev šole, spodbujali starše
k vpisu otrok v šolo, gmotno podpirali učitelje ter
odstopili prostor v mežnariji, lahko med pobudnike
in podpornike redne javne šole v Vodicah štejemo
župnike, ki so konec 18. stoletja in v 19. stoletju delovali v Vodicah. To so Gregor Smole (1777–1790),
Franc Ksaver Repešič (1790–1804), Jurij Čebul
(1804–1813), Matej Paternau (1813–1826), Jernej
Arko (1826–1852) Valentin Bergant (1852–1870),
Tomaž Kajdiž (1870–1888) ter Simon Žužek (1888–
1914).14

Prva trivialka v Vodicah 1853/1854
Takratna avstrijska šolska zakonodaja je kot pogoj za
ustanovitev šole postavljala primerne šolske prostore. Vodiški občinski šolski svet je zaradi slabih gmotnih razmer prebivalstva rešitev našel v predelavi
in obnovi prostora v mežnariji. Prva redna začetna
javna šola – trivialka v Vodicah je bila ustanovljena v
pozni jeseni leta 1853.

Leta 1814 je dekan Janez Kuhar v vlogi okrajnega
šolskega nadzornika sporočil, da je cerkovnik pri
župnijski cerkvi v Vodicah sposoben poučevati v deželnem jeziku.11 Iz tega lahko sklepamo, da so bile
želje po šoli oziroma poučevanju še vedno prisotne,
vendar so se pojavljale težave, ki so bile prevelike
in so onemogočale ustanovitev šole. Pestilo jih je
predvsem pomanjkanje prostorov, ki bi bili primerni za šolo, nezadostni dohodki za učitelja ter nenaklonjenost lokalnega prebivalstva do šole. Tako
so nadarjene dečke v določenih časovnih obdobjih

Prvi poklicni učitelj, ki so ga takrat klicali „šomašter“,
na novoustanovljeni šoli je bil Janez Epih.15 V Vodice
je prišel iz Ljubljane, vendar slovenskega jezika ni obvladal.16 Po rodu je bil namreč Kočevar, torej kočevski

8

12

9
10
11

Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 1. Kopitarjev glas, 2005, št.
110, str. 21
Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 2. Kopitarjev glas, 2005, št.
111, str. 23
Stane Okoliš, Ustanovitev trivialne šole v Smledniku. “Šola je sama
na sebi dobra reč …,” Simon Jenko, Jeprški učitelj : zbornik ob dvestoletnici osnovne šole v Smledniku. Smlednik 2015, str. 16
Stane Okoliš, Ustanovitev trivialne šole v Smledniku. “Šola je sama
na sebi dobra reč …,” Simon Jenko, Jeprški učitelj : zbornik ob dvestoletnici osnovne šole v Smledniku. Smlednik 2015, str. 17

13
14
15
16

Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 2. Kopitarjev glas, 2005, št.
111, str. 23
Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 2. Kopitarjev glas, 2005, št.
111, str. 23
Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 4. Kopitarjev glas, 2005, št.
IV, str. 25
Novice, 13. 9. 1854, list 73, str. 292. Šolska kronika navaja, da se je
pisal Eppich.
Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal: povest slovenskega trpina v
podúk in zabavo. V Ljubljani 1884, str. 37
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K sreči pa imamo podatke o prvem letu po ustanovitvi javne šole v Vodicah, saj je pisatelj, humorist in
dramatik Jakob Alešovec19 v svoji avtobiografiji Kako
sem se jaz likal opisal tudi svoje šolanje v prvem letu
po odprtju vodiške javne šole. V delu lahko izvemo,
kako je bil v tistem času organiziran pouk, vzgojnih
ukrepih ter nekaj malega o poučevanju pred uvedbo
šole. Alešovec je bil sicer rojen na Skaručni, vendar je
šolo obiskoval v Vodicah.

Članek o prvi obletnici javne šole v Vodicah, leta 1854
(Novice, 13. 9. 1854, list 73, str. 292)
Nemec, potomec v 14. stoletju naseljenih nemško govorečih kolonistov. Življenje učitelja v tistih časih je
bilo izjemno težko, saj je poleg poučevanja opravljal še
delo organista in cerkovnika. Plačilo, ki ga je prejemal,
je bilo skromno in je le stežka preživljal svojo družino,
ki bi v primeru njegove smrti ostala brez materialne
varnosti, brez pokojnine, v primeru bolezni pa je moral
učitelj plačevati celo svojega namestnika. Poleg tega je
bil učitelj odvisen od župnika in njegove ocene.17 Skozi
leta se je njegov položaj le počasi izboljševal.
Najdragocenejši vir podatkov o dogajanju na šolah,
o učiteljih in kulturnem, političnem in vsakdanjem
dogajanju v kraju nam prinašajo šolske kronike,
ki so jih pisale vse šole. Tudi trivialka v Vodicah je
imela šolsko kroniko, vendar ni znano, katerega leta
so jo začeli pisati. Žal kronike do leta 1945 ni več.
Verjetno je bila uničena v požaru, ki je bil leta 1944
zaneten v prostorih šole. Zato tudi veliko podatkov o šoli in učiteljih do leta 1945 manjka. Šolsko
kroniko je kmalu po drugi svetovni vojni, 26. maja
1945 znova začel pisati Ignacij Vodnik, učitelj in
kasnejši šolski upravitelj. V njej je zapisano, da je
šolska kronika obstajala in je bila pisana večinoma
v nemškem in deloma v slovenskem jeziku, ter naj bi
bila v nekaterih poglavjih polna „starega avstrijskega
duha in sovraštva do naših južnih bratov“.18
17
18
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Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah - 3. Kopitarjev glas, 2005, št.
112, str. 21
Kronika Osnovne šole v Vodicah, 26. 5. 1945, str. 3 (neoznačeno)

Alešovca je branja najprej učil oče, ki je bil eden redkih, ki je takrat znal brati. Ko je takratni vodiški kaplan Jožef Fik ugotovil, da je fant pismen, ga je tudi
on poučeval vsak drugi dan popoldne in ga priporočil
tudi svojemu nasledniku Mihaelu Peternelu,20 saj je
bil Fik premeščen v Selca. V tistem času je bilo običajno, da so mlade, nadarjene dečke poučevali posamezni krajevni župniki ali kaplani. Poleg Alešovca so h
gospodu kaplanu hodili tudi nekateri otroci „boljših“
staršev, bogatejših pa so obiskovali šoli v Ljubljani in
Kamniku. Po nasvetu takratnega vodiškega župnika
Valentina Berganta je Jakoba Alešovca oče vpisal v
prvo javno šolo v Vodicah, ki so jo ravno takrat, leta
1853, nekateri viri navajajo tudi letnico 1854,21 ustanovili. „Tako je bilo sklenjeno, da grem jaz v šolo, ki se je
tisto leto pri nas ustanovila. Do tje je ni bilo, orgljanje je
opravljal stari Jaka, pravi prototip nekdanjih organistov,
majhne otroke pa so podučevale v krščanskem nauku
in nekoliko tudi v branji šivilje po vaseh, jaz sem
poznal še ‚Pipanovo Jero‘22 in ‚Šukovčevo Barbo‘.“23 Iz
Alešovčeve knjige tako izvemo, da sta pred uvedbo
prve javne šole v Vodicah poleg kaplana otroke poučevali še vsaj dve osebi, ki sta znali brati in pisati.
Prvi dan šole je bila precejšnja gneča, saj so iz vse
okolice starši, predvsem matere, pripeljali dečke in
deklice vpisat v šolo. Dan pred pričetkom pouka je
župnik v cerkvi oznanil, da se bo odprla šola in naj
otroke pripeljejo vpisat, pred cerkvijo pa je obvestilo prebral še birič. Naslednji dan se je začel pouk in
učitelj je otroke ob prihodu ločil po velikosti ter na
levo stran učilnice v klopi posedel deklice, na desno
pa dečke.

19
20
21
22

23

Jakob Alešovec (1842–1901), pisatelj, humorist, časnikar, dramatik, rojen na Skaručni
Mihael Peternel (1808–1884), duhovnik, profesor, naravoslovec,
polihistor, samouk, župnik v Vodicah v letih 1851–1852, leta 1852
je postal prvi ravnatelj ljubljanske realke.
Izvleček iz šolske kronike, Slovenski šolski muzej, str. 1; Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji. Ljubljana : Višji šolski svet, 1934, str.
89
Pipanova Jera – Jera Kosec (1811–1851) iz Polja pri Vodicah,
otroke iz vasi je učila branja in krščanskega nauka, spremljala
umirajoče bolnike. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCOOOMOE6Q/5295b155-4f9a-4255-9205-9b0537802486/PDF
Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal: povest slovenskega trpina v
podúk in zabavo. V Ljubljani 1884, str. 38
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Učitelj je najprej učence seznanil s šolski redom in
disciplino: „Ko smo vsi sedeli vsak na svojem mestu, se
je brž začelo ‚meštranje‘. Najprej morali smo vsi na povelje vstajati in sedati itd. in predno je bilo vse to v redu,
je pretekla ura. Jaz sem le zmiraj gledal, kdaj bo gospod
učitelj pokazal šibo, in res — ko smo bili vsi tako pripravljeni za prejemanje poduka, odpre učitelj miznico in
izleče iz nje šibko, rumeno palčico, s to se vstopi na sredo
odra, jo parkrat upogne v znamenje, da je šibka, in reče:
‚Vidite, otroci, česar jaz ne bom mogel ubiti vam v glavo,
bo pa morala ta-le.‘“24
Pouk so pričeli ob deveti uri dopoldne, potekal pa je
kar ves dan – nekaj ur dopoldne, nekaj pa popoldne.
Vmes so imeli otroci in učitelj prosto za kosilo. Učni
jezik je bil slovenski, čeprav ga učitelj Epih ni dobro
obvladal. Učili so se nemškega jezika, računstva, pisanja in branja. Kaplan Marešič jih je poleg krščanskega nauka poučeval tudi o sadjarstvu, takrat so
rekli sadjereji: „Verli gospod katehet so otroke prav lepo
napeljali na potrebo žlahtenja sadnih dreves, in otroci
so dokazali, ker po grehu pervih staršev zemlja le ternje
rodi, da se mora pridno obdelovati in drevje žlahtiti, ako
hočemo dobrega sadja uživati.“25 Spisal pa je tudi pesmico, ki so jo otroci radi prepevali:26
Ni ga veselja za moje serce,
Ko da spolnile se moje želje:
V šolo smem hodit' se pridno učit,
Zboljšati serce in pamet modrit'.
Hvala Bogu za šolski poduk!
V šoli učim se spoznati Boga,
Moli't ga, Ljubit' iz cel'ga serca;
V šoli učim se pobožno živet',
S čednim življenjem nebesa odpret'.
Hvala Bogu za šolski poduk!
V šoli izurjen prebrisan bom kmet,
Moder bom sebi in drugim dal svet;
Dober, koristen čem bit' deržavljan,
Bogu, cesarju do smerti udan.
Hvala Bogu za šolski poduk!

Na koncu šolskega leta so imeli slavnostno javno
spraševanje, kjer so učenci pokazali, kaj so se v celem
letu naučili. Udeležili so se ga pomembni posvetni in
duhovni gospodje, župnik Valentin Bergant, kaplan
Jožef Marešič, župan, dekan ter starši. Najboljše
učence so vpisali v zlato knjigo, med njimi je bil prvi
vpisan Alešovec, ki so ga tudi nagradili za pridno
učenje: „Jaz, ves zamaknjen, stopim iz klopi, se po učiteljevem navodu priklonim in sprejmem iz rok gospoda
dekana največi kup rudeče-zlatih knjig, ob enem pa pristopi več gospodov in začno mi pripenjati v lepe pisane
trakove zašitih srebrnih dvajsetic na prsi, da sem bil podoben generalu z redi preobloženemu.“27
Tako se je končalo Alešovčevo šolanje v Vodicah, saj
je bila šola le enorazredna. Imel je srečo, da so se zanj
zavzeli domači kaplan, župnik in učitelj. Ker so v Vodicah imeli le en razred, so prepričali očeta, da je fant
za čevljarstvo še premajhen in preslab in naj najprej
poskusi srečo z nadaljevanjem šolanja. Tako so Jakoba poslali na nadaljnje šolanje v frančiškanski samostan v Kamnik ter mu tudi finančno pomagali.28
Sklepamo lahko, da so imele šole v Vodicah odlične učitelje in duhovnike, saj je v letih med 1870 in
1888, ko je bil župnik Tomaž Kajdiž, iz vodiške fare
študiralo precej dijakov, ki so prej obiskovali vodiško
trivialko. To so duhovni svetnik Janez Mervec,29 kanonik Franc Kosec30 in tedanji šolski nadzornik in
dvorni svetnik Franc Hubad.31 „Vsi so se zatekali zaupljivo k njemu za svet in zlasti, ko so si zbirali stanovski
poklic, tedaj jim je stal župnik Kajdiž z dobrim svetom
ob strani.“32 Zagotovo je k uspehu učencev veliko prispeval tudi učitelj Franc Trost, ki je na šoli poučeval
od leta 1881 do 1896. Svoje izkušnje pri pouku je
zapisal in večkrat objavil v Učiteljskem tovarišu, pedagoški reviji za učitelje. Poleg tega je tudi spreten izdelovalec šolskih učnih pripomočkov, ustanovil in vodil
je svoj pevski zbor, vodil je cerkveno petje, orglal ter
se posvečal vrtnarstvu in sadjarstvu.33

Dobro bom pisal, zastopno vse bral,
Rajtat' goljufa noben'ga se bal,
Službo bo zgubil zvit koten pisač,
Živež si služit' bo mogel drugač.

27

Bratec predragi! le v šolo z menoj,
Majhnega truda nikar se ne boj!
Bog pa poverni vsim kmetom z Vodic
Šolske vse stroške po mili desnic':
Hvala Bogu za šolski poduk!
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Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal: povest slovenskega trpina v
podúk in zabavo. V Ljubljani 1884, str. 49
Novice, 13. 9. 1854, list 73, str. 292
Novice, 13. 9. 1854, list 73, str. 292
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30
31
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Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal: povest slovenskega trpina v
podúk in zabavo. V Ljubljani 1884, str. 85
Andrej Mrak, Alešovec – uspešen pisatelj in urednik, ki je končal
med brezdomci (1. del), https://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/alesovec-uspesen-pisatelj-in-urednik-ki-je-koncal-med-brezdomci-1-del/349595
Janez Mervec (1846–1918), v Vodicah rojeni duhovni svetnik in
župnik v Šentrupertu
Franc Kosec (1843–1924), rojen v Vojskem pri Vodicah, duhovnik,
učitelj, od 1903 stolni kanonik v Trstu, izdajal teološke knjige.
Franc Hubad (1849–1916), rojen na Skaručni, narodopisni pisatelj in šolnik, deželni šolski nadzornik ljudskih in meščanskih šol
in učiteljišč, 1903 je postal nadzornik srednjih šol, za zasluge na
šolskem področju, 1909 odlikovan z viteškim redom železne krone,
1912 je postal dvorni svetnik.
Valentin Rožič, Zlatomašnik Tomo Kajdiž arhidijakon, stolni kanonik itd., Koledar Družbe svetega Mohorja za leto 1916, str. 78–80
Trost Franc (1857–1940), https://www.slovenska-biografija.si/
oseba/sbi725338/ (20. 1. 2020)
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Z leti se je večalo število vpisanih otrok in tudi učiteljev. Leta 1882 je bilo že vse pripravljeno, da se enorazrednica razširi v dvorazrednico, vendar se Krajevni šolski svet ni strinjal s širitvijo in je odločitev
prepustil deželnemu šolskemu svetu. Tako je odločitev o dvorazrednici zaspala do leta 1897.34

Potres je poškodoval tudi šolo, zgradili
so novo
Leta 1895 je potres močno poškodoval številne
zgradbe v Vodicah. Cerkev, mežnarijo in tudi šolsko
poslopje pa celo tako močno, da so jih morali porušiti. Pojavila se je potreba po novi šolski zgradbi,
s tem pa tudi prva prerekanja glede lokacije nove
šole. Domačini s Skaručne in iz Šinkovega Turna
ter oddaljenih vasi so zahtevali, da šolo postavijo
na sredini občine, Vodičani z župnikom Simonom
Žužkom na čelu pa, da jo postavijo v Vodicah blizu
cerkve, na južnem robu vasi.35 Uspelo je Vodičanom.
Z državnimi prispevki pet tisoč goldinarjev je krajevni šolski svet, ki mu je predsedoval domači župnik
Simon Žužek, leta 1897 kupil zemljo in gradnja se je
meseca julija začela. Pri gradnji stavbe, dolge 17,90
m in široke 13,65 m, je aktivno sodeloval tudi takratni učitelj Julij Slapšak. Še istega leta je Deželni šolski svet vodiško šolo razširil v dvorazrednico.
Šola je bila zgrajena leto dni kasneje in oktobra 1898
so bile priprave na slavnostno otvoritev v polnem
teku: „Dne 9. vinotoka popoldne je bilo vse živo krog
nove šole. Nekateri so belili mlaje, drugi privezavali
zastave, tretji kopali jame in postavljali mlaje; drugi so
zopet pribijali vence na šolo in mlaje, katere so splela
pridna dekleta, tam na cesti pa so gromeli možnarji ter
oznanjali okoličanom, da se bliža slovesni dan. Ko smo
delo dovršili, smo z zadovoljstvom zrli na krasno odičeno
šolo, raz katero so vihrale velikanske cesarske in narodne zastave.“36 10. oktobra 1898 je bila slavnostna
blagoslovitev nove šole, ki so se je udeležili številni
pomembneži tistega časa: cesarsko kraljevi okrajni
glavar v Kamniku Gottried Friedrich, kamniški dekan in kanonik Janez Oblak, deset duhovnikov, med
njimi tudi Simon Žužek, nadučitelj Franc Razpotnik
ter učitelji okoliških šol: Jožef Mesner iz Komende,
Franc Zore iz Šmartna, Karol Benedik iz Smlednika,
Henrik Paternost iz Radomelj, Franc Rojina iz Vač,
Jakob Slapar iz Zaloga pri Cerkljah, Leopold Božič
iz Žirov in drugo občinstvo: „Ob 8. uri je pel slovesno
sv. mašo domači župnik. Po sv. maši je stopil pred oltar
kamniški dekan in kanonik č. g. J. Oblak v spremstvu
34
35
36
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Izvleček iz šolske kronike, Slovenski šolski muzej, str. 1
Slovenski šolski muzej. aKronika iz leta 1939 [Vodice], str. 3
Franc Razpotnik, Naši dopisi. Učiteljski tovariš. 10. 11. 1898, letnik
38, številka 32, str. 245

10. duhovnikov. Po odpetem ‚Veni creator Spiritus‘ so intonirali čč. gg. duhovniki lat. lit. vseh svetnikov ter iste
pevajoč odkorakali za šolsko mladino proti novi šoli. Tu
je blagoslovil č. g. dekan šolo od zunaj in potem še znotraj. Na to je vstopila v lepo okrašeno šolsko sobo šolska
mladina; k slovesnosti je došlo sosedno učiteljstvo in občinstvo. Č. g. kanonik poprime besedo ter v poljudnem
govoru korist šole in dolžnosti otrok in staršev do nje
razjasni. Za njim se oglasi priznani govornik, domači g.
župnik in kot načelnik krajnega šolskega sveta slovesno
izroči ključe nove šole g. nadučitelju, rekoč nekako: Izročam vam ključe nove šole. Ne odpirajte z njimi samo vrat
šole, odpirajte marveč srca vam izročene mladine. Učitelji ste vrtnarji, šolski prostori vrt in otroci dragocene
rastline v njem. Vzgajajte te rastline tako, da vzrasto iz
njih verni katoličani, vrli domoljubi in zvesti državljani.
Ko je končal svoj res krasni govor po geslu ‚Vse za vero,
dom, cesarja‘, je prav presrčno zahvalil č. g. kanonika,
da je blagohotno izvršil blagoslovljenje, svoje duhovne
sobrate in učitelje pa, da so s svojo navzočnostjo povzdignili slovesnost. Domači g. nadučitelj je pohvalno omenil
velikih zaslug, katere si je stekel za novo stavbo zlasti
g. načelnik in krajni šolski svet sploh ter priznavši brezmejno požrtovalnost Vodičanov zaklical trikratni ‚Slava‘
cesarju, na kar so zapeli učitelji ‚Cesarsko‘.“37

Osnovna šola Vodice
(Slovenski šolski muzej, fototeka, inv. št. 2721)
Od leta 1902 do 1911 je na šoli poučeval Julij Slap
šak. Življenje v občini je postalo pestro. Leta 1909
je bilo ustanovljeno Izobraževalno društvo, kjer so
duhovniki in učitelji družno sodelovali pri govorih,
igrah idr. Plodno sodelovanje duhovnikov in učiteljev pa je prineslo tudi rezultate. Leta 1910 je v Vodicah začela delovati Družba treznosti. Alkoholizem je
bil v tistem času velik problem, saj je bilo veliko prebivalcev Kranjske in tudi Vodic podvrženih alkoholu.
Protialkoholni borci na Slovenskem so pod taktirko
Katoliške cerkve resno zastavili delo. Nadučitelj Julij
Slapšak je poleg poučevanja na šoli predaval o ško37

Franc Razpotnik, Naši dopisi. Učiteljski tovariš. 10. 11. 1898, letnik
38, številka 32, str. 245
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Moška državna šola Vodice. Tloris pritličja. Šolski list
1929
(Slovenski šolski muzej. https://hdl.handle.net/11686/
file13338)

Moška državna šola Vodice. Tloris šole z vrtom in
dvoriščem. Šolski list 1929
(Slovenski šolski muzej. https://hdl.handle.net/11686/
file13338)

Pestro dogajanje med obema vojnama
Moška državna šola Vodice. Tloris I. nadstropja. Šolski
list 1929
(Slovenski šolski muzej. https://hdl.handle.net/11686/
file13338)
dljivosti alkohola38 in tako sledil nasvetom Victorja
von Kraussa: „Učitelj naj pospešuje snovanje kmetskih
bralnih društev in ustanavljanje ljudskih knjižnic. Kjer
so taka društva, je lahko prirediti zabavne večere, pri
katerih bode imel učitelj priliko, poučevati ljudstvo o
škodljivosti žganja.“39 V Družbo treznosti je bilo včlanjenih 41 popolnih abstinentov III. stopnje40 in 48
II. stopnje.41

38
39
40

41

Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/VIZ 12 (1908–1911)
Victor von Krauss, Šola v boju proti pijančevanju, V Pulju 1898, str.
21
I. stopnja: Oni, ki vse druge opojne pijače pijejo zmerno, žganja pa
nikdar (razen za zdravilo); II. stopnja treznosti: Oni, ki redno ne
pijejo nobene pijače (vsaj en dan v tednu), žganja pa nikdar (razen
za zdravilo); III. stopnja: Oni, ki se popolnoma vzdrže opojnih pijač.
Bogoljub, 10. 12. 1903, leto 1, št. 23, str. 177–180

Pred prvo svetovno vojno je bila večina otrok že
vključena v osnovnošolsko izobraževanje, nepismenost pa je bila občutno zmanjšana.42 Šolsko stavbo v
Vodicah so kmalu po začetku vojne zasedli vojaki. V
šoli so si uredili kuhinjo, jedilnico in lekarno. Zavzeli so tudi nadučiteljevo stanovanje. V spalnici so si
uredili shrambo in v njej skladiščili zelenjavo.43 Pouk
je potekal le dva- do trikrat tedensko, saj je zaradi
odhoda k vojakom primanjkovalo učiteljev pa tudi
otroci so večkrat ostali doma, saj so morali zaradi
mobilizacije še bolj pomagati pri kmečkih opravilih.
Po vojni so šolo zopet usposobili in uvedli reden
pouk. Šola je bila dvorazredna, v njej pa so poučevali
nadučitelj Albin Smole (1888–?), ki je bil aktiven pri
sokolskem društvu,44 stalna učiteljica Angela Trost
(1883–1962), med službovanjem v Vodicah je učila
tudi glasbo ter skrbela za orglanje in cerkveni pevski
zbor, ter začasna učiteljica Antonija Škerle (1896–?).
42
43
44

Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, Ljubljana 2007, str. 46
Slovenski šolski muzej. Kronika iz leta 1939 [Vodice], str. 5
Miroslav Ambrožič, Poročilo načelnika JSS skupščini JSS, dne 22.
marca 1925, Sokolski glasnik, 7, 15. 4. 1925, str. 49
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V letu 1929 se jim je pridružil France Ostanek,
pobudnik ustanovitve Sokolskega društva, ki v klerikalnih Vodicah ni bilo zaželeno. V Vodicah je takrat
že delovala splošna kulturna organizacija Orli, ki so
predstavljali klerikalno varianto sokolskih telovadnih društev. Imeli so svoj pevski, igralski in telovadni odsek. Orle je v letu 1935 nadomestila Zveza
fantovskih odsekov, ki naj bi združevala dejavnosti
pred časom razpuščenega Orla: idejno, prosvetno in
telesno vzgojo. Svoje člane je vzgajala v načelnem
ideološkem boju proti marksizmu in komunizmu.45

Fantovski odsek iz Vodic leta 1938, v prvi vrsti sedi
župnik Peter Janc
(Kres, letnik X., št. 3, str. 75)
Prva žarnica je v šoli zasvetila v letu 1930, ko je bila
ustanovljena tudi Kmetijska nadaljevalna šola.

Spričevalo iz leta 1933
(Zgodovinski arhiv Ljubljana. SI_ZAL_LJU456_te6_
ae59_001)

Leta 1931 je kot mladi učitelj na šolo, ki je postala
trirazredna prišel, Ignacij Vodnik. Poleg njega sta
na šoli poučevali še dve učiteljici ter šolski upravitelj
France Ostanek. Šola je še isto leto postala štirirazredna, obiskovali pa so jo le dečki, saj so deklice obiskovale zasebno dekliško šolo v Repnjah.

zacijo izobraževalnih tečajev in drugega kulturnega
dela dvigal kulturno zavest vseh prebivalcev, ne le
otrok.46

Od leta 1929 do 1941 je bila Dravska banovina ena
izmed devetih banovin, upravnih enot Kraljevine Jugoslavije, in je pokrivala del ozemlja današnje Slovenije, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo Kraljevini
Jugoslaviji. Po takratnem novem šolskem zakonu so
bile vse šole organizirane kot osemrazredne in so se
delile v osnovne (od 1. do 4. razreda) in višje narodne
šole (od 5. do 8. razreda). Za ustanavljanje šol in plačevanje učiteljev je morala skrbeti država. Občine so
morale za šole in šolske vrtove zagotoviti primerna
zemljišča, krajevni šolski svet pa je skrbel za vzdrževanje in zidavo šolskih poslopij ter jih oskrboval z
učili in opremo. Učiteljevo delo pa ni bilo vezano le
na šolsko učilnico, ampak tudi na njeno širše socialno okolje. Učitelj je tako z ustanavljanjem in organi45
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Marijan Ozvald, Predvojna katoliška mladina, Zaveza, 1. 12. 1994,
št. 15, str. 63

Vas Vodice je leta 1934 štela 1686 prebivalcev šolskega okoliša. V šoli so učence razdelili v štiri oddeljenja, kot so takrat imenovali razrede. V publikaciji Stalež šolstva in učiteljstva ter prosvetnih in
kulturnih ustanov v Dravski banovini iz leta 1934 je
navedeno, da je bil šolski upravitelj France Ostanek
(1902–1989), ki je na šoli poučeval od leta 1930 do
1935 in kateremu pripisujejo največ zaslug, da se je
šola iz dvorazrednice razvila v šestrazredno. Na šoli
so poleg njega poučevale še štiri učiteljice: Milena
Engelman (1911–?), Zofija Jerele (1909–?), Hilda
Krušič (1909–1937) in Marija Papler (1890–?) ter
učitelj Ignacij Vodnik (1905–1976). Poučevali so v
treh šolskih sobah. Za šolo pa se je razprostiral velik
šolski vrt. Verouk je poučeval vodiški kaplan Anton
Stanonik. Na šoli so imeli tudi šolsko in učiteljsko
knjižnico ter radio.
46

Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, Ljubljana 2007, str. 47–50
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Leta 1935 je bil nadučitelj Ostanek premeščen v Ljubljano. Kot edini moški je Ignacij Vodnik postal „le“
vršilec dolžnosti šolskega upravitelja, saj je bil tako
pri klerikalcih kot liberalcih slabo zapisan. Malo pred
drugo svetovno vojno je na šolo prišel Jože Sancin in
prevzel naloge upravitelja šole, vendar ne za dolgo,
saj je kmalu dosegel premestitev v Ljubljano. Posle
šolskega upravitelja je zopet prevzel Vodnik, a le do
leta 1939, ko je odšel na služenje vojaškega roka.
Zamenjal ga je Alfonz Završnik, pozneje pa Valerija
Reitz.
V letu 1937, tri leta po smrti kralja Aleksandra I. Karadžordževića, so v spomin na njegovo mučeniško
smrt v šolskem parku zasadili lipo, ki raste še zdaj.
Vodiška občina je bila takrat razdeljena na tri šolske
okoliše:
•
•
•
•

vodiški, ki so ga obiskovali otroci iz Vodic, Bukovice, Utika, Repenj, Dobruše, Dornic, Torovega in Zapog;
šinkovturnski je obsegal vasi Šinkov Turn,
Selo, Golo, Koseze in Kot;
skaruški pa je obsegal vasi Skaručna, Vojsko,
Polje in Povodje.
delovala je tudi Zasebna dekliška šola v Re
pnjah, ki so jo obiskovale skoraj vse deklice iz
vodiške občine. V njej so poučevale šolske sestre.
Šola je bila pod strogim nadzorstvom vodiškega
župnika Petra Janca.

Šola med okupacijo
Ob izbruhu druge svetovne vojne 6. aprila 1941, ko
je Nemčija napadla Kraljevino Jugoslavijo, so na šoli
poučevali naslednji učitelji: Valerija Reitz, šolska
upraviteljica; Danica Pokorn, Zofija Jerele, Zorka
(Zarislava) Vybihal, Alfonz Završnik in Ignacij Vodnik. Šola je bila šestrazredna. Še isti dan, kot se je
začela vojna, sta bila učitelja Vodnik in Završnik mobilizirana. Že čez dober teden, 11. aprila, sta se vrnila, saj je Jugoslavija kapitulirala. 14. aprila 1941 so v
Vodice vkorakali Italijani in zasedli šolsko poslopje.
Pouk je do nemške okupacije, torej tri tedne, potekal
po zasebnih sobah. 29. aprila 1941 so v Vodice prišli
Nemci in prevzeli oblast. Nekaj dni pozneje, 5. maja
1941, so zapečatili sobe, učitelji pa so bili primorani
prenehati izvajati pouk.
V zapor v Mekinje pri Kamniku so odpeljali učitelja Ignacija Vodnika in Alfonza Završnika iz vodiške
šole, Alfonza Inkreta iz šole v Šinkovem Turnu ter
kaplana Janeza Javornika. Kmalu zatem so jih odpeljali v Škofove zavode v Šentvidu pri Ljubljani, kjer so
bili zasilni zapori, namenjeni izključno aretirancem,
ki so bili nato izgnani. V zapor so vodili aretirane

tako iz spodnjega dela Gorenjske in Kamniškega kot
tudi iz kaznilnice v Begunjah. Že po dobrem mesecu so v zavode pripeljali še družine zaprtih učiteljev.
Završnika so iz Zavodov spustili, Vodnika z družino
pa vkrcali na vlak in izgnali v Srbijo ter zaplenili njihovo premoženje. Do učiteljic so bili prizanesljivejši.
Večini so namenili uradniško delo na občini, poleg
tega pa so morale do prihoda prvih nemških učiteljev oskrbovati šolsko poslopje, čistiti in oskrbovati
vrt, skrbeti za izboljšavo šol, izdelovati sezname šolarjev, skrbele so za red pri šolskem inventarju, za
opremljanje šol z nemškimi napisi in podobno. Kljub
temu so učiteljico Danico Pokorn pregnali na Tirolsko v Dölsach.
Ob prihodu so nemški učitelji prevzeli pouk v šoli
(tudi v drugih šolah na Gorenjskem) in začeli prirejati tritedenske jezikovne tečaje za šoloobvezne otroke
in odrasle. Pozneje, ko so se nemške učne moči še povečale, pa so začeli vsakodnevno šolo. Na šoli so med
vojno poučevali nadučitelj Drekonja in pet nemških
učiteljic, ki so jih pripeljali z Dunaja. Učiteljska knjižnica, ki je štela 420 enot gradiva in šolska knjižnica
z 215 enotami gradiva sta bili zaplenjeni in odpeljani
v Kamnik na uničenje. Nekaj knjig, ki so ostale, pa je
zgorelo v požaru.47
Jezikovni tečaji pa niso bili samo jezikovni pouk, ampak tudi propaganda za Hitlerja in tretji rajh. Pouk je
potekal izključno v nemškem jeziku, glavna predmeta pa sta bila petje in telovadba. Slovenski jezik je bil
strogo prepovedan. Šolska kronika in drugi viri navajajo, da je bilo nemško učiteljstvo slabo izobraženo in
moralno neprimerno. „Med slovenskim prebivalstvom
ni imelo nemško učiteljstvo nobenega ugleda. Ljudstvo
jih je imelo za tujce, ki so prišli nepovabljeni v popolnoma slovensko okolje. Bili so z redkimi izjemami goreči raznarodovalci in je ljudstvo videlo v njih nasilnike, ki mu
hočejo vzeti najdražje — materino besedo in mu potujčiti in odtujiti otroke. Nemajhen del nemškega učiteljstva,
posebno žensk, je imel pomanjkljivo strokovno izobrazbo in jim je ljudstvo dalo vzdevek „kelnarice“. Nemškega
učiteljstva ni maralo tudi zategadelj, ker je le-to hotelo
vsiliti mladini in tudi odraslim drugačne življenjske
navade; del učiteljstva je bil tudi vdan lahkotnemu ali
celo razvratnemu življenju itd. Na drugi strani so tudi
šolske oblasti prepovedale nemškemu učiteljstvu, da bi
se preveč zbližalo s slovenskim prebivalstvom.“48
Partizani so med vojno uničili in požgali precej šolskih stavb, saj naj bi tako preprečili ponemčevanje
mladine, poleg tega pa je okupator v večino šolskih
47
48
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stavb nastanil vojaške oddelke. Ferenc49 navaja, da je
bilo v kamniškem okraju leta 1943 uničenih 21 šol.
Konec leta 1943 je tako v okrožju Kamnik delovalo le
še 11 osnovnih šol v devetih krajih, med njimi tudi
vodiška. Kmalu po novem letu, 14. januarja 1944
ob 21. uri zvečer so partizani požgali tudi poslopje
osnovne šole Vodice, potem ko se je po božičnih praznikih iz njega umaknila enota nekega SS policijskega polka. Stavba je bila v požaru skoraj popolnoma
uničena. Zgorela je vsa notranja oprema, šolski arhiv, knjižnica, popolnoma je bila poškodovana tudi
električna napeljava. Pouk je bil prekinjen, nemški
učitelji pa se niso več vrnili v Vodice, čeprav je šef civilne uprave za Gorenjsko želel, da bi v šolskem letu
1944/45 vsaj zasilno izobraževali otroke iz okolišev
uničenih šol. Ostanke šolske stavbe so zasilno pokrili in zavarovali, spodnji učilnici pa so zasilno sanirali.
Zgornje nadstropje je bilo v razvalinah vse do maja
1945, ko so začeli stavbo obnavljati.50

Po koncu vojne se je veliko spremenilo
Kmalu po koncu vojne sta se na šolo vrnila učitelj
Vodnik in učiteljica Pokornova. Že 28. maja 1945 je
potekal vpis v šolo. Ker je bila šolska stavba še v procesu renoviranja, so v napol podrti Grajzarjevi hiši,
ki je bila prej postojanka domobrancev in vsa obdana z bodečo žico in bunkerji pripravili dve učilnici.
Pri delu so sodelovali tudi učenci. Skupaj so razbili
bunkerje, odstranili žico in očistili sobe. Že 1. junija 1945 so začeli s poukom, ki ga je obiskovalo 358
šoloobveznih otrok iz osmih vasi. Primanjkovalo
je denarja, gradbenega materiala in šolske opreme.
Niso imeli šolskih klopi, tabel, knjig niti zvezkov.
Otroci so si od doma prinesli sedeže. Brezplačno sta
jih poučevala učiteljica Pokornova in učitelj Vodnik,
katerima so ljudje iz hvaležnosti začeli prinašati hrano. Vodnik v spominih zapiše, da so za to izvedeli
v Kamniku (vendar ne zapiše kdo) in jima zaplenili
prineseno hrano.
Vodnik je kmalu začel akcijo za obnovo požgane šole
in predlagal, da sredstva za obnovo zberejo s samoprispevki. Višino sredstev naj bi določili na osnovi
zemljarine in zgradarine, ki naj bi jih prispevali prebivalci vseh vasi, vključenih v šolski okoliš. Pri tem
je naletel na odpor domačinov, ki so dejali: „Kdor je
požgal šolo, naj jo še pozida!“51 Kljub temu so štirje
krajevni odbori osvobodile fronte (OF): Vodice, Bu49
50
51

128

Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov nemškega okupatorja
v okrožju Kamnik. Zbornik občine Domžale. Domžale 1979, str. 204
Poročilo o obnovi tuk. osnovne šole in obračun o dosedanjih izdatkih z dne 24. 9. 1945. Državna osnovna šola v Vodicah nad Ljubljano. Ignacij Vodnik, šolski upravitelj. Hrani: SI_ZAL_ LJU456
Ignacij Vodnik, spomini, Po osvoboditvi 1945–1953, prepis,
Osnovna šola Franca Marna Vodice, SI_ZAL_LJU/0456

kovica, Repnje in Zapoge na predlog Vodnika sklenili, da morajo za obnovo šole zbrati sredstva s samoprispevki.
Spet so se začela prerekanja okrog šole. Ljudje so se
začeli upirati, da ne bodo plačevali samoprispevka,
nekateri so želeli zgraditi novo veliko centralno šolo,
spet tretji pa obnoviti samostansko šolo v Repnjah.52
Kljub nasprotovanjem so dela na šoli začeli 1. julija
1945 in do 15. oktobra istega leta odprli dve spodnji
učilnici. Vsa zidarska, tesarska in mizarska dela so
zaupali domačinom. Pouk je zaradi pomanjkanja učiteljev potekal le vsak drugi dan vse do 10. januarja
1946, ko so zopet uvedli vsakodnevni pouk.
Z osvoboditvijo se je v takratni FLR Jugoslaviji uveljavil nov družbeni sistem. Šolstvo ni bilo več stvar
samo državne politike, ampak je postalo ideologija
vladajočega režima. Šola je postala sestavni del državnega aparata za marksistično preobrazbo celotne
družbe. Da je šolstvo postalo orodje za vzgojo mladine po komunističnih ideoloških načelih, pa ga je bilo
treba očistiti vsega, kar ga je pri tem oviralo.53 Tako
so tudi vodiški učitelji in šole postali deležni sprememb, zamenjav in številnih šolskih reform.
Dekliška šola v Repnjah je bila med vojno nekaj časa
odprta, vendar je vodstvo vodiške šole takoj po osvoboditvi dobilo nalogo, naj takoj zaprejo dekliško šolo
in vse deklice pošljejo v šolo v Vodice. To je močno
razburilo vodiškega župnika Janca, ki se je vrnil iz
izgnanstva, saj je bil šolski nadzornik repenjske šole.
Nova oblast si je prizadevala, da je od vzgoje in izobraževanja odstranila vsak vpliv Cerkve, ki je bila
na področju šolstva od nekdaj zelo dejavna. Prepovedala je poučevanje verouka v šoli, tako da je moral
šolski upravitelj Vodnik župnika Janca prisiliti, da je
nehal poučevati verouk, kar je še poglobilo spor med
župnikom in učitelji.
Učitelja Vodnik in Pokornova sta bila aktivna tudi
zunaj šole. Organizirala sta štiri gospodinjske tečaje,
in sicer v Vodicah, Zapogah, Repnjah in Bukovici.
Sodelovala sta pri organizaciji in izvedbi številnih
proslav, bralnih večerov, ki so se vršili po vasi, sečnji
drv za šolo ter kot igralca sodelovala pri raznih igrah.
V šolskem letu 1948/49 je bila šola še vedno petletna, saj je komisija z Ministrstva prosvete ocenila, da
si vodiška šola sedemletke ne zasluži, čeprav so bili
učenci kljub pomanjkanju šolskih zvezkov in knjig
zelo aktivni. Poleg učenja so opravljali tudi fizična
dela. Šolska kronika navaja, da so v začetku šolske52
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terarne sekcije ter iz fizkulturnega in pionirskega
odseka. Predsedoval mu je šolski upravitelj Vodnik.
Po petih letih od požiga je šola v Vodicah le dočakala
dokončno obnovo. Zidarska in pleskarska dela so začeli 1. avgusta 1950, končali pa do novega šolskega
leta. Krajevni ljudski odbor (KLO) je zidarjema Francetu Burgerju iz Vodic in Pavlu Branku iz Repenj za
dela plačal trideset tisoč dinarjev in liter vina dnevno.

Osnovna šola Vodice
(Slovenski šolski muzej, fototeka, inv. št. 1488)
ga leta 1948/49 učenci počistili vrtne stezice, šolsko
dvorišče in celo poti na domačem pokopališču. 110
učencev višjih razredov pa je uredilo tudi 1,5 km ceste iz Vodic v Repnje in opravilo 240 ur prostovoljnega dela. Na šolskem vrtu, ki so ga poimenovali Pionirski vrt, so zasadili 32 dreves, deklice pa uredile
14 cvetličnih gredic. Vrt so v celoti uredili sami, med
seboj pa tekmovali o urejenosti. Na šolskem vrtu je
stal tudi lepo urejen sadni matičnjak, poleg njega pa
obširno učno travišče. Šolsko igrišče je bilo na travniku za Grajzarjevo hišo. Na šoli so ustanavljali literarne krožke in izdajali kar štiri razredne časopise, ki so
se imenovali Mladost, Radost, Polet in Veselje. Peti
razred pa je ustanovil pionirsko knjižnico, ki je štela
75 knjig. Izredna skrb za širjenje slovenske besede
pa se kaže tudi v pobudi šolskega upravitelja Vodnika, ki je začel zbirati naročnike na Prešernovo knjižnico, ustanovil moški pevski zbor ter začel izvajati
izobraževalne tečaje v Vodicah, Bukovici in Zapogah.
Meseca maja 1949 je umrl župnik Peter Janc, ki ga
je šolski upravitelj Vodnik označil, da je „velik nasprotnik šole in učiteljstva nasploh“, in mu pripisal, da
je učiteljstvo zaradi njega izgubilo ves ugled, ker da
„šola otroke in ljudi samo pohujšuje in kvari“. 54
Otroci so bili še naprej aktivni. Kmetijski zadrugi so
pomagali pobirati krompir, pomagali so pri gradnji
zadružnega doma v Bukovici in na streho znosili kar
deset tisoč strešnikov.

Ignacij Vodnik je bil dober upravitelj
šole, a je kljub temu padel v nemilost
7. novembra 1949 je bilo na šoli ustanovljeno izobraževalno umetniško društvo z imenom IZUD dr.
France Prešeren, ki je imelo 42 ustanovnih članov.
Sestavljeno je bilo iz dramske, pevske, šahovske, li54
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Julija 1950 se je začela gradnja zadružnega doma
v Vodicah na nekdanjem Grajzarjevem zemljišču.
Nekdanja Grajzarjeva hiša je bila med vojno domobranska postojanka, po vojni je nekaj časa služila kot
začasna šola, pozneje pa je bil v njej sedež občine. Pri
gradnji zadružnega doma so pomagali tudi vodiška
šola in njeni učenci s prostovoljnim delom.
Od 1. marca 1951 do 6. aprila je v prostorih KLO potekal gospodinjski tečaj, ki se ga je udeležilo 36 deklet. Na tečaju so predavali šolski upravitelj Vodnik,
kuharstvo je vodila ga. Prinčičeva, krojenje oblek in
perila pa ga. Bernotova, obe iz Kamnika.
V šolskem letu 1951/52 je bila vpeljana osemletna šolska obveznost. Na šoli je bilo šest oddelkov
s sedmimi razredi. Šola je imela več let težave zaradi kurjave, saj KLO ni pravočasno priskrbel drv. 14.
februarja 1952 je zapadlo skoraj dva metra snega in
posledično v šoli tri dni ni bilo pouka.
Šolski upravitelj Vodnik je postal trn v peti tudi
lokalnim oblastem, ki jim ni bil všeč njegov vpliv
na prebivalce. Sodu je dno izbil dogodek, ki se je
pripetil junija 1952, ko se je šolski upravitelj z učenci
vračal s šolskega igrišča. Na poti so srečali poštnega
kontrolorja, ki ga otroci niso poznali niti ne pozdravili. Zato jih je učitelj opozoril, naj vendar pozdravijo
gospoda, kar so otroci storili s pozdravom „Hvaljen
Jezus!“, saj so mislili, da je gospod duhovnik. Učitelj jim je takoj povedal, da se tako ne pozdravlja, in
otroci so še enkrat pozdravili: „Zdravo!“.
V tistih časih je bil napačen pozdrav že velik povod za
preganjanje in blatenje ljudi. Tako so nekateri domačini naredili veliko afero in učitelja Vodnika prijavili
na okraj. Še posebej se je učitelja lotil predsednik občine Jakob Traven, saj ga je ta nekoč opozoril, da slabo bere. Učitelj Vodnik se je celo znašel v članku na
prvi strani časnika Slovenski poročevalec, v katerem
avtor daje navodilo, da naj ljudski odbori namenijo
več pozornosti izboru ljudi za posamezne svete: „Kdo
naj bo n. pr. zadovoljen, če izve, da je med člani pedagoške komisije v okviru Sveta za prosveto nekdo iz Vodic,
ki se „uspešno“ uveljavlja v graditvi socializma s tem,
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da uči otroke pozdravljati s „hvaljen Jezus“?!“55 Učitelj
Vodnik je bil kmalu zatem proti svoji volji premeščen
v nižjo gimnazijo Šentvid pri Stični.
24. oktobra 1952 so v Vodicah odprli Ljudsko univerzo. Njen vodja je bil šolski upravitelj Vodnik, a le
do 31. junija 1953, ko je bil premeščen.
Vodnikovo mesto v vodiški šoli je zasedel Milan Lah,
pozneje pa Mira Blenk, ki je bila pred prihodom v Vodice šolska upraviteljica v Dolskem.

Vodice potrebujejo novo šolsko stavbo
Pojavila se je težnja po gradnji nove šolske zgradbe,
saj je stara postala pretesna. 3. julija 1952 se je na
prvi izredni seji sestal občinski ljudski odbor in razpravljal o postavitvi nove šole. Ustanovili so občinski
gradbeni odbor, ki naj bi na zborih volivcev po vaseh
predstavil potrebo po novi šoli in določil lokacijo. Pojavile so se tri lokacije postavitve nove šole in sicer v
Kavcu v Vodicah, v Pejcah v Utiku in pri Kramarjevi
lipici v Repnjah. Prerekanja okrog postavitve šole so
se začela že tretjič.
14. junija 1953 je v občini Vodice potekal referendum o gradnji nove šole. Od 1661 volilnih upravičencev jih je na referendumu glasovalo 771. Od tega
je 70 udeležencev glasovalo za povečanje dosedanje
šole v Vodicah, za gradnjo nove šole v Vodicah 401
volivec, 11 Vodičanov je glasovalo za šolo pri Kramarjevi lipici. Iz vasi Bukovica se je volitev udeležilo
54 volivcev, od teh je 40 glasovalo za šolo v Vodicah,
za Pejce pa 34. Predlog za šolo pri Kramarjevi lipici
je zbral vsega 143 glasov, največ iz vaseh Repnje in
Polje. Skaručani so bili soglasno proti gradnji nove
šole in so volilne lističe strgali.56
25. junija 1953 je občinski ljudski odbor glede na izid
referenduma sklenil, da bo nova šolska zgradba stala
v Vodicah. Spori okrog šole so trajali skoraj deset let.
Na šoli je bilo v šolskem letu 1958/1959 osem oddelkov, ki so imeli na voljo tri učilnice. Zaradi pomanjkanja prostora je bila četrta učilnica v zadružnem
domu. Pouk je potekal dvoizmensko, leto kasneje že
tri izmensko. V četrti izmeni je potekal pouk Kmetijsko57 gospodarske šole.58
V šolskem letu 1962/63 je osnovno šolo v Vodicah

obiskovalo že 264 učencev, ki so bili razdeljeni v 11
oddelkov.59
Nemogoče prostorske razmere, spreminjanje organizacije pouka ter uvajanje nove, razširjene funkcije
osnovne šole, kot so podaljšano bivanje, dopolnilno
in dodatno delo z učenci, interesne dejavnosti, so potrebe po novi stavbi še povečale. Po skoraj desetih
letih sporov in prerekanj so leta 1962 le začeli z gradnjo nove šole, ki so jo 1. septembra 1963 svečano
otvorili in jo poimenovali Osnovna šola Franca Marna Vodice po partizanskem aktivistu Francu Marnu
– Sreču.60

Osnovna šola Franca Marna Vodice
(1963–1992), Osnovna šola Vodice
(1992–)
Po 65 letih so v Vodicah zopet zgradili novo šolsko
zgradbo, ki je omogočala uvajanje sodobnih metod
dela. Nova šola je postala centralna šola, vključevala pa je tudi podružnično šolo Skaručna, v kateri sta
bila dva oddelka z 28 učenci, in podružnično šolo v
Utiku s štirimi oddelki in 88 učenci.
Moderna, lepa in svetla nova šola z osmimi učilnicami pa je imela nekaj pomanjkljivosti. Ravna streha
na šoli je skoraj v celoti prepuščala vodo, kar je povzročalo precejšnjo škodo. Telovadnice ni bilo, pouk
športne vzgoje je potekal v učilnici, ki je bila prirejena za telovadnico. Prav tako ni bilo jedilnice, tako da
so otroci obedovali kar v gospodinjski učilnici.61

Šola je postala premajhna
Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva in večjih potreb učencev je nova šola že po desetih letih potrebovala širitev. V časniku iz leta 1974 lahko preberemo: „Čeprav je bila osnovna šola v Vodicah zgrajena šele
leta 1963, je že pretesna. V njo hodi sedaj 409 učencev
iz 15 vasi, ki imajo na razpolago sedem učilnic, zato je
potreben dvoizmenski pouk.“62 Avtor nadalje ugotavlja, da se število učencev vsako leto poveča za trideset do štirideset, edini izhod iz prostorske stiske pa
naj bi bil v gradnji novega prizidka s štirimi učilnicami, šolsko kuhinjo in jedilnico. Šola je kuhinjo imela,
59
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Slovenski poročevalec, 4. 6. 1952, leto XIII, št. 131, str. 1
Šolska kronika Vodice. Šolsko leto 1952/53
Kmetijsko gospodarske šole je začela država načrtno ustanavljati
po letu 1950/51 zaradi potreb po izobraževanju kmečkega prebivalstva. Do leta 1953/54 jih je na slovenskem ozemlju delovalo že
187. Kmetijsko gospodarska šola Vodice je delovala med letoma
1953 in 1960 ter bila ukinjena zaradi majhnega obiska in slabega
finančnega položaja.
Ko gre tvoja pot od tod, Zbornik OŠ Vodice ob 50. obletnici šole.
Vodice 2013, str. 10
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Osnovne šole in šole II. stopnje na koncu šolskega leta 1961/62
in v začetku šolskega leta 1962/63, Statistično gradivo SR Slovenije,
Ljubljana 1963, št. 5, str. 21
Franc Marn – Srečo (1915–1944), član rajonskega komiteja KPS
Mengeš, 5. 4. 1944 ga je nemška policija iz Vodic aretirala. Po nečloveškem mučenju so ga policisti vrgli na dvorišče orožniške postaje v
Vodicah in nanj naščuvali pse, da so ga še živega raztrgali.
Končno prava telovadnica, Javna tribuna, 1977, let. 17, št. 148, str.
5
Franc Kmetič, Težave v Vodicah, Javna tribuna, 1974, letn. 13, št.
105, str. 10
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vendar pa je bila majhna in neprimerna za modernizacijo. Načrtovali pa so tudi gradnjo telovadnice z
vso potrebno opremo in dodatnimi prostori.
Zaradi pomanjkanja denarja za nove objekte v takratni Socialistični republiki Sloveniji, so se občani Vodic na referendumu večkrat izrekli, da bodo s
samoprispevkom za gradnjo šol in vrtcev prispevali
del svojega osebnega dohodka. Tako so se kar trikrat
odločili, da bodo prispevali h gradnji oziroma posodobitvi šole, četrti samoprispevek ni uspel.63
Gradnja prvega prizidka šoli je potekala v dveh fazah. V šolskem letu 1977/78 je bila zaključena prva
faza gradnje, s katero so pridobili telovadnico, moderno kuhinjo z jedilnico, garderobe za učence ter v
zgornjem delu galerijo, knjižnico in kabinet za učitelja športne vzgoje.64
Po dograditvi druge faze prizidka leta 1978 je šola
pridobila štiri učilnice za predmetni pouk, dva kabineta, povečan večnamenski prostor in športno rekreacijsko ploščad.65 V istem letu so pripravili tudi
program za celodnevno osnovno šolo (COŠ), ki je
narekoval štiri ure pouka, rekreacijski odmor, samostojno učenje, kosilo in prosti čas, ena ura pouka,
samostojno učenje ter organiziran prosti čas oz. interesne dejavnosti.66 COŠ je bila predvsem politični
projekt, katere namen je bil povečati idejni vpliv na
mladino. V Vodicah so jo začeli izvajati v šolskem
letu 1979/80, ukinjena pa je bila leta 1990. Verjetno
je šola z uvedbo COŠ pridobila tudi dodatna finančna
sredstva, saj je „skoraj vsaka COŠ dobila ali nov prizidek z učilnicami, ali novo telovadnico, ali nove športne in
igralne površine, ali prostore za šolsko kuhinjo in jedilnico ali pa je začela s celodnevnim programom v novem
šolskem poslopju“.67 Istega leta so ustanovili tudi oddelek glasbene šole.

Šolska stavba je v obdobju 1983–2003 doživela kar
nekaj sprememb, ki so prinesle boljše delovne razmere tako za učitelje kot učence. Razvoj tehnologije
in računalništva je zahteval ureditev računalniške
učilnice, šolsko podstrešje so prenovili v likovni atelje, zamenjali so okna v starem delu šole ter s preureditvijo prostora pridobili nove učilnice. Z dodatnimi
učilnicami so bili izpolnjeni pogoji za prehod z dvoizmenskega pouka na enoizmenski.
V šolskem leto 2002/03 se je končala temeljita prenova šole. Vmesni prostor med starim in novejšim
delom šole so porušili in postavili enonadstropni
vzidek. V pritličju so tako pridobili učilnico in veliko
garderobo, v nadstropju pa novo zbornico, garderobo in toaletne prostore za učitelje ter pisarni za pomočnika ravnatelja in svetovalno službo. Povečana
in posodobljena je bila tudi kuhinja. Šolska stavba je
dobila novo fasado in s tem lepšo zunanjo podobo.69
V Sloveniji so od leta 2003 vse šole, tudi vodiška,
prešle na devetletni program izobraževanja. Šola v
Vodicah je v ta namen začela gradnjo novega, tretjega prizidka, s katerim so pridobili šest novih učilnic,
tri v pritličju in tri v prvem nadstropju, toaletne prostore ter garderobo za prvošolce. Pridobili so novo
toplotno plinsko postajo, uredili so priklop na kanalizacijo in obnovili dovoz do šole. Šolo je v naslednjih
letih čakalo še urejanje okolice šole, ki pa ga je ustavilo silovito neurje, ki se je 13. julija 2008 razbesnelo
nad Vodicami. Veter je ruval drevesa, odnašal strehe
in poškodoval električno napeljavo. Najbolj prizadeta v neurju je bila prav šolska zgradba, saj je veter
odnesel večji del strehe, razbil okna, polomil žlebove
in žaluzije ter uničil fasado. Zaradi razbitih oken sta
bili poplavljeni knjižnica in telovadnica. Škoda je bila
ogromna.

Nova država, novo ime šole, prizidki,
neurje, sanacija
Približno leto dni po osamosvojitvi Slovenije so februarja 1992 Osnovno šolo Franca Marna Vodice
preimenovali v Osnovno šolo Vodice.68
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Vse poti naše prihodnosti : 40 let življenja in dela osrednje OŠ Vodice, Vodice 2003, str. 15–17
Vse poti naše prihodnosti : 40 let življenja in dela osrednje OŠ Vodice, Vodice 2003, str. 17
Poročilo o uresničevanju družbenega plana občine Ljubljana - Šiška
za obdobje 1976–1980 v I. polletju 1978, Javna tribuna, 1978, št. 5,
priloga JT 14
Vse poti naše prihodnosti : 40 let življenja in dela osrednje OŠ Vodice, Vodice 2003, str. 20
Helena Novak, O vzponu in zatonu celodnevne osnovne šole v Sloveniji, Sodobna pedagogika, 2005, letnik 56 = 122, št. 3, str. 24
Sklep o soglasju k preimenovanju osnovnih šol, UL RS, št. 10/1992
z dne 28. 2. 1992

Poškodbe šole po neurju
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Ko gre tvoja pot od tod, Zbornik OŠ Vodice ob 50. obletnici šole.
Vodice 2013, str. 20
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Sanacija zgradbe se je začela takoj, vendar pa so statiki ugotovili, da zgradba statično in potresno ni varna. Spomnimo, da Vodice spadajo med najbolj potresno ogrožena območja v Sloveniji. Zato se občina
ni odločila le za najnujnejše ukrepe zaradi naravne
nesreče, ampak za celovito prenovo šolske zgradbe.

Statična prenova šole
Strokovnjaki so sklenili, da bo treba osrednji del,
v katerem je bila do tedaj knjižnica, odstraniti ter
namestiti jekleno konstrukcijo. S tem bi pridobili
še nekaj učilnic, večjo knjižnico in kabinet ter rešili
prostorsko stisko, saj se je leta 2010 obetala močna
generacija prvošolcev. Že v naslednjem šolskem letu
so odprli prenovljeno telovadnico, kjer so obnovili
vsa okna, zamenjali obloge, izsušili tla in stene ter
položili nov parket. V zgornjem nadstropju starega
dela so želeli urediti štiri učilnice, a so jih jesenski
132

nalivi spet poplavili. Prizanesli niso niti pisarniškim
prostorom, namočene pa so bile tudi stene na južni strani v pritličju. Novembra je zgornje nadstropje
šole z namestitvijo železne konstrukcije dobivalo
novo podobo. V šolskem letu 2009/10 so pristojne
občinske službe pridobivale upravno dokumentacijo za dograditev zgornjega nadstropja in potresno
ojačitev šole. V šolskem letu 2010/11 se je spet pričela gradnja drugega nadstropja, ki je bila končana
do zaključka šolskega leta. Zavrtanih je bilo več kot
sto sidrišč za tlačno ploščo nad celotno prvo etažo, ki
je povečala statično nosilnost objekta. V novem šolskem letu 2011/12 so nameravali končati gradnjo, a
se je zavlekla zaradi na novo ugotovljenih dejstev o
izredno slabi kakovosti vgrajenih materialov izpred
petdesetih let. Tako so morali v kleti zabetonirati
nove temelje, porušiti vse nosilne in prečne stene
v pritličju in prvem nadstropju ter zgraditi nove.
Gradnja novih površin v drugem nadstropju je tako
postala neločljivo povezana z obnovo celotnega dela
stavbe, dograjene leta 1963. Gradbena dela so potekala do konca meseca oktobra. Grobim delom so sledila še fina: polaganje, brušenje in lakiranje parketa,
namestitev razsvetljave in pohištva. 30. novembra
2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, učenci
pa so zopet zasedli vse učilnice 5. decembra 2011.70
Šola je tako po treh letih in petih mesecih sanacije
pridobila 600 kv. metrov novih in 1600 kv. metrov
obnovljenih površin.
S prijavo na razpis Kohezijskega sklada Evropske
unije in Ministrstva za infrastrukturo, leta 2012, se
je Občina Vodice lotila projekta Energetska sanacija
Osnovne šole Vodice. Projekt je obsegal toplotno izolacijo zunanjega ovoja stavbe, menjavo oken in vrat,
obnovo ostrešja in vgradnjo sistemov za centralno
prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo z vgradnjo prenosnikov toplote zavrženega zraka.71 Občina je energetsko sanirala 3861 kv. metrov
šole, s tem zmanjšala stroške ogrevanja in porabo
energije ter znižala obratovalne stroške in stroške
vzdrževanja objekta na osnovi boljše toplotne zaščite ter uporabe energetsko varčnih in okolju prijaznih
tehnologij.72
Šolski okoliš Osnovne šole Vodice danes zajema
naselja: Vodice, Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn,
Selo, Vesca, Vojsko, Povodje, Skaručna, Polje, Repnje,
70
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Ko gre tvoja pot od tod, Zbornik OŠ Vodice ob 50. obletnici šole.
Vodice 2013, str. 24–34
Anita Vošnjak, Vodiška šola bo jeseni lepo in toplo oblečena, Dnevnik, 17. marca 2014. https://www.dnevnik.si/1042642911 (20. 5.
20)
Občina Vodice, Sporočilo za javnost, Slovesnost ob zaključku projekta Energetska sanacija Osnovne šole Vodice, https://www.vodice.si/files/other/news/147/30147Sporo%C4%8Dilo%20za%20
javnost.pdf (4. 5. 2020)
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Pomembnejši učitelji, ki so poučevali na
šoli v Vodicah
Franc Trost (1857–1940)
V Benetkah rojeni Franc Trost je bil že od malega
obkrožen z glasbo, saj je bila njegova mama Katarina Lülsdorf izvrstna pianistka, učenka madžarskega
skladatelja in pianista Franza Lizsta.

Prenovljena šola

Slovesno odprtje; od leve proti desni pomočnica
ravnatelja Cilka Marenče, ravnatelj Jure Grilc, župan
Aco Franc Šuštar, ravnateljica vrtca Hedvika Rosulnik

Zaradi pomanjkanja denarja ni mogel študirati, zato
je dokončal šolo za poklicno usposabljanje učiteljev.
Najprej je tri leta poučeval v Ihanu, od 1881 do 1896
pa v Vodicah. Po upokojitvi je učil tudi na mestnih
ljudskih šolah v Ljubljani.
Glasba in petje sta bili njegovi strasti, ki se jima je z
veliko vnemo posvečal. Tako je v Vodicah ustanovil in
vodil svoj pevski zbor, vodil je cerkveno petje ter bil
organist. Kot učitelj je veliko časa posvetil sadjarstvu
in vrtnarstvu, saj je njegov šolski vrt v Vodicah veljal
za vzornega. Bil je tudi spreten izdelovalec šolskih učnih pripomočkov, saj je sam risal zemljevide in načrte
za šolske vrtove, izdeloval različne fizikalne aparate in
podobno. Večkrat je objavljal tudi v Učiteljskem tovarišu. Zbiral je stare cerkvene pesmi in jih prirejal za
zbor. Imel je tudi svojo domačo lekarno, ki je bila na
voljo vsem.75 Za svoja prizadevanja na vzgojnem, glas-

Dobruša, Dornice, Zapoge, Torovo. V šolskem letu
2019/2020 je šolo obiskovalo 545 učencev, ki so bili
vključeni v 26 oddelkov devetletne osnovne šole
splošnega tipa.73 Iz podatkov lahko razberemo, da
se je od gradnje nove šole leta 1963 do zdaj število
učencev podvojilo, prav tako število oddelkov.
V pritličju starega šolskega poslopja so uredili vrtec,
v prvem nadstropju pa so nekaj časa še vedno stanovali učitelji s svojimi družinami. Med njimi je bil tudi
takrat še neznani odvetnik dr. Peter Čeferin, saj je
bila njegova soproga v šolskem letu 1963/64 učiteljica v Vodicah.74
Od leta 2007 v pritličnih prostorih stare šole domuje
Knjižnica Vodice. Občina Vodice pa se je v prvo nadstropje preselila avgusta 2016.
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Letno poročilo JZ Osnovne šole Vodice za leto 2019, http://os-vodice.splet.arnes.si/files/2017/02/Poslovno-poro%C4%8Dilo-za-leto-2019-februar-2020.pdf (4. 5. 2020)
Tadej Golob, Nespodobni odvetnik: biografija dr. Petra Čeferina,
Radovljica 2018, str. 175

Franc Trost
(Učiteljski tovariš, 9. 2. 1940, letn. 80 št. 6, str. 2)
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Slovenec, 2. 2. 1940, št. 26, str. 8
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benem, gospodarskem in risarskem področju je prejel
mnogo priznanj.76 V času svojega bivanja v Vodicah
se je poročil in ljubezen do glasbe prek cerkvenega in
ljudskega petja ter muziciranja v družinskem krogu
prenesel tudi na vseh svojih šest otrok.
Julij Slapšak (1874–1951)
Poučeval je v več slovenskih krajih, V Vodicah od leta
1902 do 1911. Poleg poučevanja ga je zanimalo veliko
stvari. Izpopolnjeval se je na tečajih kmetijstva, vinarstva, kletarstva, šolskega vrtnarstva ter za pouk ročnih
del. Za učitelja čebelarstva se je izobraževal na Dunajski čebelarski šoli, ustanovljeni leta 1900. Absolventi
šole so postali učitelji čebelarstva, večina med njimi je
postala steber čebelarske stroke pri nas, kar potrjujejo
tudi njihovi številni strokovni spisi v čebelarski periodiki in knjige.77 Zavzeto se je zavzemal za ohranitev
imena „kranjska čebela“, ki so jo na dunajski čebelarski
šoli želeli preimenovati v „die norische Biene“, spisal je
resolucijo glede čebelarskega nadzornika oziroma potujočega učitelja za Kranjsko, ki bi tudi na Kranjskem
nadziral zdravstveno stanje čebel in panjev ter spodbujal čebelarstvo in usposabljanje slovenskih čebelarjev.78
V okolju, kjer je deloval, se je zavzemal za javno dobro in je svoje bogato znanje rad delil. Tako je ustanovil gasilsko društvo v Vodicah, bil je podpredsednik Učiteljske protialkoholne zveze in predaval tudi
v Vodicah, vodil je cerkveno petje, bil je organist. V
času svojega bivanja v Vodicah je leta 1906 srečal
tudi pesnika Simona Gregorčiča, ki je v spremstvu
ljubljanskega župana Ivana Hribarja obiskal grob županovega brata Frana Hribarja v Vodicah. Slapšaka
je srečanje z najslavnejšim takrat živečim pesnikom
ganilo tako močno, da je ob srečanju celo zajokal.79
Julij Slapšak je bil tudi pisatelj in je objavljal v literarnih revijah svojega časa: Vrtec, Angelček in Zvonček. Pisal je tudi v knjige Družbe svetega Mohorja
in svoje prispevke objavljal v gospodarskih in strokovnih listih. Večkrat se je podpisal s psevdonimom
Juraj Pangrac ali Juraj Jurajevič, z domačim imenom
Mišjakov Julček ali z okrajšavo J. S.80 Njegova najbolj znana dela so Spisi Mišjakovega Julčka (1909–
1913), v katerih opisuje ljudi in dogodke iz Vodic
in okolice, zgodovinska povest Turki pred svetim
76
77
78
79
80
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Slovenski narod, 3. 2. 1940, str. 8
Andrej Šalehar, Poučevanje čebelarstva na Kranjskem : od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza
(1874), Novo mesto 2014, str. 14
Andrej Šalehar, Poučevanje čebelarstva na Kranjskem : od Petra Pavla Glavarja (1768) in Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza
(1874), Novo mesto 2014, str. 99
Karel Štrekelj, Zgodovina slovenskega slovstva III–IV, Ljubljana
2014, str. 1193
Marjeta Žebovec, Pustili so sled, Vodice 2002, str. 85–89

Julij Slapšak
(Foto: Fran Vesel, Kartografska in slikovna zbirka
NUK)
Tilnom (1910), ki je bila 1914 prevedena v češčino
pod naslovom Turci pod taborem, ter številne druge.
Najraje je pisal za otroke in mladino, poleg tega pa je
prevajal tudi pravljice.81
Angela Trost (1883–1962)
Najstarejša hči Franca Trosta je hodila po stopinjah
svojega očeta, saj je najprej končala učiteljišče in postala učiteljica. V Vodicah je poučevala med letoma
1905 in 1928. V teh letih se je dodatno izobraževala
za poučevanje glasbenega pouka na meščanskih in
srednjih šolah. Pozneje pa je študirala na ljubljanskem glasbenem konservatoriju.
V Vodicah se je poleg poučevanja različnih šolskih
predmetov ukvarjala tudi s sadjarstvom in vrtnarjenjem. Skrbela je za cerkveni pevski zbor in bila
tudi organistka. V šolskem letu 1915/16 je postala
odbornica Krajnega šolskega sveta. Od leta 1923 je
učila tudi glasbo na učiteljišču. Po odhodu iz Vodic je
od leta 1930 na Konservatoriju za glasbo poučevala
solopetje, fiziologijo petja in fonetiko. Postala je profesorica na Akademiji za glasbo. Tudi v pokoju ni mirovala, ampak je brezplačno poučevala otroke za na81

Igor Šimac, Kaznovanje ruskega ujetnika pred šolo v Radovljici, https://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2014/03/dokument-4.
pdf (3. 1. 2020)
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stope na raznih glasbenih prireditvah, od leta 1948 v
Zavodu za slepo mladino. Občasno je nastopala tudi
kot koncertna pevka in zborovska dirigentka.82
France Ostanek (1902–1989)
Iz Sodražice, kjer je začel poučevati, je bil leta 1929
premeščen v Vodice in prevzel mesto šolskega upravitelja do leta 1935. Poleg šolskega dela je pričel
vključevati mladino v zunajšolsko dejavnost, sam
pa je začel sodelovati v kulturnem in političnem
življenju v občini Vodice.
Mlade je želel pritegniti h kulturnemu in športnemu
udejstvovanju. Tako so v izrazito klerikalnih Vodicah
na njegovo pobudo ustanovili sokolsko četo, ki jo je
tudi vodil. Vodičane je navdušil za smučanje ter jim
pomagal pri izdelovanju smuči.83
Sodeloval je v Klubu prijateljev vaške kulture in z
drugimi naprednimi gibanji, ustanovil je Kmečko nadaljevalno šolo in bil tajnik Občestva kmečkonadaljevalnih šol za dravsko banovino od 1931–1941.84 O
svojem delu in o izboljšavah pri delu s kmečko mladino je objavljal zanimive izsledke.

Selitev Franceta Ostanka z družino iz Vodic leta 1935
(Zasebni arhiv Maksimiljana Koširja)

Kot šolski upravitelj v Vodicah je kljub zaposlenosti
kot izredni slušatelj obiskoval ljubljansko univerzo,
kjer je poslušal predavanja iz pedagogike, filozofije
in pozneje še iz geografije in zgodovine. Študij je moral zaradi bolezni in prevelike psihične obremenjenosti prekiniti.
Želja po lastnem izpopolnjevanju in raziskovanju
slovenske šolske zgodovine ga je gnala še naprej.
Leta 1935 je bil izvoljen za organizatorja pri
Šolski družbi sv. Cirila in Metoda, ki je skrbela za
zamejske in obmejne šole. Zapustil je Vodice in se
povsem posvetil raziskovanju šolske zgodovine na
slovenskem etničnem ozemlju.
Po drugi svetovni vojni je bil med organizatorji sindikata prosvetnih delavcev in tajnik republiškega odbora. Kasneje je postal glavni inšpektor za osnovne
šole ter prevzel številne funkcije, povezane predvsem
z manjšinami. Poleg tega je bil od leta 1946 do 1949
glavni urednik pedagoške revije Popotnik. Leta 1951
je prevzel vodenje Slovenskega šolskega muzeja in
ga uspešno vodil 23 let, do upokojitve leta 1974.
France Ostanek je za svoje delo prejel več odlikovanj

France Ostanek
(Zasebni arhiv Maksimiljana Koširja)
82
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Angela
Trost
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi725051/ (5. 1. 2020); Pustili so sled. Vodice : Občina, 2002, str.
93–96
Tatjana Hojan, Ostanek in kmečkonadaljevalno šolstvo, Šolska
kronika, let. 11, 2002, št. 2, str. 228–230
Slavica Pavlič, Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem,
Ljubljana 2000, str. 196

France Ostanek s svojimi učenci v Vodicah, 24. 10.
1931
(Slovenski šolski muzej, fototeka)
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in priznanj. Med drugim Žagarjevo nagrado za
organizacijo manjšinskega šolstva in zasluge, da je
šolski muzej postal znanstvena ustanova, ter Valvasorjevo nagrado za pomembno delo na kulturno-prosvetnem področju.85
Ignacij Vodnik (1905–1976)
Že ob prihodu iz rodne Ljubljane leta 1931 je bil v
Vodicah neprijazno sprejet od župnika Petra Janca
in župana Janeza Gubanca. Na vodiški pošti si je
priskrbel majhno sobico. Na šoli je služboval od leta
1931 do 1953. Med vojno je bil z družino pregnan v
Srbijo, v Smederevsko Palanko. Po vrnitvi je bil interniran v koncentracijsko taborišče Monigo pri Trevisu
v Italiji. Po vojni se je vrnil v Vodice, kjer je pomagal
pri obnovi požgane šole in vzpostavitvi pouka.
Bil je član številnih organizacij vodiškega Krajevnega
ljudskega odbora in dve leti član Okrajnega sveta za
prosveto. Poučeval je na šoli ter sodeloval pri raznih
lokalnih društvih kot tajnik, zapisnikar, režiser, igralec. Aktivno je sodeloval tudi v Gasilskem društvu.
Na pobudo šolskega upravitelja Franceta Ostanka in
upokojenega žandarmerijskega komandirja Franca
Ziherla je ustanovil sokolsko četo. Prevzel je tajniške posle v Sadjarskem društvu in imel zasluge pri
gradnji velike sušilnice, ki je stala na Žimantovem
travniku v Vodicah, ter uvajal napredno sadjarstvo.
Pri vodiškem godbenem društvu je ustanovil dramski odsek in v vodiškem godbenem domu uprizoril
skupaj s svojimi igralci tudi igre z mešanimi vlogami,
ki jih v prosvetnem domu zaradi nasprotovanja župnika Janca niso smeli igrati.
Poučeval je tudi v večernih šolah (Kmečka nadaljevalna šola, ki je trajala šest mesecev), v kateri je
pouk trajal do 23. ure. Prejel je pohvalo in nagrado
od Ministrstva prosvete leta 1947, pohvale in nagrade okrajev Kranj in Kamnik. Leta 1951 je bil od
prezidija ljudske skupščine FLRJ odlikovan z redom
III. stopnje za zasluge za narod.86 Kljub ohromelosti
desne roke se je naučil pisati z levo roko in vodiško
šolo uspešno vodil vse do leta 1953, ko je bil proti
svoji volji in volji večine prebivalstva razrešen upraviteljskih poslov. Zaradi sporov z občinskimi možmi,
ki so mu očitali, da mu ljudje preveč zaupajo, so ga
85
86
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Slavica Pavlič, Petinsedemdesetletnica Franceta Ostanka – organizatorja Slovenskega šolskega muzeja. Kronika, 1977, let. 25, št. 1,
str. 57–59
Red zasluge za ljudstvo in medaljo zasluge za ljudstvo je 9. junija 1945 ustanovilo Predsedstvo Antifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije. Red ima tri stopnje in se je podeljeval za
posebne zasluge pri izgradnji socializma in socialističnega samoupravljanja, organizaciji in zagotavljanju skupne obrambe, varnosti
in neodvisnosti države ter za dosežke na področju gospodarstva,
znanosti in kulture.

Ignacij Vodnik (Občinski poročevalec: glasilo občine
Domžale, leto XVI, št. 1, 18. 1. 1977, str. 20)
pod pretvezo, da si zasluži boljše delovno mesto, na
iniciativo predsednika okraja Ljubljana Mihe Berčiča
z nujnim odlokom želeli takoj premestiti na nižjo gimnazijo v Šentvid pri Stični. Vodnik službe ni sprejel
in je takoj dal odpoved, zato so ga premestili na delovno mesto v šoli na Rovah pri Radomljah. Tam je
poučevala redovnica Cecilija Bergant, ki je bila nad
svojo razrešitvijo neprijetno presenečena. Ker se ni
hotela umakniti iz učiteljskega stanovanja, se je moral učitelj Vodnik dober mesec vsak dan s kolesom iz
Vodic voziti v Rova.
Tudi v Rovah se je aktivno vključil v družbeno življenje ter izboljšal in posodobil šolo, ustanovil gasilsko
društvo, prirejal igre in skrbel za kulturno življenje
v kraju. Pozneje je postal prvi ravnatelj Posebne
osnovne šole Homec, ki je izobraževala otroke in
mladostnike z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Za požrtvovalno delo ravnatelja Posebne osnovne šole Homec mu
je Društvo za pomoč duševno prizadetim Domžale
- Kamnik leta 1986 podelilo posmrtno priznanje.87

87

Človek je (še) človeku človek, Občinski poročevalec, Domžale, 4. 6 .
1986, leto XXV, št. 9, str. 5
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Zasebna dekliška ljudska šola šolskih
sester v Repnjah

Osnovna šola Repnje, ustanovljena 1883
(Slovenski šolski muzej, fototeka, inv. št. 632)
Ko je avstrijska vlada začela pospeševati šolstvo, so
po vsem slovenskem ozemlju začeli ustanavljati šole.
Poleg šol, ki so se financirale s prihodki iz verskega
in šolskega sklada (zaklada), so z dovoljenjem višjih
šolskih oblasti začeli ustanavljati tudi zasebne šole.
Ena izmed njih je bila zasebna šola dekliških sester v
Repnjah, ustanovljena leta 1883.
Veleposestnica Katarina Šporn,88 ki so ji po domače rekli Jerajeva mati89 ali Jerajevka90 iz Lokarjev
je v domače kraje privabila misijonarje iz Jezusove
družbe. Na pobudo svojega sorodnika, jezuita Ivana Valjavca,91 ki ga je med študijem gmotno podpirala, je jezuitom podarila gradič v Repnjah in jim
poleg zgradila tudi cerkvico. Tako so se leta 1870 v
Repnjah naselili trije jezuiti in oznanjali vero po bližnji in daljni okolici. Svojih otrok Špornova ni imela,
vendar je premoženje želela uporabiti v dobre namene. Zato se je odločila, da bo poleg poslopja, namenjenega jezuitom, postavila še šolsko poslopje in
stanovanje za učiteljstvo. Želela je ustanoviti šolo, v
kateri bi deklice poučevale redovnice, in to izključno
v slovenskem jeziku, verouk pa jezuiti. Temeljni kamen za šolo je bil položen leta 1872, leto pozneje pa
je bila šola končana in tudi opremljena. Šola je stala
na zemljišču, kjer danes stoji gasilski dom v Repnjah.

Takratna oblast ni bila naklonjena jezuitom, zato jih
je deželni predsednik na Kranjskem grof Alexander
Auersperg, ki veri ni bil naklonjen, dal leta 1873 izgnati iz Repenj, češ da niso imeli pisnega dovoljenja
za naselitev. Nekateri viri navajajo, da so za izgon
jezuitov obtoževali celo pisatelja Jakoba Alešovca s
Skaručne, ki pa prisilne odstranitve jezuitov iz Repenj ni zakrivil: „Nekdo, kteremu se sline cede po istem
gradu, kjer bivajo jezuiti v Repnjah, je, kakor se govori,
razglasil v Vodiški fari, da je pritožbo zoper jezuite pri
ministerstvu naredil g. Alešovec, vrednik „Brenceljna“,
ki je v Vodiški fari rojen. Razdraženo kmečko ljudstvo je
to laž brž verjelo, ter se po več vaseh zdaj grozi: „naj se le
gori prikaže; ubili ga bomo!““92
Zaradi izgona jezuitov do odprtja šole ni prišlo. Kljub
temu Katarina Šporn ni odnehala. Še vedno si je prizadevala ustanoviti šolo za deklice, saj je menila, da
država ne skrbi dovolj za splošno izobraževanje preprostega ljudstva in da so predvsem deklice kulturno
in versko zanemarjene. Zelo se je zavzemala za slovenski jezik in je iskala redovnice, ki bi poučevale „na
podlagi mile materinščine“.93 Najprej se je obrnila na
redovnice v Ljubljani, vendar so poučevale le v nemškem jeziku. Nato se je odpravila v Zagreb, kamor je
odšlo veliko slovenskih sester, ki pa jih ljubljanski
knezoškof Janez Krizostom Pogačar94 kljub prošnji
Špornove ni želel sprejeti, ker so bile iz njemu tuje
province. Naposled se je obrnila na šolske sestre iz
Maribora, ki so poučevale v slovenskem jeziku. Leta
188195 so prišle na ogled v Repnje in podpisale pogodbo. Katarina Šporn je Šolskim sestram sv. Frančiška Asiškega Kristusa Kralja podarila šolsko poslopje
in 56 oralov zemlje, šolske sestre pa so se zavezale,
da bodo ustanovile enorazredno šolo za dekleta, v
kateri bodo brezplačno poučevale in šolale deklice
iz njenega ali moževega sorodstva ter revne deklice
iz vasi, tako da imajo pri sestrah tudi stanovanje in
hrano.96
Katarini Šporn se je po desetih letih le izpolnila želja
po ustanovitvi dekliške šole, saj je Deželni šolski svet
92
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Katarina Šporn (1821–1908)
Leonita Rojs, Avguština Zorec, Šolske sestre sv. Frančiška, Mariborska provinca : zgodovinski pogled na prehojeno pot, Ljubljana
1987, str. 127
Katarina Šporn je bila lastnica Tavčarjeve domačije v Lokarjih, kjer
je tudi prebivala. Nekdaj je bila domačija v lasti Jerajev. Od tam
poimenovanje Jerajevka in Jerajeva mati.
Ivan (Janez) Valjavec (1832–1875), duhovnik, literarni zgodovinar,
pridigar, zbiralec folklornega gradiva
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Novice gospodarske, obrtniške in narodne. Tečaj XXXI, list 27, 2. 7.
1873, str. 218
Šolska kronika Repnje, ZAL , str. [7]
Janez Krizostom Pogačar (1811–1884), profesor bogoslovja, doktor, kanonik, dekan, prošt, knezoškof ljubljanski, založnik in urednik časopisov; Slovenski cerkveni časopis (ki se je preimenoval v
Zgodnjo Danico), Laibacher Kirchenzeitung in Zeit und Ewigkeit.
Po nekaterih virih leta 1882
Rojs, Leonita, Zorec, Avguština: Šolske sestre sv. Frančiška, Mariborska provinca : zgodovinski pogled na prehojeno pot. Ljubljana :
Mariborska provinca šolskih sester, 1987, str. 125
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Zasebna dekliška osnovna šola v Repnjah. Tloris pritličja. Šolski list 1936
(Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24082)

Katarina Šporn (sedi) in posvojenka ter nečakinja Marija Sajevic - Tavčar
(Arhiv šolskih sester iz Repenj)
Zasebna dekliška osnovna šola v Repnjah. Tloris I.
nadstropja. Šolski list 1936
(Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24082)

Zasebna dekliška osnovna šola v Repnjah. Tloris šole z
vrtom in dvoriščem, Šolski list 1936
(Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24082)

za Kranjsko 17. marca 1883 dovolil njeno ustanovitev. S slavnostnim sprejemom, slavoloki, streljanjem
in okrašeno šolo so zbrani Repenjčani s Katarino
Šporn na čelu meseca aprila 1883 le dočakali tri šolske sestre iz Maribora. Prišle so prednica Elizabeta
Koren, učiteljica Stanislava Voh97 in učiteljica ročnih
del Gertruda Neuwirt. Tri dni kasneje, 23. aprila
1883 je šolo slavnostno blagoslovil in uradno odprl
ljubljanski knezoškof Janez Krizostom Pogačar, ki je
veselje do nove šole izrazil v svoji pridigi: „Dobrotljivi
Bog je zasadil v vinograd ljubljanske škofije novo sadiko,
red šolskih sester sv. Frančiška Asiškega, ki bo, porošena z božjo milostjo, rastla, se razcvitala in prinašala
lep sad vodiški župniji in okolici.“98 Slovesnosti so prisostvovali tudi Sigismund Bohinec, škofov kaplan,
Janez Oblak, dekan v Kamniku, ter vodiški župnik
Tomaž Kajdiž in kaplan Anton Kukelj.
97

98
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Marija Stanislava (Frančiška) Voh (1859–1928), predstojnica kongregacije šolskih sester, učiteljica v osnovnih šoli v Mariboru in Repnjah, tudi na učiteljišču, ustanovila številne podružnice za vzgojo
mladine.
Rojs, Leonita, Zorec, Avguština: Šolske sestre sv. Frančiška, Mariborska provinca : zgodovinski pogled na prehojeno pot. Ljubljana :
Mariborska provinca šolskih sester, 1987, str. 126
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Redni pouk se je začel 25. aprila 1883 in v šolo, ki je
bila takrat enorazredna, je prestopila večina deklet
iz Ljudske šole v Vodicah ter nekaj deklet iz Zapog.
Skupaj je šolo obiskovalo 76 učenk. Verouk sta poučevala vodiška župnik in kaplan. Poleg učenja na šoli
so redovnice obdelovale velik šolski vrt v neposredni
bližini šole.
Julija 1883 je cesar Franc Jožef I. obiskal Ljubljano,
in ko je potoval iz Kamnika v Kranj, ga je v Mostah
s cvetličnimi šopki v rokah pozdravila tudi šolska
mladina iz Repenj, Vodic in Komende. Med svojim
obiskom je cesar ogovoril tudi vse tri šolske sestre
in ustanoviteljico šole Katarina Šporn ter jim izrekel
pohvalo z besedami: „Jako želeti bi bilo, da bi se take
šole razširile povsod!“99
Pravico javnosti je 22. oktobra 1884 zasebni dekliški
šoli podelil minister za uk in bogočastje v takratni
Avstro-Ogrski Conrad von Eybesfeld.100 Deželni šolski svet je v šolskem letu 1889/90 uvedel definitivno
ločitev po spolu in tako so dečki obiskovali vodiško
šolo, deklice pa so hodile v Repnje. Tako se je šola
razširila v dvorazrednico. V šolskem letu 1894/1895
se je v Repnjah šolalo kar 225 deklet. Kot zanimivost
naj omenimo, da je bila ena izmed njihovih učenk v
tistem času Ivanka Jerovšek, pozneje znana kot Vodiška Johanca.
Šolo so večkrat letno obiskali krajni in okrajni šolski
nadzorniki in vedno so bili zadovoljni s potekom in
napredkom pouka. Šolske sestre so bile dobre učiteljice
in pedagoginje, ki so skrbele tudi za nabavo šolskih
pripomočkov in učil, ki jih je financirala Katarina
Šporn. O visoki kakovosti pouka pričajo tudi ustanovljena šolska knjižnico ter številna sodobna učila tistega časa, ki so si jih druge šole v občini lahko le želele.
Tako so že pred letom 1900 za potrebe šolskega pouka
kupile globus, barometer, termometer, leydensko
steklenico,101 elektrofor,102 stensko tablo novih avstrijskih mer, karto človeških ras, karto anatomije
človeka, karto habsburških vladarjev, računska stroja
s kockami in koleščki ter številne učbenike in poučne
knjige. Pouk je vedno potekal v slovenskem jeziku in
s slovenskimi učnimi knjigami, čeprav so v šoli poučevali tudi nemški jezik. Verouk so poučevali vodiški
župniki in občasno tudi kaplani.
Šolsko leto so kot v drugih javnih šolah skoraj
vedno zaključili z javnim izpitom „skušnjo“, ki so
mu prisostvovali visoki cerkveni dostojanstveniki,
99 Šolska kronika Repnje, ZAL , str. [13]
100 Conrad von Eybesfeld (1821–1898), dr. prava in politik, 1880–
1885 minister za uk in bogočastje
101 Nekdaj kondenzator v obliki steklenega valja, ki ga na obeh straneh
obdaja plast kovine.
102 Preprosta naprava za generiranje električnega naboja, sestavljena
iz dielektrične plošče in kovinske plošče z izoliranim ročajem.

učiteljice in tudi nekaj staršev. Ob božiču so učenke
pripravljale „božičnice“ z bogatim kulturnim
programom za vaščane, na katerih sta največja
dobrotnika sester in otrok Katarina Šporn ter vodiški
župnik Simon Žužek dekleta obdarovala, najrevnejša
tudi z obleko.
Šolske sestre so z učenkami prirejale številne
kulturne in verske prireditve, ustanovile so pevski
zbor ter prirejale različne dramske igre. Dekleta pa
so poučevale tudi glasbeno vzgojo, saj so skoraj na
vsaki prireditvi igrale na kitaro in gosli. Ob šolskem
poslopju so sezidale telovadnico, ki je občasno služila
tudi kot dvorana za prireditve, ki so jih vaščani radi
obiskovali.
Potres, ki je leta 1895 prizadel Ljubljano in še posebej vodiško občino, ni prizanesel niti repenjski
šoli. Šolsko poslopje, cerkev in druge hiše v vasi so
bile močno poškodovane. Pouk so prekinili za več
kot mesec dni, vse do 27. maja 1895, ko je bila šola
obnovljena. Iznajdljive sestre so poskrbele za hitro
renovacijo vseh poslopij, ki so jih imele v lasti, ter
še naprej uspešno vodile šolo in skrbele za kulturno,
versko, glasbeno in športno vzgojo deklet.
Skozi leta je ugled šole naraščal, prav tako tudi število učiteljic in šolajočih se deklet. Leta 1914 so
avstrijski vojaki zasedli šolo. V njenih prostorih se
je naselil vojaški poveljnik s svojimi pomočniki, v
bližnji okolici pa je bilo nastanjenih tristo vojakov s
konji. Uničili so polja, travnike, pokurili vsa drva v
drvarnici in se lotili najlepših dreves v gozdu. Trud,
ki so ga sestre vložile v obnovo po potresu, je bil skoraj uničen. Pouk je tudi med prvo svetovno vojno potekal, vendar precej okrnjeno. Ali kot je v Šolsko kroniko zapisala sestra Fabijana Neuwirt: „Inter arma
silent Musae,“ in zraven razložila: „Med orožjem molče
muze, to je, lepe umetnosti in izobrazba.“103
Obisk deklic je upadel, saj so morale zaradi vojne
pomagati doma. Zato so redovnice uvedle skrajšani
pouk in sicer so deklice od 1. do 3. razreda obiskovale pouk dvakrat tedensko, dekleta od 4. do 6. razreda pa le enkrat tedensko, med zimskim časom je bil
obisk večji. Učile pa so se le verouk, računstvo in učni
jezik. Med vojno so dekleta zbirala denar in razne
potrebščine, ki bi vojakom lajšale čas v vojski. Tako
so nabirale robidovo in jagodno listje za čaj, koprive
za tkanine, staro obleko, kovine in pletle slamnate
kite za vojake v strelskih jarkih. Za božič so vojakom
pripravile papirnate škatle in vanje zložile šivanke,
igle, gumbe, dopisnice, tobak, vžigalice, orehe, suhe
hruške in jih poslale na bojišče.104
103 Šolska kronika dekliške šole v Repnjah. Šolsko leto 1915/16
104 Šolska kronika dekliške šole v Repnjah. Šolsko leto 1916/17
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Bazen, ki so ga zgradile šolske sestre (okrog leta 1936).
(Arhiv šolskih sester iz Repenj)

Najštevilnejši vpis je bil po koncu prve svetovne vojne, ko se je v šolo vpisalo 230 deklet; potrebna je bila
celo prezidava šolske sobe. V šolskem letu so redovnice uvedle Zlato knjigo, kamor niso vpisovale najbolj pridnih učenk, temveč tiste, ki celo leto ne pokusijo „opojnih pijač“. Vsako soboto so imele temeljit
pregled in tiste, ki so „pregled“ uspešno prestale, so
se imenovale „junakinje“.
Po vojni se je pojavilo nasprotovanje zasebnim, še
posebej samostanskim šolam. Vodstvo šole je 29.
septembra 1920 prejelo odlok, s katerim je bilo določeno, da sme vodstvo repenjske šole sprejemati le
tiste učenke, ki spadajo pod njen šolski okoliš, druge
deklice pa naj nemudoma pošlje v šole, kamor glede
na svoj kraj bivanja spadajo (največ deklic bi moralo
začeti obiskovati šolo na Skaručni). Vendar se je vodstvo šole uprlo in doseglo, da je Poverjeništvo za uk
in bogočastje zavrnilo predlog Višjega šolskega sveta
in sklenilo, da lahko zasebno šolo obiskujejo dekleta
iz kateregakoli šolskega okoliša.
Leta 1921 je šola postala trirazredna. Ker so v občini ustanovili dve novi šoli: dvorazredno mešano
šolo na Skaručni in enorazredno mešano šolo v Šinkovem Turnu, je Okrajni šolski svet menil, da šola
v Repnjah ni več potrebna. Tako je moralo vodstvo
repenjske šole znova zaprositi za pravico javnosti.
Na Jugoslovanski klub so naslovili prošnjo za rešitev
šole, obrnili so se na slovenskega poslanca dr. Antona Korošca,105 občinski zastopniki pa so poslali prošnjo na Ministrstvo prosvete v Beograd. 8. avgusta
je Ministrstvo prosvete brezpogojno in neomejeno
šoli priznalo pravico javnosti. Še istega leta je šola
postala štirirazredna. V šolskem letu 1925/26 je na
šolo prišel ukaz, da na zasebnih šolah posvetne učiteljice ne bodo več plačane. Zato sta morali dve učiteljici (Kotnikova in Anica Slapšak) zaprositi za pre105 Anton Korošec (1872–1940) politik, v letu 1924 podpredsednik
vlade SHS, minister za prosveto in namestnik ministra za vere
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Ostanki med drugo svetovno vojno požgane Zasebne
dekliške šole iz Repenj, avgusta 1944.
(Arhiv šolskih sester iz Repenj)
mestitev. Kljub mnogim poskusom nasprotovanja je
leta 1929 šola postala petrazredna, leta 1933 pa celo
šestrazredna.
Leta 1930 so redovnice v samostan in šolo napeljale vodovod. V neposredni bližini šole so poleg telovadnice dale zgraditi bazen. Tako so začeli v Repnje
prihajati številni letoviščarji, ki jih je poleg bazena
pritegnila tudi lepa narava in svež zrak. Najpogostejše obiskovalke so bile šolske sestre iz Maribora.
Pouk je potekal nemoteno vse do ukinitve šole
oziroma do druge svetovne vojne. Leta 1941 je
šolo obiskovalo 180 učenk, 35 gojenk je bilo v internatu, dvajset deklet pa je obiskovalo gospodinjsko šolo. Meseca aprila, ko so Nemci zasedli hišo
in gospodarsko poslopje, so morale vse učenke,
gojenke in sestre v nekaj urah zapustiti samostan
in šolo.106 Nemci so tudi v dekliško šolo namestili
svoje učitelje. Že v noči na 6. avgust 1941 so partizani, borci Rašiške čete, požgali posestvo redovnic
v Repnjah.107 Kljub temu je pouk v šoli potekal do
začetka šolskega leta 1942/1943, ko so zaradi pomanjkanja učnih moči morali začasno zapreti šolo,
saj so mladi nemški učitelji odšli v vojsko. Ker so
z Dunaja poslali nove učitelje, je pouk v šoli zopet
stekel, a le do marca 1943, ko so za stalno zaprli
šolo v Repnjah.108 Avgusta 1944 je v Repnjah ponovno gorelo. Tokrat so požgali šolsko poslopje z
inventarjem vred in telovadnico.109 Ostali so le goli
zidovi, ki bi jih bilo mogoče ob finančni podpori
106 Similjana Kodrič, Natalija B. Palac, Šolske sestre svetega Frančiška
Kristusa Kralja : zgodovina, poslanstvo, življenje. [Maribor], 1986,
str. 109
107 Ivan Vidali, Vstaja na domžalskem in kamniškem območju, Zbornik
občine Domžale, Domžale 1979, str. 154
108 Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov nemškega okupatorja
v okrožju Kamnik. Zbornik občine Domžale. Domžale 1979, str. 198
109 Leonita Rojs, Avguština Zorec, Šolske sestre sv. Frančiška, Mariborska provinca : zgodovinski pogled na prehojeno pot. Ljubljana
1987, str. 127
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pozidati, vendar so kamenje kmetje po vojni, ko je
primanjkovalo gradbenega materiala, odvažali in ga
uporabljali za gradnjo.
Za obdobje po letu 1945 je značilna ločitev Cerkve
in države. Katoliška cerkev je bila izločena iz javnega
življenja na vseh področjih, tako na političnem, kulturnem kot izobraževalnem področju. Revolucionarni ukrepi države so tako terjali tudi odpravo aktivne
redovniške vloge v javnih storitvah, med drugim tudi
v tudi izobraževanju.110 Zato je bila dekliška šola 14.
januarja 1946 tudi uradno ukinjena. Od takrat dalje
deklice obiskujejo šolo v Vodicah, sestre pa so se vrnile
in še vedno vodijo samostan in gospodinjske tečaje.

Gospodinjska šola v Repnjah
Šolske sestre so zaznale potrebo po dodatnem
izobraževanju deklet, zato so 3. novembra 1909
začele izvajati gospodinjski pouk in ustanovile Kmetijsko gospodinjsko šolo, ki naj bi služila „vzgoji
kmetskih deklet v dobre gospodinje“,111 torej učenju
praktičnih veščin, ki delajo vsakdanje življenje lažje.
Deželna oblast je bila takšnim vrstam šol naklonjena, zato jim je nekaj let pomagala tako kadrovsko kot
tudi finančno, da so lahko nakupile učila in pohištvo
za gojenke, nastanjene v internatu, ki je bil na voljo
dekletom iz oddaljenih krajev. Šolo je slovesno odprl
Kranjski deželni glavar Fran Šuklje.112
V šolo so sprejemali dekleta, ki so dopolnila 14 let in
so zaključila šolanje v ljudski šoli. Učenke so ves čas
tečaja bivale v zavodu in mesečno plačevale za hrano,
stanovanje, razsvetljavo, kurjavo in drugo (30 kron).
Prav tako so plačevale enkratni znesek za obrabo pohištva in učil (15 kron).113 Da dekleta niso bila odsotna od doma, ko je bilo največ dela, so šestmesečni
tečaji potekali v zimskem semestru trikrat tedensko,
v poletnem semestru pa dvakrat tedensko.
Pouk je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega
dela. Dekleta so se pod vodstvom šolskih sester in
strokovnih učiteljev kranjskega deželnega odbora
učila kuhanja, šivanja, krojenja, pranja, likanja, varstva in vzgoje otrok, vrtnarstva, živinoreje, dela na
polju, pisanja in računstva.114

Gospodinjska šola je potekala v prostorih samostana
poleg cerkve; leta 1921.
(Arhiv šolskih sester iz Repenj)
zaradi pomanjkanja prostora. V petih letih, do
začetka prve svetovne vojne, so izvedli šest zimskih in pet poletnih tečajev. Pouk je bil ukinjen od
začetka vojne vse do šolskega leta 1919/20, ko so
sestre znova začele vzpostavljati razmere in jih izboljšale za pouk Kmetijsko gospodinjske šole. Tako
so napeljale vodovod, elektriko in nabavile kmetijsko mehanizacijo za lajšanje dela na polju. Uredile
so mlekarno, sušilnico sadja, prekajevalnico in uredile kokošnjak. Lotile so se tudi pogozdovanja repenjskega hriba, saj jim je takratni gozdni referent

Šola je zaradi dobrega znanja svojih učenk hitro
zaslovela in kmalu niso mogli sprejeti vseh deklet
110 Maca Jogan, Katoliška cerkev in družbeno zlo, Ljubljana 2016, str.
22
111 Domoljub, Leto XXII, št. 45, 11. 11. 1909, str. 878
112 Fran Šuklje (1849–1935) slovenski politik, poslanec kranjskega
deželnega zbora in dunajskega državnega zbor, dvorni svetnik, deželni glavar Kranjske
113 Učiteljski tovariš, št. 41, 10. 10. 1913, str. 3
114 Straža, letn. VI, št. 77, 16. 10. 1914, str. 4

Gojenke Gospodinjske šole
(Arhiv šolskih sester iz Repenj)
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podaril štiristo smrekovih sadik, da so lahko znova
zasadile gozd.
Šola je do druge svetovne vojne uspešno nadaljevala
z izvajanjem tečajev, vse do aprila 1941, ko so šolo,
hišo in gospodarsko poslopje zasedli nemški vojaki
in so morale vse sestre in tečajnice zapustiti šolo.115
Ob ponovnem prihodu sester v Repnje je bil pogled
na nekdanjo samostansko posestvo strašen. Šolo in
telovadnico so požgali partizani in so ostali le goli
zidovi, v samostanu pa je eksplozija bombe stavbo
razmajala. Tako kot dekliška šola je bila tudi gospodinjska šola ukinjena.
Po letu 1970 je sestra Vendelina Marija Ilc116 v Repnjah začela voditi izredno priljubljene kuharske tečaje za dekleta in župnijske kuharice. Tečaji še vedno
potekajo, obiskujejo pa jih tečajnice iz vse Slovenije.
Svoje bogato znanje je s. Vendelina prenašala na tečajnice ter poskrbela za posodobljeno in preurejeno
osemnajsto izdajo Slovenske kuharice Felicite Kalinšek. Kuharico je razširila z novimi poglavji in recepti
in se je na prehodu v tretje tisočletje preimenovala v
Veliko slovensko kuharico. Prav tako je izdala kar nekaj izjemno prodajno uspešnih kuharskih knjig, v
katerih je zbrala preizkušene recepte.117 Nasledila jo
je s. Nikolina Rop,118 ki je za nekaj časa prevzela vodenje kuharskih tečajev. Tudi s. Nikolina je izdala več
kuharskih knjig119 in že vrsto let sodeluje z radiem
Ognjišče, kjer je sprva vodila oddaje o kuhanju Kuhajmo s sestro Nikolino, zdaj pa sodeluje v mesečnih
svetovalnih kontaktnih oddajah.

Nemška vojska je za svoje vodstvo leta 1941 zgradila leseno stavbo (na desni strani slike). Pozneje so jo
uporabljale tudi redovnice, dokler ni pogorela. V ozadju
pogorišče šole.
(Arhiv šolskih sester iz Repenj)
je prenovila, posodobila in dopolnila trideseto izdajo
Velike slovenske kuharice.120 V letu 2020 pa nadaljuje
izdajanje knjižic receptov s skupnim naslovom Praznične dobrote.
S kuharskimi tečaji tako redovnice vsaj delno uspešno nadaljujejo poslanstvo, ki jim ga je naložila ustanoviteljica samostana Katarina Šporn.

Zapuščina Slovenske kuharice gre pri šolskih sestrah
iz roda v rod. S. Vendelina je za svojo naslednico izbrala Bernardo Gostečnik, profesorico biologije in
gospodinjstva, ki se je redu šolskih sester pridružila
leta 1979, zdaj pa že več kot tri desetletja vodi tečaje
peke in kuhanja v Repnjah. Kuhanja sta jo učili tako
s. Vendelina kot s. Nikolina. Je avtorica knjig Slaščice
iz pečice in Potice in druge domače slaščice. Leta 2018
115 Similjana Kodrič, Natalija B. Palac, Šolske sestre svetega Frančiška
Kristusa Kralja : zgodovina, poslanstvo, življenje. [Maribor] : Mariborska provinca šolskih sester [Celovec] : Koroška provinca šolskih
sester [Trst] : Tržaška provinca šolskih sester, 1986, str. 109
116 Marija Ilc, s. Vendelina (1916–2003); v Mariboru se je izučila za
učiteljico gospodinjstva, zatem začela poučevati na Krekovi gospodinjski šoli. Pozneje je odšla na Koroško, kjer je vodila kmetijsko-gospodinjsko šolo. Po letu 1969 je s. Vendelina začela izvajati
kuharske tečaje v Repnjah pod Šmarno goro. Nekaj časa je bila provincialka slovenskih šolskih sester.
117 Kuharica sestre Vendeline, Pecivo sestre Vendeline, Božič s sestro
Vendelino in mojstrom Goljatom, Receptki sestre Vendeline, ki so
izšli kot dodatek priročnika Dojenček, kaj pričakujemo prvo leto in
Zmeraj sestra Vendelina.
118 Nikolina Rop, po srednji gospodinjski šoli v Šentrupertu pri Velikovcu na Koroškem, kjer je spoznala s. Vendelino, je ob vstopu v
red šolskih sester prevzela gospodinjske tečaje v samostanu šolskih
sester v Repnjah, pozneje jih je preselila v samostan na Brezjah.
119 100 receptov sestre Nikoline, izdani so bili v šestih knjižicah in v
skupni izdaji, Recepti sestre Nikoline ter Praznične dobrote.
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120 Darja Divjak Jurca, Žlahtna zapuščina legendarne slovenske kuharice, Dobre zgodbe, https://www.dobrezgodbe.com/prosti-cas/
zlahtna-zapuscina-legendarne-slovenske-kuharic, (4. 1. 2020)
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Državna osnovna šola v Golem (1921–1928),
Državna osnovna šola Šenkov turn
(1928–1954), Podružnična šola Utik (1962–)
Šolski svet je enorazredno Državno osnovno šolo
na Golem ustanovil z odlokom štev. 9212 z dne 12.
oktobra 1921, in sicer za okoliš Golo, Selo, Kot, Koseze, Potok in Šinkov Turn. Prva šolska upraviteljica je
leta 1921 postala Marija Onić Capuder (1889–?).121
Pet let kasneje, leta 1926, je šolski upravitelj postal
Alfonz Inkret in ostal vse do leta 1946.122

Utik – državna narodna šola v gradu Šinkov Turn v
šolskem letu 1930/31
(Slovenski šolski muzej, fototeka, inv. št. 735)

Šolo so uredili v Tavčarjevi kapeli v gradu v Šinkovem
Turnu, za njeno uporabo pa so plačevali nizko
najemnino. Sprva je pouk potekal v grajski kapeli, ki
je bila kasneje predelana v dvorano. Grajski prostori
naj bi bili le začasna rešitev, saj je Občina Vodice nameravala graditi novo šolo v Golem. Zato se je šola
sprva imenovala Državna osnovna šola v Golem.
Pouk se je zaradi obnovitvenih del začel šele 1. decembra 1921. V šolo je iz Zasebne dekliške šole v Repnjah prestopilo 30 učenk, ki so imele kraj bivanja v
šolskem okolišu Šinkov Turn. Kot so zapisale redovnice v Šolski kroniki Zasebne dekliške šole iz Repenj,
naj bi se jim s strani učiteljice „žugalo z veliko kaznijo“, če ne bi vstopile.123 V prvem šolskem letu je šolo
končalo 66 otrok.
Oktobra 1922 si je komisija, odgovorna za ugotavljanje primernega zemljišča za gradnjo nove šole, ogledovala primerna zemljišča. Ogledali so si prostor v
121 Prvih 90 let , Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn : 1925–
2015, Šinkov Turn 2015, str. 14
122 Srečo Merčun, Grad v Šinkovem Turnu, Šinkov Turn 2015, str. 26
123 Šolska kronika dekliške šole v Repnjah. Šolsko leto 1921/22

Državna osnovna šola Šenkovturn.
Skica učilnic in stanovanjskih prostorov v gradu Šenkovturn. Šolski listi, 1929
(Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24252)
Golem, v Šinkovem Turnu pri Ravnik(h)arju ter graščino v Šinkovem Turnu. Ugotovili so, da je zemljišče na Golem najprimernejše za gradnjo nove šole.124
Kljub temu se je občina Vodice leta 1925 odločila in
od barona Gottfrieda Lazarinija kupila grad Šinkov
Turn za sto tisoč dinarjev in ga izročila krajevnemu
šolskemu odboru v šolske namene.125
Leta 1925 so za pouk priredili eno izmed sob v prvem nadstropju, leta 1926, ko je šola postala dvorazredna, pa še drugo sobo. Šolo sta si ogledala tudi
prosvetni inšpektor dr. Lončar ter stavbeni in zdravstveni izvedenec. Šola je ostala v grajskih prostorih
v Šinkovem Turnu, zato so jo leta 1928 preimenovali
v Državno osnovno šolo Šenkov Turn.126 Komisija,
124 Šolska kronika enorazredne osnovne šole v Golem/Utiku 1921–
1962, Šolsko leto 1922/23, 12. 10. 1922
125 Šolska kronika enorazredne osnovne šole v Golem/Utiku 1921–
1962, Šolsko leto 1931/32, 2. 10. 1931
126 Srečo Merčun, Grad v Šinkovem Turnu. Šinkov Turn 2015, str. 25
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tedensko telovadba Sokolske čete iz Vodic. Istega
dne, kot je bila dvorana odprta, so ustanovili tudi
šolsko javno knjižnico. Osnova za knjižnico je bil dar
Janeza Sršena, ki je svojo celotno plačo (šeststo dinarjev) namenil za nakup knjig za knjižnico. Šola je
bila dvorazredna.
Novembra 1930 leta so ustanovili Kmetijsko nada
ljevalno šolo za odrasle od 17. do 50. leta. Pouk je
potekal trikrat tedensko po dve uri v večernih urah.
V letu 1931 jo je obiskovalo 37 udeležencev, ki jih
je šolski upravitelj večkrat popeljal na ekskurzije po
Sloveniji.
V istem letu so ustanovili še I. in II. letnik Gospo
dinjske nadaljevalne šole.

Državna osnovna šola Šenkovturn.
Skica šolskega poslopja in zemljišč. Šolski listi, 1929
(Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24252)
ki je ogledovala lokacije za gradnjo nove šole, je leta
1927 sklenila, da bo šola ostala v graščini Šinkov
Turn, le da morajo opraviti določene adaptacije.
Tako je občina poslopje delno adaptirala in za pouk
usposobila še eno sobo. Leta 1930 so odprli prenovljeno šolsko dvorano. Proti slavnostnemu odprtju
sta bila vodiški župnik Janc in kaplan Stanonik, vendar je bila dvorana nabito polna. Imeli so lepo urejene prostore za gospodinjsko šolo. V gradu je bila tudi
dvorana, kjer so potekale različne prireditve, predstave, igre, pevski nastopi, miklavževanja in dvakrat

Državna osnovna šola Šenkovturn.
Načrt prenove šolskih prostorov v gradu Šinkov Turn,
1928. Šolski listi, 1929
(Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24252)
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11. oktobra 1931 so praznovali desetletnico šole
in blagoslovili prenovljene prostore šole v graščini,
ki so končno ustrezali standardom tistega časa in
ustrezali vsem predpisom. Uredili so dve učilnici,
delavnico za godbo in petje za otroke, gospodinjsko
kuhinjo za gospodinjske tečaje, prostor za Kmetijsko nadaljevalno šolo, dvorano in garderobo za seje,
predavanja in prireditve šolske mladine, gasilskega
društva, zdravila za prvo pomoč, šolsko knjižnico in
drevesnico. Z drevesi iz šolske drevesnice so pogozdovali številne okoliške kraje.
Tik pred vojno so na šoli poučevali trije učitelji: Božena Kušar, Minka Kovič in Alfonz Inkret. Kmalu po
nemški zasedbi Vodic so 5. maja 1941 šolo zapečatili.
Vse tri knjižnice, ki so v Šinkovem Turnu obstajale,
in sicer šolska, učiteljska in javna, so Nemci zaplenili, odpeljali v Kamnik in tam uničili. Učitelja Inkreta
so tako kot učitelja Vodnika in Završnika iz vodiške
šole zaprli v zapor v Mekinjah pri Kamniku, nato pa
odpeljali v Škofove zavode v Šentvid, 7. julija istega leta pa transportirali v Srbijo. Na šoli je ostala le
Minka Kovič, ki je kasneje med vojno morala skrbeti
za „ugoditev vseh želja“ nemških učiteljev. Januarja
1942 je pobegnila v Ljubljano. Učiteljica Kušarjeva se
je na začetku vojne preselila v Ljubljano.
Julija 1941 sta na šolo prišla dva nemška učitelja
(moški in ženska) in začela izvajati tritedenske tečaje za mladino in odrasle. Ljudje so se kmalu uprli
in šolo popisali z raznimi gesli: „Vrnite naše učitelje!“ in podobno. Zaradi strahu pred partizani noben
nemški učitelj ni ostal dolgo, saj je bila šola tik pod
robom Rašiškega gozda. Ferenc127 navaja, da je vodja
šolskega oddelka za okrožje Kamnik Helmut Prasch
avgusta 1941 poslal vsem akcijskim vodjem128 na
šolah okrožnico, v kateri navaja, da naj bi napravi127 Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov nemškega okupatorja
v okrožju Kamnik. Zbornik občine Domžale. Domžale 1979, str. 192
128 Tako so imenovali voditelje nemškega učiteljstva na šolah leta
1941.
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9. novembra 1943 so partizani zažgali opuščeno šolsko
zgradbo, saj naj bi s tem preprečili naselitev domobrancev. Poslopje je bilo v požaru popolnoma uničeno in neprimerno za izvajanje pouka.
Kmalu po vojni, 9. junija 1945 sta se na svoje delovno
mesto vrnila učitelja Alfonz Inkret in Minka Kovič in
začela delati. Inkret je organiziral mladinsko delovno
akcijo, s katero so pogorišče očistili, vendar so ljudje začeli uporabljati ruševine za gradnjo hiš ter posipavanje
cest, tako da do obnove graščine ni prišlo.132

Osnovna šola Šinkov Turn leta 1931
(Učiteljski tovariš, 10. 12. 1931, let. LXXII, št. 19, str.
1)
li nekatere premestitve učnih moči na šolah. Šola v
Šinkovem Turnu je bila ena izmed dvanajstih šol, iz
katerih so odšle vse ali skoraj vse učne moči. Iz tega
lahko sklepamo, da sta učitelja že kmalu odšla ali bila
premeščena iz šole in tudi tritedenski tečaj ni bil izveden do konca. Najverjetnejši razlog za premestitev in opustitev pouka je bila varnost učiteljev. Tako
je občinski komisar iz Vodic Jožef Sadjak poročal:
„Šolsko poslopje v Šenkovem turnu je tik ob gozdu, ki se
razteza do Mengša, Črnuč, Gameljnov in Skaručne. V
tem gozdu, kot se je ugotovilo, se potika glavna komunistična tolpa.129 Šolsko poslopje je samotno, oddaljeno od
drugih hiš, zato morajo učitelji iti do tam, kjer se hranijo, po poti tik ob gozdu. Od komunistov grozi učiteljem
smrtna nevarnost. Komunisti lahko učitelje ustrelijo iz
gozda ali pa bi lahko ponoči celo brez nevarnosti vdrli v
šolsko poslopje in umorili učitelje. Orožniška postaja je
od Šenkovega turna oddaljena okrog 5 km. Iz tega razloga bi bilo najbolje, da na šoli v Šenkovem Turnu do
nadaljnjega ne bi bilo pouka, in to tako dolgo, dokler ne
bi opravili s komunisti.“ Predlagal je, naj bi učitelje iz
Šinkovega Turna premestili v Repnje, ker tam „ni
tako velike nevarnosti“, in povedal, da enako meni
tudi vodja orožniške postaje v Vodicah.130 Kljub temu
se je reden šolski pouk začel 15. septembra 1941 in
prinesel dva nova učitelja, ki sta bila navdušena nad
urejenostjo šol na Gorenjskem, še posebej nad šolo v
Šinkovem Turnu, saj sta jo imenovala „Märchenschloss“ (pravljični grad).131 Februarja 1943 so morali
mladi učitelji oditi v nemško vojsko. Tako so v šolskem letu 1942/43 za stalno zaprli šolo v gradu.

129 Rašiška partizanska četa
130 Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov nemškega okupatorja
v okrožju Kamnik. Zbornik občine Domžale. Domžale 1979, str. 194
131 Kronika šole v dobi NOB 1946, 1947, str. 3 (Slovenski šolski muzej)

Ker je bila šola v gradu popolnoma uničena, so pouk začasno uredili v župnišču v Šinkovem Turnu, ki so ga obnovili in opremili, tako da se je pouk 15. oktobra 1945
lahko začel. Pouk je potekal v dveh sobah. V šoli so uredili tri oddelke s skupno 84 učenci. Pestilo jih je predvsem pomanjkanje učnih knjig in učil. Inkret je bil leta
1946 premeščen v Notranje Gorice, šolska upraviteljica
je postala Minka Kovič. Zaradi pomanjkanja otrok je
šola zopet postala dvorazredna. Poučevali sta Ana Štrukelj in Anica Vučer, ki je prevzela upraviteljske posle v
Šinkovem Turnu. Leta 1947 so ukinili še en razred, tako
da je ostala šola le enorazredna.
V šolskem letu 1953/54 je sanitarna inšpekcija iz higienskih razlogov zaprla šolo v župnišču in tako je morala
šola poiskati nove prostore. Ker se je trgovina iz Zadružnega doma v Bukovici preselila, so v njem ostali prazni
prostori, ki so bili primerni za šolo. Prostore so adaptirali: prepleskali stene, okna in vrata, inventar pa prinesli iz stare šole. Tako se je šola preselila v Zadružni dom.
Šolski prostori so obsegali dve učilnici, hodnik, kabinet
in kuhinjo. Pouk je bil organiziran v dveh oddelkih 1. in
2. razreda. Upravitelj je postal Alfonz Mihelčič. Sprva
so šolo pestile številne pomanjkljivosti, saj ni imela niti
šolskega vrta niti telovadišča, ker Kmetijska zadruga
ni pospravila gradbenega materiala. Prav tako so bili
zaradi pomanjkanja primernega prostora brez šolske
kuhinje. V šolskem letu 1953/54 je šola zopet postala
dvorazredna, saj so šolskemu okolišu priključili še vasi
Bukovica in Utik. V Zadružnem domu so uredili še eno
učilnico. Pouk je v OŠ Šinkov Turn potekal le za otroke
nižje stopnje (I.– IV. razred), otroci višje stopnje (V.–
VIII.) pa so obiskovali šolo v Vodicah.
V šolskem letu 1954/55 so Osnovno šolo Šinkov Turn
preimenovali v Osnovno šolo Utik pri Vodicah. Leto
kasneje so uredili šolsko mlečno kuhinjo, ki je do tedaj
ni bilo. V letu 1961/62 so dobili novo šolsko opremo:
klopi, mize, omare.
S šolskim letom 1962/63 je bila Osnovna šola Utik
priključena Osnovni šoli Franca Marna Vodice kot podružnična šola Utik. V poznejših letih so bile opravljene številne sanacije šolske zgradbe. Leta 1985 so bila
132 Srečo Merčun, Grad v Šinkovem Turnu. Šinkov Turn 2015, str. 28
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zamenjana dotrajana okna, leta 1993 so bila opravljena rekonstrukcijska dela, s katerimi so pridobili učilnico za 3. razred. V šolskem letu 1997/98 so obnovili
šolsko kuhinjo, mansardo in inštalacije. Pridobili so
večji razred, zbornico, toaletne prostore na podstrehi,
obnovili so tudi učilnici in garderobo. V šolskem letu
1999/00 so prenovili dvorano in jo opremili za pouk
športne vzgoje ter renovirali toaletne prostore v pritličju šole. V letu 2019 so s soglasjem in finančnimi sredstvi ustanoviteljice Občine Vodice preuredili dodaten
prazen prostor v novo učilnico.
Šolski okoliš podružnične šole Utik vključuje naselja
Bukovica, Utik, Šinkov Turn, Selo, Vesca in Koseze.
Enoto podružnične šole Utik je v šolskem letu
2018/19 v treh oddelkih prvega triletja obiskovalo
46 učencev.133
Alfonz Inkret (1901–1971)
V Žužemberku rojeni dolgoletni učitelj in šolski
upravitelj je v Šinkov Turn prišel 12. septembra
1926. Prej je pet let poučeval v Preddvoru pri Kranju.
Ustanovil je društvo Kmečkih fantov in deklet, ki se
mu je pridružil tudi učitelj Vodnik iz Vodic. V revijah
je objavljal številne strokovne članke.134 Napisal je
več knjig, Večkrat je gostoval na radiu v oddaji Kmetijska ura.135
Bil je organizator in ustanovitelj društev Rejcev malih živali ter urednik revij:
•

Živalca : glasilo Društva rejcev malih živali “Živalca„ za dravsko banovino v Ljubljani (od leta
1933–1939) in

•

Rejec malih živali : ilustrovan list za pospeševanje reje malih živali, ki jo je ustanovil Ieta 1934.
Revija je vsebovala strokovne članke o reji perutnine, kuncev, koz, golobov, ptic in drugih malih
živali.

Maja 1941 je bil kot še dva učitelja iz šole Vodice najprej odpeljan v zapore v Škofove zavode v Šentvid,
nato pa izgnan v Srbijo. Decembra 1941 se je vrnil
in se zaposlil v železničarski splošni gospodarski zadrugi (Žegoza), ki je bila ustanovljena z namenom,
„da zanese med železničarje, ki žive raztreseni po deželi,
smisel za smotrno kurjerejo, da izgine z dvorišč vsa mogoča navlaka kurjih pasem“.136 V Žegozi je bil zaposlen
do konca druge svetovne vojne.
133 Letno poročilo JZ Osnovne šole Vodice za leto 2019, http://os-vodice.splet.arnes.si/files/2017/02/Poslovno-poro%C4%8Dilo-za-leto-2019-februar-2020.pdf (4. 5. 2020)
134 Spominski almanah slovenskih strokovnih pisateljev, publicistov in
projektantov. V Ljubljani [193–?], str. 69
135 Kmetski list, 13. 1. 1937, leto XIX, št. 2, str. 7
136 Slovenski dom, 12. 12. 1940, leto V, št. 285, str. 7
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Alfonz Inkret
(Spominski almanah slovenskih strokovnih pisateljev,
publicistov in projektantov)
Po koncu vojne se je junija 1945 vrnil v Šinkov Turn,
kjer je bil do 15. januarja 1946 šolski upravitelj. Vseskozi je s svojim delom prispeval k razvoju kraja,
tako na vzgojnem, izobraževalnem kot kulturnem
področju. Sodeloval je tudi z Gasilskim društvom
Šinkov Turn, saj je leta 1931 postal častni član.137
Leta 1946 je bilo ustanovljeno Državno deško vzgajališče Smlednik. Namenjeno je bilo šolanju in vzgajanju težko vzgojljivih dečkov v starosti od 7 do 15
let. Inkret je postal prvi upravnik. Njegova vizija je
bila, da bi otroci skupaj z delavci preživljali večino
prostega časa na obsežnem in gospodarsko urejenem
posestvu.138 Poleg pedagoškega znanja je do izraza
prišlo tudi njegovo strokovno znanje, saj je dečke
poučeval tudi o živinoreji in poljedelstvu: „Hlevi so
polni živine: konj, govedi, prašičev, perutnine in malih
živali. Za stavbo je krasno dvorišče, kjer dečki telovadijo
in se igrajo. Pred gradom je park. Za domom samim pa se
razprostira bogato polje.“139

137 Prvih 90 let, Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn : 1925–
2015, Šinkov Turn 2015, str. 32
138 Melita Filo, 70. let vzgojno-izobraževalnega zavoda v Smledniku,
Prvi koraki: glasilo vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega
Smlednik, št. 46, 2017 https://viz-smlednik.si/wp-content/uploads/2017/10/Prvi_koraki_2017.pdf (10.3. 2020)
139 Gorenjski glas, 21. 7. 1949, leto II, št. 29, str. 3
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Članek o Inkretovem čebelnjaku
(Slovenski čebelar: glasilo čebelarskega društva za Slovenijo,
let. XXXI, 1928, št. 8, str. 126)
Leta 1953 je Svet za prosveto in kulturo LRS sprejel
sklep o preselitvi vzgajališča iz Veržeja v Smlednik in
deškega vzgajališča iz Smlednika v Veržej. Izmenjala
naj bi se tudi oba ravnatelja, čemur pa se je takratni
smledniški upravnik Inkret odločno uprl, zato je bil
po daljšem disciplinskem postopku, ki so ga vodili
državni organi, proti svoji volji razrešen in odstranjen.140
Predani šolnik, urednik, novinar, pisec člankov in
knjig o reji malih živali je s tem zaključil svojo bogato
pedagoško kariero. Zapustil nam je številne članke
in knjige, predvsem o reji kuncev: Domači kunec,
Kunčje kožice in Umna reja kuncev.

140 Melita Filo, 70. let vzgojno-izobraževalnega zavoda v Smledniku,
Prvi koraki: glasilo vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik, št. 46, 2017 https://viz-smlednik.si/wp-content/
uploads/2017/10/Prvi_koraki_2017.pdf (10. 3. 2020)
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Šola Skaručna

Cerkev sv. Lucije, mežnarija in župnišče, v katerem je
do leta 1903 potekal pouk, ter Ljudska šola. (NUK,
katografska zbirka)

Državna osnovna šola Skaručna/Državna osnovna šola
na Skaručini, tloris šole, Šolski listi 1929 (Slovenski
šolski muzej. http://hdl.handle.net/11686/24429)

Osnovna šola Skaručna (Slovenski šolski muzej, fototeka, inv. št. 2723)
Šolska kronika navaja, da je bila na Skaručni od leta
1878 do leta 1898 le zasilna šola, v kateri so poučevali
duhovniki, organisti, cerkovniki, kaplani. Znano je, da
sta poučevala domačina Matej Bohinc in Ošabnik, ki
sta bila organista. Šolski prostori so bili prvotno v župnišču. Šola je bila uradno ustanovljena 24. 10. 1897 z
odlokom Cesarsko-kraljevega deželnega šolskega sveta. Župnik Simon Žužek je julija 1898 zaprosil škofijski
ordinariat v Ljubljani, da bi smeli še naprej brezplačno
uporabljati sobo v župnišču za namene šolskega pouka
ter tedanje cerkovnikovo stanovanje v mežnariji preurediti v učiteljevo, cerkovnika pa bi namestili v podstrešno sobico v župnišču. Svojo prošnjo je utemeljeval
z dejstvi, da je vodiška občina že tako obremenjena z
vzdrževanem nove vodiške šole, cerkve, kaplanije in
drugih zgradb. Ne smemo pozabiti, da je v Vodicah in
okolici potres leta 1895 porušil ogromno stavb in si
Vodice še niso opomogle od potresa.
Leta 1898 je Krajevni šolski svet ob 50-letnici vladanja Franca Jožefa I. ustanovil redno enorazredno
šolo, ki se je imenovala po slavljencu: Cesarja Franca
148

Državna osnovna šola Skaručna/Državna osnovna
šola na Skaručini, načrt šolskega vrta, Šolski listi,
1929 (Slovenski šolski muzej. http://hdl.handle.
net/11686/24429)
Jožefa I. ljudska šola. Prvi poklicni učitelj v šoli je bil
Ivan Božič, ki so mu stanovanje dodelili v mežnariji.
Šola je imela tudi knjižnico, saj je v Šolski kroniki zabeleženo, da je kaplan Matej Sršen knjižnici daroval
petdeset knjig. Vse do zidave nove stavbe leta 1903
je pouk še vedno potekal v pritlični sobi župnišča.141
Ko je škof Anton Bonaventura Jeglič leta 1900 opravljal vizitacije po župnijah in obiskal tudi šolo, je v
svojem poročilu zapisal: „Za Skaručino mi je žal, da
sem dopustil šolo v sobi pri tleh. Sedaj mora duhoven s
postrežnico v istem nadstropju stanovati. O, kako nespodobno in nevarno je, da so spalnica duhovnova in ku141 Kronika iz leta 1940 [Skaručna]. Hrani Slovenski šolski muzej,
str. 3
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Razpis, narok za oddajo zgradbe nove ljudske šole na
Skaručni
(Slovenski narod, 9. 3. 1903, leto XXXVII, št. 55, str.
[6])
Med prvo svetovno vojno je pouk v šoli potekal, vendar je bil močno okrnjen, saj so otroke zaradi pomanjkanja moške delovne sile, ki je večinoma odšla na bojišča, potrebovali za delo doma. Otroci na šoli so za
vojake pošiljali pakete z najrazličnejšimi predmeti.

Dopis župnika Simona Žužka knezoškofijskemu ordinariatu v Ljubljani
(Nadškofijski arhiv Ljubljana)
harična kar ena zraven druge in še z vrati spojene!“142
Poleg tega je škof Skaručanom zaželel, naj čim prej
sezidajo novo šolo, in svetoval, naj dekleta pošiljajo
v dekliško šolo v Repnje. Iz Promemorij vizitacij143
župnika Petra Janca je razbrati, da je župnik Simon
Žužek nasprotoval gradnji šole, saj naj bi menil, da
je šola na Skaručni nepotrebna, vendar je občinski
odbor z županom Matejem Sršenom s Skaručne šolo
vseeno zgradil. Župnik Žužek pa nikakor ni bil proti
šoli, ki je delovala v prostorih župnišča.
Z novo šolo so prišli tudi novi učitelji. Leta 1903 je
to delo prevzel Mirko Žebre,144 po prerani smrti ga je
nasledila žena Jerica Žebre, ki je najprej poučevala
ročna dela, ko pa je nastopila mesto šolske upraviteljice med letoma 1911 in 1918 pa tudi druge šolske
predmete. Po njenem odhodu je za dve leti dolžnosti
prevzela Pavla Bergant.
142 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/VIZ 10 (1900–1904)
143 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/VIZ 14 (1914–1916),
Peter Janc, Promemorija na kanonično vizitacijo v Vodicah 28.
maja 1916, str. [13]
144 Miroslav Žebre (1881–1910) priljubljeni učitelj, lovec in naravoslovec

Kot je zapisal župnik Peter Janc, je liberalna oblast na
Skaručni, v Polju in Repnjah agitirala proti dekliški šoli
v Repnjah in jim ob vsaki priložnosti nagajala. Tako je
prihajalo do spora med duhovniki in učiteljstvom.145
Spor je še povečala učiteljica in šolska upraviteljica
Pavla Bergant, ki je leta 1919 ustanovila telovadno
društvo Sokol in Sokolice146 ter s tem močno razjezila župnika Janca, ki je zapisal: „V šoli na Skaručni je
bivša učiteljica Pavla Bergant storila mnogo slabega, ko
je ustanovila „Sokola“ in sokolski naraščaj ter že 7 letne
otroke izvabljana k Sokolu. Z otroci in Sokoli je prirejala
v šoli razne predstave in zabave. Sedanji učitelj Minkuš
in učiteljica Javoršek, oba bivša Slomškarja ne storita pozitivno ne slabega, ne dobrega. Vodiški nadučitelj Albin
Smole pa je hinavski in strahopeten nasprotnik, učiteljica
Škrl ostra nasprotnica. Oba sodelujeta sedaj pri Sokolu
na Skaručni.“147 Župnik Janc je že pred tem ustanovil
Izobraževalno društvo Orel, ki je prirejalo predstave
in predavanja in na mestu kaplanije sezidal izobraževalni dom, da je lahko društvo uspešno delovalo. Kot
je še zapisal župnik Janc, naj bi društvo Orel imelo 24
članov, Sokoli pa 12, medtem ko naj bi Sokolice delovale „bolj na papirju“.
Šolski okoliš je zajemal vasi Skaručna, Vojsko, Povodje, Polje, Vesca do ustanovitve šole v Šinkovem Turnu,
leta 1921 pa tudi vasi Golo in Selo. Vas Vesca je od leta
1932 spadala pod šolski okoliš Šinkov Turn.
Po letu 1920 se je šola razširila v dvorazrednico, zato
so na šoli zaposlili dodatnega učitelja Avgusta Minkuša
145 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/VIZ 14 (1914–1916)
146 Ženska različica moškega Sokola
147 Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/VIZ 16 (1920–1925),
Peter Janc, Promemorija 15. 6. 1921, str. [2]
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(1891–?), ki je postal tudi upravitelj. Pouk je za prve razrede potekal popoldne, za druge razrede pa dopoldne.
V tem šolskem letu se je ustanovila šola na Golem (Šinkov Turn), zato so otroci iz vasi Selo in Golo obiskovali
šolo v Šinkovem Turnu. Minkuš je bil premeščen, zato
ga je že leta 1921 nadomestil Vladimir Požar (1888–?).
Njega je leta 1923 zamenjal Anton Arrigler (1887–?),
na šolo pa je kot učiteljica prišla tudi njegova žena Valerija Arrigler (1889–?). Zakonca sta poučevala na Skaručni do leta 1926, ko ju je nadomestil drug zakonski
par: učiteljica Marija Pahor Janežič (1898–1980) in
novi šolski upravitelj Gvidon Pahor.
S prihodom Gvidona Pahorja sta šola in njena okolica
na novo zaživeli. Preuredil je šolski vrt ter vzorno skrbel za vzgojo in izobraževanje otrok ter šolsko stavbo,
z ustanovitvijo Kmetijske nadaljevalne šole pa je poskrbel tudi za izobraževanje odraslih. Šolski pouk je
vseboval naslednje predmete: verouk z moralnim poukom, pisanje/lepopis, slovenski jezik, srbohrvaščino,
računstvo in merstveno oblikoslovje, nazorni nauk in
domoznanstvo/zgodovino, zemljepis, prirodopis in
prirodoslovje/poznavanje prirode, risanje, petje, telovadbo, ročna dela ter tri neobvezne, izbirne predmete: praktična gospodinjska znanja, higieno, gospodarstvo. Šolski upravitelj je dal s podporo higienskega
zavoda iz Ljubljane sezidati drvarnico in vodnjak.
V letu 1930 je bila ustanovljena Kmetijska nadaljevalna šola, ki jo je vodil in na njej poučeval šolski
upravnik Pahor. Poskrbel je za številna predavanja,
saj je bil tudi sam napredni strokovnjak na področju
sadjarstva in vrtnarstva. Na šolo je povabil številne izvedence, ki so predavali o sadjarstvu, živinoreji, veterinarstvu, mlekarstvu in čebelarstvu. Svoje varovance
je večkrat peljal na poučne ekskurzije.148 Na prošnjo
šolskega upravitelja Pahorja so šolo v letu 1931 želeli
dograditi oziroma nadgraditi, da bi v stavbi potekala
tudi gospodinjska šola.
S to idejo se niso strinjali okoliški kmetje, ki so na
Kraljevsko bansko upravo v Ljubljani naslovili pismo,
v katerem prosijo, naj namesto kuhinje sezidajo telovadnico, svojo prošnjo pa utemeljili z dejstvom, da je
Gospodinjska šola že v manj kot dva kilometra oddaljenih Repnjah. Tako šole niso nadgradili niti dogradili
telovadnice. Preuredili pa so šolsko poslopje: zamenjali so okna v učilnici, prepleskali učilnice in zunanjost šole ter preuredili učiteljevo stanovanje. V šolskem letu 1932/33 so v šolo napeljali elektriko. Šola
je imela tudi velik šolski vrt, ki so ga ogradili z žičnato ograjo ter uredili drevesnico, saj se je učitelj Pahor
ljubiteljsko ukvarjal s sadjarstvom in je svoje znanje
prenašal tudi na učence. Iz Poročila o stanju šolskega
vrta v šolskem letu 1933/34 je razvidno, da je bilo v
148 Jugoslovan. Leto II, št. 73a, 29. 3. 1931, str. 857
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Osnutek za nadzidavo šole na Skaručni
Prošnja z načrti za dozidavo šol. poslopja (1931), str. 5
(Slovenski šolski muzej)

Osnutek za nadzidavo šole na Skaručni
Prošnja z načrti za dozidavo šol. poslopja (1931), str. 6
(Slovenski šolski muzej)
šolskem vrtu v sadovnjaku zasajenih 88 sadnih dreves, v drevesnici pa so vzgajali štiristo cepljenih sadik.
Številne je učitelj Pahor podaril svojim učencem ter
vaščanom. Na šolskem vrtu so vzgajali še zelenjavo,
cvetlice ter skrbeli za pet panjev čebel.149
V šolskem letu 1936/37 se je šolska občina Skaručna
ločila od upravne občine Vodice in se priključila upravni občini Šmartno pod Šmarno goro. Šolski okoliš je
zajemal vasi Skaručna, Vojsko, Povodje in Polje. Dečki
so še vedno obiskovali šolo na Skaručni, deklice pa so
hodile v Zasebno dekliško šolo v Repnje.
Pred pričetkom druge svetovne vojne je bila šola dvorazredna. Učitelj Gvidon Pahor in učiteljica Karla Istenič
sta poučevala 68 otrok, 38 dečkov in 30 deklic. Učitelj
Pahor je bil dober mesec po okupaciji prisiljen zapustiti
kraj, da ga ne bi izgnali v Srbijo kot druge učitelje v občini. Učiteljica Isteničeva pa je na šoli ostala in skrbela
za šolo, dokler je niso po treh mesecih odpustili. Na šoli
so imeli tudi šolsko in učiteljsko knjižnico, ki sta skupaj
šteli petsto knjig in bili med vojno uničeni.
Stavba šole v Skaručni je bila edina šolska stavba v občini Vodice, ki med vojno ni bila poškodovana oziroma požgana. Pouka ni bilo, razen od 4. januarja do 13.
aprila 1942, ko sta tam v nemškem jeziku poučevala
dva nemška učitelja. Otroci so med vojno hodili v šolo
v Šmartno pod Šmarno goro, kjer pa naj bi se učili le
petja in plesa. Zato je večina otrok do konca vojne prekinila šolanje. Ker je šolska stavba ostala nepoškodo149 Poročilo o stanju šolskega vrta v šolskem letu 1933/34, str. 1 (Slovenski šolski muzej)
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vana, so po koncu vojne pouk začeli 15. oktobra 1945,
ko sta se vrnila učitelj Pahor in učiteljica Isteničeva.150
Po letu 1949 so učenci lahko sodelovali v dramski skupini, pevskem zboru ali sadjarskem krožku.151
Leta 1953 je šolska upraviteljica postala Marija Končan (1923–2020). Iz Vodic je odšla v Sarajevo, pot
nadaljevala v Pivko in nato v Šentvid, kjer je postala
ravnateljica Osnovne šole Franca Rozmana Staneta.
S šolskim letom 1962/63 je bila Šola Skaručna kot podružnična šola priključena Osnovni šoli Franca Marna
Vodice. Zaradi premajhnega števila vpisanih učencev
je bila podružnična šola leta 1991 ukinjena. Prostore
podružnične šole Skaručna so v celoti obnovili in jo
24. marca 1997 odprli za potrebe predšolske vzgoje.
Šolo na Skaručni so obiskovali tudi Matej Hubad,152
Franc Hubad153 in Josip Hubad.154
Gvidon Pahor (1896–?)
Učitelj in šolski upravitelj na šoli na Skaručni je bil od
leta 1926. Preden je prišel na Skaručno, je poučeval v
Hrušici. Poučevala je tudi njegova žena Marija Pahor
Janežič, ki je na šoli učila od 1926 do 1939. Za Društvo kmetskih fantov in deklet je pripravljal in vodil
dramske igre.155 Po začetku druge svetovne vojne je
pobegnil s Skaručne, da ga Nemci ne bi izgnali v Srbijo.
Imel je lepo urejen šolski vrt. Kot izjemen strokovnjak
za sadjarstvo ga je kasneje spremenil v nasad marelic,
kjer je gojil sadike marelic. Bil je izredno napreden, saj
je že leta 1936 gojil sadike špargljev in jih kar pet različnih vrst ponujal po časopisnih oglasih.156 Leta 1933
mu je banska uprava podelila pohvalo in nagrado za
vzorno urejena šolski vrt in drevesnico.157
Učitelj Pahor je že takrat imel dvosedežni osebni avto
Fiat Topolino.158 Po upokojitvi je večkrat predaval o
sadjarstvu. Kmetijski zadrugi Cerklje pa je uredil drevesnico.159
150 Podatki o dogodkih na šolah za časa domov. vojne s slov. (Slovenski
šolski muzej)
151 Statistični list po stanju 1. december 1949. (Slovenski šolski muzej)
152 Matej Hubad (1866–1937), skladatelj, pianist, orglar, pevec in pedagog
153 Franc (Frančišek) Hubad (1849–1916), pisatelj, šolnik in šolski
nadzornik
154 Josip Hubad (1850–1906), naravoslovec in šolnik, ravnatelj kranjske gimnazije
155 Kmetski list, 10. 4. 1935, str. 7
156 Jutro, 15. 3. 1936, leto XVII, št. 63, str. 16
157 Učiteljski tovariš, št. 37, 11. 5. 1933, str. 3. https://dlib¸1.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-FTAWGFQ8/32f7884f-47c3-4fc1-bc792d605092bb30/PDF
158 Ignac Vodnik, Spomini vodiškega učitelja 1931–1953, Šolska kronika Vodice (Zgodovinski arhiv Ljubljana) SI_ZAL_LJU/0456.
Osnovna šola Franca Marna Vodice, Šolske kronike 1945–1953,
1968–1972, 1975–1987
159 Glas Gorenjske, št. 16, 18. 4. 1953, str. 3. http://arhiv.gorenjskiglas.si/digitar/54992384_1953_16_L.pdf

Predšolska vzgoja
Zaradi hitrega večanja deleža zaposlenih žensk v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja se je pojavila
potreba po večjem vključevanju otrok v vrtce. Tako
je tudi v Vodicah 18. decembra 1961 na podstrešju
stare stanovanjske hiše v Lokarjih začel delovati prvi
vrtec. Skupina je štela do trideset otrok v starostnem
obdobju od dveh do sedmih let. Vrtec je deloval v izjemno slabih razmerah, saj v prostoru ni bilo tekoče
vode, tako da so vodo hodili iskat na bližnji studenec
v gozd.160 Otroci so dobivali le en obrok dnevno, ki
jim ga je priskrbel mednarodni Rdeči križ. Ko je bila
leta 1963 zgrajena nova osnovnošolska zgradba in se
je pouk preselil v „novo“ šolo, so se v stari zgradbi
iz leta 1898 spraznili prostori, v katere se je preselil
vrtec.161 V spodnjih prostorih so uredili dve igralnici,
kabinet, garderobo, kuhinjo in toaletne prostore. V
zgornjih prostorih sta bili dve učiteljski stanovanji.
Vrtec je prva štiri leta deloval kot samostojna enota,
nato pa je do leta 1978 deloval pod okriljem Osnovne šole Franca Marna Vodice, pozneje se je priključil
Vrtcu Manice Komanove na Brodu.
Leta 1979 je bila ustanovljena varstvena družina
Marinke Pipan v Zapogah, v katero so bili vključeni
tudi najmlajši otroci. Število otrok se je hitro večalo, saj drugače od vrtca niso imeli časovne omejitve,
od kdaj do kdaj bo otrok v varstvu. Zato so se kmalu
morali preseliti v sosednjo stavbo, kjer so najprej delovali le v spodnjih prostorih, pozneje pa je Občina
Vodice prostore in kuhinjo opremila tudi v zgornjem
nadstropju in so postali čisto pravi vrtec z 38 otroki.162 Vrtec je postal del Vzgojno-varstvene organizacije Rezke Dragar, del sedanjega vrtca Šentvid.
Leta 1996 so v podružnični šoli Utik odprli oddelek
vrtca. Leto kasneje je občina obnovila tudi del stavbe, kjer je v preteklosti delovala podružnična šola
Skaručna, in ga namenila predšolski vzgoji. Iz ene
skupine sta v letu dni nastali dve in leta 2003 je občina dogradila že prizidek.
Občina Vodice je leta 1997 ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Vodice163 ter k zavodu pripojila vse oddelke vrtca na območju občine.
Torej Vrtec Vodice ter enote na Skaručni, v Utiku ter
Zapogah, kjer sta delovala dva jaslična oddelka.
160 Intervju, Štefka Baliž, upokojena vzgojiteljica, Kopitarjev glas,
2005, št. VII, str. 22
161 Kronološki pregled predšolske vzgoje v Vodicah, Kopitarjev glas,
2005, št. VII, str. 23
162 Natalija Rus, Veliko srce matere – Marinka Pipan, Kopitarjev glas,
2013, št. 2, str. 15
163 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Vodice, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/1997
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nih oddelkov, od tega en jaslični, v Utiku je bilo v en
oddelek vključenih 21 otrok, na Skaručni pa 30.
Občinski svet Občine Vodice je maja 2008 ustanovil javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škratek
Svit Vodice.164 Število otrok je hitro naraščalo in v
šolskem letu 2008/09 je bilo 236 otrok vključenih v
13 oddelkov.

Odprtje prenovljenega vrtca

Zaradi nenehnega priseljevanja in dobre demografske slike so se potrebe po novih vrtčevskih kapacitetah večale. Občina Vodice je zagotovila sredstva in 4.
decembra 2018 so odprli novo zgrajeni energetsko
varčni prizidek vrtca Škratek Svit. V novem, povečanem vrtcu so pridobili dve igralnici, športno igralnico, več namenskih kotičkov, novo kuhinjo, zbornico
in veliko zunanje igrišče.165
Konec leta 2019 je bilo v vrtec Škratek Svit Vodice
vključenih 266 otrok. V centralnem vrtcu Škratek
Svit Vodice je bilo v deset oddelkov vključenih 180
otrok, dva oddelka s 33 otroki sta bila v enoti Utik,
tri oddelke pa je 53 malčkov obiskovalo v enoti Skaručna.166

Zaključek

Otroci so živahno nastopali.

Z menjavo politične oblasti se je spreminjalo število
šol in njihova imena. S postavitvijo nove, centralne
šole v sredini občine Vodice leta 1963 je bila uresničena želja povojne oblasti, da imajo vsi otroci pravico
do enake izobrazbe.167
Novo šolsko poslopje je dočakalo več preureditev in
dozidav prizidkov ter moderno energetsko in protipotresno sanacijo.
Od skupno štirih šol, ki so nekoč delovale na območju
občine Vodice, je v 21. stoletju ostala le ena centralna
šola. Leta 1963 zgrajena Osnovna Franca Marna Vodice, ki so jo leta 1992 preimenovali v Osnovno šolo
Vodice, in podružnična šola Utik.

Vrtec v novi preobleki

Od prvih začetkov šolstva v občini Vodice do danes je
minilo že več kot 160 let organiziranega poučevanja.

V letu 2004 so Vrtec Vodice preimenovali v vrtec
Škratek Svit Vodice in položili temeljni kamen za
gradnjo novih prostorov vrtca ter začeli izvajati gradbena dela. Že leto kasneje, leta 2005 so v neposredni
okolici šole, južno od malega šolskega igrišča zgradili
prvi namensko grajeni objekt za potrebe predšolske
vzgoje v občini Vodice. Vrtec, ki je bil uradno odprt
17. junija 2005, je deloval na treh lokacijah. V Vodicah je 160 otrok obiskovalo šest moderno opremlje-

164 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec
Škratek Svit Vodice, Uradno glasilo občine Vodice, št. 3/2008
165 Škratek Svit se lahko postavi tudi s športno igralnico, Dnevnik, 6.
december 2018
166 Vrtec Škratek Svit, Letno poročilo za leto 2019, https://www.vodice.si/files/other/news/147/249575Letno%20porocilo%20za%20
leto%202019%20VRTEC%20%C5%A0KRATEK%20SVIT%201.
pdf (4. 5. 2020)
167 Jurij Šilc, Tako se je gradil socializem na vasi ali kratka zgodba o
dolgi gradnji osrednje šole v občini Vodice, Vse poti naše prihodnosti, Vodice 2003, str. 7

152

Zgodovina šolstva v občini Vodice

VIRI

www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-NZ7OIF9E/0b604c94-88fd-47c1-9e64-b42da7be80bb/PDF

ŠOLSTVO SPLOŠNO
•

Miroslava Cenčič, Osnovna šola na slovenskem
narodnem ozemlju, Koper 2018, str. 89

•

Stane Okoliš, Zgodovina šolstva na Slovenskem. Ljubljana 2008. https://stanko-okolis.
si/wp-content/uploads/2018/05/Zgodovina-%C5%A1olstva-na-Slovenskem.pdf

•

Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike
na Slovenskem, Ljubljana 1988, zv. 1, str. 191

•

Jure Volčjak, Šolstvo v Preddvoru do leta 1955,
Preddvor – podobe minulih časov in ljudi : zbornik
občine Preddvor, Preddvor 2018, str. 104

•

Franc Kmetič, Težave v Vodicah, Javna tribuna,
1974, letn. 13, št. 105, str. 10

•

Ko gre tvoja pot od tod, Zbornik OŠ Vodice ob
50. obletnici šole. Vodice 2013, str. 10

•

Končno prava telovadnica, Javna tribuna, 1977,
let. 17, št. 148, str. 5

•

Victor von Krauss, Šola v boju proti pijančevanju, V Pulju 1898, str. 21

•

Letno poročilo JZ Osnovne šole Vodice za leto
2019,

•

http://os-vodice.splet.arnes.si/files/2017/02/
Poslovno-poro%C4%8Dilo-za-leto-2019-februar-2020.pdf (4. 5. 2020)

•

Andrej MRAK, Alešovec – uspešen pisatelj in urednik, ki je končal med brezdomci (1. del), https://
www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/
alesovec-uspesen-pisatelj-in-urednik-ki-je-koncal-med-brezdomci-1-del/349595 (14. 9. 2019)

•

Helena Novak, O vzponu in zatonu celodnevne
osnovne šole v Sloveniji, Sodobna pedagogika,
2005, letnik 56 = 122, št. 3, str. 24

•

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
ŠS 218/3 Vodice, Javna tribuna, 1979, št. 10, str.
9

•

Stane Okoliš, Ustanovitev trivialne šole v Smledniku, „Šola je sama na sebi dobra reč …“, Simon
Jenko, Jeprški učitelj : zbornik ob dvestoletnici
osnovne šole v Smledniku, Smlednik 2015, str.
17

•

Osnovne šole in šole II. stopnje na koncu
šolskega leta 1961/62 in v začetku šolskega
leta 1962/63k,Statistično gradivo SR Slovenije,
Ljubljana 1963, št. 5, str. 21

•

Marijan Ozvald, Predvojna katoliška mladina,
Zaveza, 1. 12 . 1994, št. 15, str. 63

•

Slavica Pavlič: Petinsedemdesetletnica Franceta
Ostanka - organizatorja Slovenskega šolskega
muzeja. Kronika, 1977, letn. 25, št. 1, str. 57–59

•

Slavic Pavlič, Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem, Ljubljana 2000, str. 196

•

Poročilo o uresničevanju družbenega plana občine Ljubljana - Šiška za obdobje 1976–1980 v I.
polletju 1978, Javna tribuna, 1978, št. 5, priloga
JT 14

•

Marjeta Žebovec, Pustili so sled, Vodice 2002,
str. 85–89

OŠ VODICE
•

Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal: povest
slovenskega trpina v podúk in zabavo, V Ljubljani 1884, str. 3–100

•

Miroslav Ambrožič, Poročilo načelnika JSS
skupščini JSS, dne 22. marca 1925, Sokolski
glasnik, 7, 15. 4. 1925, str. 49

•

Jernej Arko, Jera Kosec Pipanova, izgled pobožne deklice, Drobtince, letn. 9., 1854, str.
127–131

•

Jernej Arko (Vodiški), Naši dopisi. Učiteljski
tovariš. 10.11.1898, letnik 38, številka 32, str.
245

•

Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 1.
Kopitarjev glas, 2005, št. 110, str. 21

•

Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 2.
Kopitarjev glas, 2005, št. 111, str. 23

•

Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 3.
Kopitarjev glas, 2005, št. 112, str. 21

•

Jože Ciperle, Začetki šolstva v Vodicah – 4.
Kopitarjev glas, 2005, št. IV., str. 25

•

Človek je (še) človeku človek, Občinski poročevalec. Domžale, 4. 6. 1986, leto XXV, št. 9., str. 5

•

Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov
nemškega okupatorja v okrožju Kamnik, Zbornik občine Domžale, Domžale 1979, str. 179–204

•

Tadej Golob, Nespodobni odvetnik: biografija
dr. Petra Čeferina, Radovljica 2018, str. 175

•

Tatjana Hojan, Ostanek in kmečkonadaljevalno
šolstvo, Šolska kronika, let. 11, 2002, št. 2, str.
228–230

•

Julij Slapšak ~ 70 letnik. Vertec, letnik
74. številka 8, april 1943/1944. http://

153

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

•

Franc Razpotnik: Naši dopisi. Učiteljski tovariš.
10. 11. 1898, letnik 38, številka 32, str. 245

•

Valentin Rožič, Zlatomašnik Tomo Kajdiž
arhidijakon, stolni kanonik itd., Koledar Družbe
svetega Mohorja za leto 1916, str. 78–80

•

Sklep o soglasju k preimenovanju osnovnih šol,
UL RS, št. 10/1992 z dne 28. 2. 1992

•

Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri, Ljubljana
2007, str. 47–50

•

Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji,
Ljubljana 1923–1934, str. 89

•

Andrej Šalehar, Poučevanje čebelarstva na
Kranjskem : od Petra Pavla Glavarja (1768) in
Antona Janše (1770) do Emila Rothschütza
(1874), Novo mesto 2014

•

Igor Šimac, Kaznovanje ruskega ujetnika pred
šolo v Radovljici, https://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2014/03/dokument-4.pdf (3.
1. 2020)

•

Jurij Šilc, Tako se je gradil socializem na vasi
ali kratka zgodba o dolgi gradnji osrednje šole v
občini Vodice, Vse poti naše prihodnosti, Vodice
2003, str. 7

•

Karel Štrekelj, Zgodovina slovenskega slovstva
III–IV, Ljubljana 2014, str. 1193

•

Občina Vodice, Sporočilo za javnost, Slovesnost ob zaključku projekta „Energetska sanacija Osnovne šole Vodice“, https://www.vodice.si/files/other/
news/147/30147Sporo%C4%8Dilo%20za%20
javnost.pdf (4. 5. 2020)

•

Anita Vošnjak, Vodiška šola bo jeseni lepo in toplo oblečena, Dnevnik, 17. marec 2014. https://
www.dnevnik.si/1042642911 (20. 5. 20)

•

Vse poti naše prihodnosti : 40 let življenja in
dela osrednje OŠ Vodice, Vodice 2003, str. 20

Arhivski viri
•

Zgodovinski arhiv Ljubljana. SI_ZAL_
LJU/0456. Osnovna šola Franca Marna Vodice, Šolske kronike 1945–1953, 1968–1972,
1975–1987

•

Zgodovinski arhiv Ljubljana, SI_ZAL_ LJU456,
Poročilo o obnovi tuk. osnovne šole in obračun
o dosedanjih izdatkih z dne 24. 9. 1945. Državna osnovna šola v Vodicah nad Ljubljano.
Ignacij Vodnik, šolski upravitelj

•

Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/
VIZ 10 (1900–1904)

•

Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/
VIZ 12 (1908–1911)

•

Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/
VIZ 14 (1914–1916), Peter Janc, Promemorija na kanonično vizitacijo v Vodicah 28. maja
1916, str. [13]

•

Slovenski šolski muzej, Izvleček iz šolske kronike, str. 1

ZASEBNA DEKLIŠKA LJUDSKA ŠOLA ŠOLSKIH
SESTER REPNJE
•

Darja Divjak Jurca, Žlahtna zapuščina legendarne slovenske kuharice, Dobre zgodbe, https://
www.dobrezgodbe.com/prosti-cas/zlahtna-zapuscina-legendarne-slovenske-kuharic, (4. 1.
2020)

•

Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov
nemškega okupatorja v okrožju Kamnik, Zbornik občine Domžale, Domžale 1979, str. 198

•

Damir Globočnik, Vodiški čudeži: zgodba o
Vodiški Johanci, Radovljica 1999, str. 15

•

Maca Jogan, Katoliška cerkev in družbeno zlo,
Ljubljana 2016, str. 22

•

Similjana Kodrič, Natalija B. Palac, Šolske sestre
svetega Frančiška Kristusa Kralja : zgodovina,
poslanstvo, življenje. [Maribor] : Mariborska
provinca šolskih sester ; [Celovec] : Koroška
provinca šolskih sester ; [Trst] : Tržaška provinca šolskih sester, 1986, str. 109

•

Leonita Rojs, Avguština Zorec, Šolske sestre sv.
Frančiška, Mariborska provinca : zgodovinski
pogled na prehojeno pot, Ljubljana 1987, str.
127

•

Ivan Vidali, Vstaja na domžalskem in kamniškem območju, Zbornik občine Domžale,
Domžale 1979, str. 154

Časopisje
•

Bogoljub, 10. 12. 1903, leto 1, št. 23, str. 177–
180

•

Novice gospodarske, obertnijske in narodske, 13.
9. 1854, list 73, str. 292

•

Slovenec, 2. 2. 1940, št. 26, str. 8

•

Slovenski narod, 3. 2. 1940, str. 8

•

Slovenski poročevalec, 4. 6. 1952, leto XIII, št.
131, str. 1

•

Učiteljski tovariš, 9. 2. 1940, letn. 80 št. 26, str. 2

154

Zgodovina šolstva v občini Vodice

Časopisje:

Arhivski viri

•

Novice gospodarske, obrtniške in narodne.
Tečaj XXXI, list 27, 2. 7. 1873, str. 218

•

•

Domoljub. Leto XXII, št. 45, 11. 11. 1909, str.
878

Zgodovinski arhiv Ljubljana. SI_ZAL_
LJU/0457, Osnovna šola Utik, Šolska kronika
1921–1985

•

Slovenski šolski muzej. Šolski listi 1929. http://
hdl.handle.net/11686/24252

•

Učiteljski tovariš, št. 41, 10. 10. 1913, str. 3

•

Straža, letn. VI., št. 77, 16 .10. 1914, str. 4
SKARUČNA

Arhivski viri:

Arhivski viri

•

•

Zgodovinski arhiv Ljubljana. SI_ZAL_
LJU/0458, Osnovna šola Skaručna, Šolska
kronika 1906–1959

•

Nadškofijski arhiv Ljubljana. Vizitacije. ŠAL/
VIZ 16 (1920–1925), Peter Janc, Promemorija
15. 6. 1921, str. [2]

Zgodovinski arhiv Ljubljana. SI_ZAL_
LJU/0456. Osnovna šola Franca Marna Vodice.
Zasebna dekliška šola šolskih sester v Repnjah:
šolska kronika (kopija) 1883–1940

DRŽAVNA OSNOVNA ŠOLA V GOLEM,
DRŽAVNA OSNOVNA ŠOLA ŠENKOV TURN,
PODRUŽNIČNA ŠOLA UTIK

Časopisje

•

Tone Ferenc, Polom raznarodovalnih načrtov
nemškega okupatorja v okrožju Kamnik. Zbornik občine Domžale. Domžale 1979, str. 192

•

Slovenski narod, 9. 3. 1903, leto XXXVII, št. 55,
str. [6]

•

Melita Filo, 70. let vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Smledniku, Prvi koraki: glasilo vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik, št. 46, 2017 https://viz-smlednik.si/wp-content/uploads/2017/10/Prvi_koraki_2017.
pdf (10. 3. 2020)

•

Glas Gorenjske, št. 16, 18. 4. 1953, str. 3

•

Jutro, 15. 3. 1936, leto XVII, št. 63, str. 16

•

Učiteljski tovariš, 10. 12. 1931, let. LXXII, št.
19, str. 1

•

Učiteljski tovariš, 11. 5. 1933, št. 37, str. 3

•
•

•

Srečo Merčun, Grad v Šinkovem Turnu, Šinkov
Turn 2015, str. 25–28
Prvih 90 let, Prostovoljno gasilsko društvo
Šinkov Turn : 1925–2015, Šinkov Turn 2015,
str. 14
Spominski almanah slovenskih strokovnih
pisateljev, publicistov in projektantov. V Ljubljani : Nova strokovna založba, [193-?], str. 69.
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:docOSB5LFAN/5d1155aa-7439-4b30-909e67bd6932db61/PDF

Časopisje
•

Gorenjski glas, 20. 7. 1932, leto V., št. 29–30,
str. 5

•

Kmetski list, 13. 1. 1937, leto XIX., št. 2, str. 7

•

Slovenec, 31. 3. 1934, leto LXII, št. 75 a, str. 7

•

Slovenski dom, 12. 12. 1940, leto V, št. 285, str. 7

VRTEC
•

Kronološki pregled predšolske vzgoje v Vodicah,
Kopitarjev glas, 2005, št. VII, str. 23

•

Intervju, Štefka Baliž, upokojena vzgojiteljica,
Kopitarjev glas, 2005, št. VII, str. 22

•

Natalija Rus, Veliko srce matere – Marinka
Pipan, Kopitarjev glas, 2013, št. 2, str. 15

•

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodice, Uradno
glasilo Občine Vodice, št. 2/1997

•

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škratek Svit Vodice,
Uradno glasilo občine Vodice, št. 3/2008

•

Škratek Svit se lahko postavi tudi s športno
igralnico, Dnevnik, 6. decembra 2018

•

Vrtec Škratek Svit, Letno poročilo za leto
2019, https://www.vodice.si/files/other/
news/147/249575Letno%20porocilo%20
za%20leto%202019%20VRTEC%20
%C5%A0KRATEK%20SVIT%201.pdf (4. 5.
155

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

2020)

Povzetek
Slovenija leži na potresno aktivnem območju, saj so na našem ozemlju
zabeležili že več kot sedemdeset potresov, ki so dosegli ali presegli VI.–
VII. stopnjo evropske potresne lestvice (EMS). Eno izmed potresno
najbolj ogroženih območij v Sloveniji je ljubljansko. Potres, ki je 14.
aprila 1895 prizadel Ljubljano in njeno okolico, je bil eden najhujših do
sedaj. Še posebej močno so bile v potresu prizadete Vodice.

Summary
Slovenia lies in an earthquake prone area as there have been more than
eighty earthquakes on the area, which measured 6th to 7th on EMS.
One of seismic most endangered zones is the area around Ljubljana.
The earthquake, which happened on April 14th 1895, demolished great
part of Ljubljana and its surroundings and has been one of the most
devastating by now. Vodice was also greatly destroyed.
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V VODICAH SE JE TRESLO HUJE KOT DRUGJE

Vodice leta 1894, pred potresom
(Arhiv Maksimiljana Koširja)

Velika noč, 14. aprila 1895
Po dolgi in s snegom bogati zimi so se ljudje ob veliki
noči, 14. aprila 1895, razveselili sončnih žarkov, ki
so tisti dan greli Ljubljano z okolico. Bil je miren prazničen nedeljski dan in nihče ni niti slutil, kaj se bo
zgodilo pozno zvečer.
In zdaj so se zaklela še nebesa,
Slovenec, zoper tebe siromaka;
pod tabo zemlja maje se in stresa;
kam bože, groza, strah povsod te čaka;
strop poka, stene rušijo se koči,
Kje išči si zavetja v pozni noči?
Josip Stritar: Slovenska Lizbona (odlomek), Ljubljanski zvon, 1. junija 1895, št. 6, str. 22
Ljubljano in njeno okolico je ob 23. uri in 171 minut
stresel potres z močjo VIII.–IX.2 stopnje po lestvici
EMS. To je bil najmočnejši potres na Slovenskem v
19. stoletju in po posledicah najhujši. 14. april 1985
se je tako za vedno zapisal v zgodovino.
Na velikonočno nedeljo ponoči je bobnenje in tresenje prvič mesto vrglo na noge. Močno je počilo in
vse se je začelo tresti, zidovi so pokali, dimniki so se
podirali, ljudje so bežali na ulice. Ljubljanske ulice
1
2
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Ker v tistem času še niso imeli modernih seizmoloških naprav, ki bi
merile točen čas potresa, so v virih navedeni različni časovni okvirji: 23.16, 23.17.
Če 12. stopnja pomeni popolno uničenje, pomeni 8. stopnja težke poškodbe, mnogi ljudje se težko obdržijo na nogah. Na stenah
mnogih hiš nastanejo velike razpoke. Posamezne dobro grajene navadne zgradbe kažejo resne poškodbe sten, šibke starejše zgradbe
pa se lahko zrušijo. 9. stopnja pa pomeni rušenje, ki povzroči splošen preplah. Mnoge šibke zgradbe se zrušijo. Celo dobro grajene navadne stavbe kažejo zelo težke poškodbe: večji podori sten in delno
uničenje konstrukcije.

so naenkrat oživele. Tisto noč in še nekaj naslednjih
so ljudje večinoma prespali zunaj. Po ulicah so ležali
kupi opeke, podrti dimniki, udrte strehe in razpokani zidovi niso več dajali zavetja. Potresni sunki so se
vrstili vso noč. Življenje v mestu se je za nekaj mesecev ustavilo. Zaprte so bile šole, tovarne in številne
ustanove.
Prvi potresni sunek naj bi po nekaterih virih trajal
kar 23 sekund, spet drugi viri navajajo šest do sedem
sekund trajajoče tresenje. Tla se še dolgo niso umirila. Prvemu sunku je sledil že ob 11. uri 20 minut
drugi, temu ob 11. uri in 45 minut tretji in do 8. ure
zjutraj so našteli že 31 sunkov.3
Žarišče potresa je nastalo v globini 16 km, njegova magnituda je bila 6,1. Največje učinke, med VIII.
in IX. stopnjo po EMS, je dosegel na območju mesta
Ljubljane, Ljubljanskega barja in do Vodic na severu.
Potresni sunek je zajel veliko območje s polmerom približno 350 km, kar pomeni približno 385.000 km².4
Moč potresa ponazarjajo tudi podatki, da so potres
čutili prebivalci Dunaja, Splita, v italijanskih mestih
vse do mesta Assisi, po Bosni in Hercegovini ter po
večjem delu Ogrske. Glavnemu sunku je med 14. in
26. aprilom 1895 sledilo še 109, do oktobra 1896
pa več kot dvesto (po)potresnih sunkov, ki so plašili
prebivalce.5
3
4
5

Janez Lapajne, Veliki potresi na Slovenskem 3, Potres v Ljubljani
leta 1895. Ujma, 1989, št. 3, str. 55–61
Ina Cecić. Potres 14. aprila 1895 in njegove posledice – povzetek.
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/033678-Sporo%C4%8Dilo_za_javnost_lj_potres.pdf ( 19. 1. 2020)
Suess, F. E., 1897. Das Erdbeben von Laibach am 14. April 1895.
Jahrbuch der kaiserlichköniglichen Geologischen Reichsanstalt,
XLVI. Band, 1896 (Wien 1897), str. 397
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Evropska potresna lestvica

„Dan potem“
Ljubljanski mestni svet je nemudoma začel izvajati
popotresne ukrepe. Eden od prvih je bil, da so mesto
v izogib krajam iz uničenih in zapuščenih stavb takoj zastražili in ga podprli s tramovi. Že v torek, 16.
aprila 1895, je ljubljanski mestni svet sklical izredno
sejo, na kateri je na predlog občinskega svetnika in
kasnejšega župana Ivana Hribarja sprejel naslednje
predloge: iz loterijskega fonda je bilo dodeljenih
deset tisoč goldinarjev (dalje gld) za pomoč najrevnejšemu delu prebivalstva, ki je zaradi potresa ostal
brez prebivališča, in za pomoč obrtnikom, ki zaradi
potresa niso mogli opravljati svojega dela. Župan
Peter Grasselli6 je moral razdeliti ta znesek v soglasju
z ustreznim odborom mestnega sveta. Iz istega fonda je bilo odobrenih deset tisoč goldinarjev za gradnjo zasilnih prebivališč. Mestni svet je naročil, da
župan pri deželnem predsedstvu monarhijo zaprosi
za čim hitrejšo denarno pomoč ob naravni nesreči.7
Hribar pa je na vso moč začel prenavljati mesto, kar
je hkrati pomenilo tudi njegov razvoj.

Posledice potresa
A) Žrtve
Na srečo smrtnih žrtev ni bilo veliko. Različni viri navajajo njihovo število med sedem in štirinajst.8 Med
samim tresenjem tal ni bilo smrtnih primerov. Ljudi so
večinoma usodno poškodovali odpadli deli dimnikov
in strešnikov, nekaj pa jih je umrlo med reševanjem in
čiščenjem ruševin.9 V Ljubljani je umrlo sedem ljudi, v
Vodicah naj bi zasulo tri otroke.10 Zanimivo je, da lju6
7
8
9
10

Peter Grasselli (1841–1933), slovenski pravnik in politik, ljubljanski župan med letoma 1882 in 1896
Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 19. 4. 1895, list 16, str.
155–156
Ina Cecić. Potres 14. aprila 1895 in njegove posledice – povzetek
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/033678-Sporo%C4%8Dilo_za_javnost_lj_potres.pdf (19. 1. 2020)
Potres leta 1895 v Ljubljani. http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/potres1895.html (15. 1. 2020)
Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 19. 4. 1895, list 16, str.
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Velikonedeljski potres v Ljubljani dne 14. aprila 1895 l. in cesarjev obisk. [V Ljubljani] 1895, str. 32–35. http://www.arso.gov.si/
potresi/potresna%20aktivnost/potres1895.html

bljanske žrtve viri naštevajo poimensko, zasute otroke
v Vodicah omenjajo le nekateri časniki in nikjer niso
navedena njihova imena. Prav tako vodiške žrtve niso
omenjene v študijah,11 ki so jih opravili po potresu.
B) Zgradbe
Ljubljana je leta 1895 štela okrog 32.000 prebivalcev. Potres je poškodoval ogromno zgradb, okoli 145
zgradb ali deset odstotkov od nekaj več kot 1400
zgradb pa je bilo tako poškodovanih, da so jih morali
porušiti.12
V Vodicah je bilo od 114 hiš porušenih oziroma
neuporabnih 28, kar predstavlja skoraj trideset odstotkov.13 Škoda je bila verjetno še večja, saj so pri
štetju upoštevali le hiše v Vodicah, hiše po okoliških
vaseh niso bile vštete.14
Med najbolj poškodovanimi zgradbami v Ljubljani so
bile številne cerkve, deželna in vojaška bolnišnica, deželni muzej, deželno gledališče, poslopje deželne vlade, deželni dvorec, knežji dvorec, ljubljanska realka, licej, tobačna tovarna, meščanska vojašnica in številne
zasebne stanovanjske hiše. Težje poškodbe so bile na
levem bregu Ljubljanice. Številne stanovanjske hiše
zaradi poškodb niso bile primerne za bivanje, zato si
prebivalci niso upali vstopati v razmajane hiše. Tudi
stavbe, ki so se na zunaj zdele cele, so v notranjosti
kazale pravo razdejanje: razpokane oboke, udrte strope, razrahljana stopnišča, skrivljene železne oklepe.
Razpokali so celo najmočnejši oboki. Po mestu so zato
postavili barake in velike šotore.
V Vodicah so bile najhuje poškodovane cerkve, in
sicer cerkev sv. Marjete v Vodicah, ki so jo zaradi
poškodb podrli, ter župnišče, v katerem je delovala
šola, cerkev sv. Lucije na Skaručni in cerkev, samostan in šola šolskih sester sv. Frančiška Asiškega v
Repnjah ter številne zidane hiše in hlevi.
11
12
13
14

Suess, F. E., 1897. Das Erdbeben von Laibach am 14. April 1895.
Jahrbuch der kaiserlichköniglichen Geologischen Reichsanstalt,
XLVI. Band, 1896 (Wien 1897), 411−890
Janez Lapajne, Veliki potresi na Slovenskem 3, Potres v Ljubljani
leta 1895. Ujma, 1989, št. 3, str. 55−61
Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 3. 5. 1895, list 18, str.
171−178
Slovenec, letn. XXIII, 20. 4. 1895, št. 20
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V Ljubljani so ustanovili posebne komisije, ki so
pregledovale stavbe ter določale, katere bodo rušili
in v katere se bodo ljudje lahko zopet vselili. Hribar
v svojih spominih15 zapiše, da so bile sestavljene iz
„uradnikov mestnega stavbnega urada in iz veščakov-inženirjev, katere je poslalo v Ljubljano notranje ministerstvo mestu v pomoč“. Ugotovitve komisij so bile
podlaga za davčne olajšave.

Pomoč po potresu
Potres ima zaradi nenadnosti pojava in drugačnih
posledic močan vpliv na vsakdanje življenje. Zaradi
obsega porušenih objektov je proces obnove po potresu poškodovanega območja dražji, vzpostavitev
normalnih razmer v gospodarstvu pa traja dlje kot
pri drugih naravnih nesrečah.
Ljubljana je bila po potresu deležna izdatne pomoči.
Med prvimi se je odzval cesar Franc Jožef, ki je daroval petnajst tisoč gld, ter dunajski mestni svet, ki je
podaril sto petdeset tisoč gld. V Ljubljano so prispeli
tudi člani dunajskega Prostovoljnega rešilnega društva, Društva za ljudske kuhinje in dunajske izpostave Rdečega križa in osebno pomagali pri odpravi
škode. Rdeči križ je poslal barake za naselitev ljudi
ter prenosne kuhinje, kjer so ljudem kuhali in razdeljevali tople obroke. Tudi lokalno prebivalstvo se je
dobro organiziralo, saj ni primanjkovalo ne hrane ne
vode. Za najrevnejše so organizirali javne kuhinje, za
nastanitev so postavili začasne barake, nekateri pa
so prenočevali kar v ogromnih sodih za kisanje zelja
in v železniških vagonih. Kranjska hranilnica je priskrbela hrano več tisoč ljudem. Tudi za zdravstveno
varstvo je bilo dobro poskrbljeno, saj po potresu ni
izbruhnila nobena nalezljiva bolezen.
Pomoč prizadetim je prihajala iz celotne Avstro-Ogrske, denar za obnovo so poslale tudi številne tuje
države. Denarni darovi so prihajali iz Češke, Hrvaške, Moravske Šlezije, Koroške, Štajerske, Tirolske,
Ogrske, Nemčije in celo Amerike.16 Na Dunaju so po
potresu ustanovili t. i. pomočni odbor, ki je skrbel
za zbiranje denarnih prispevkov ter sodeloval z ljubljanskim pomočnim odborom, ki mu je posredoval
potrebne podatke. Po avstro-ogrskih časopisih17 so
stekle akcije in pozivale ljudi k humanitarni pomoči v potresu prizadeti Ljubljani. V številnih mestih
so pripravili dobrodelne koncerte. Akcija je uspešno
stekla in v Ljubljano se je začela stekati pomoč.18 Do
3. maja 1895 so zbrali že sto tisoč goldinarjev denarne pomoči.

Ljubljanski mestni svet je določil, da mora za pravično razdeljevanje pomoči vsaka mestna župnija
ustanoviti župnijski odbor, ki naj bo sestavljen iz
župnika, kaplana, okrajnega predstojnika ter petih
župljanov, ki jih zaprosi mestni magistrat. Vsak župnijski odbor je imel nalogo sestaviti seznam pomoči potrebnih družin in posameznikov. Ta seznam so
posredovali osrednjemu odboru, sestavljenemu iz
župana, štirih članov občinskega sveta, dveh članov
mestnega magistrata, enega odposlanca iz odseka
za uboge, enega odposlanca kranjske hranilnice in iz
načelnikov občinskih odborov.
Tudi kranjsko deželno vlado so zaprosili, da v ta odbor pošlje svojega odposlanca. Naloga osrednjega
odbora je bila odobritev podpore, ki jo je razdeljeval
mestni magistrat. Poleg denarne pomoči je državni
zbor pozval vlado na Dunaju, naj čim prej pripravi
zakon, ki bo omogočil 25-letno davčno oprostitev za
vsa novo zgrajena ali prezidana poslopja v Ljubljani in okolici v času od 1. maja 1895 do 31. decembra 1900. Poslopjem, ki jih je mogoče popraviti, naj
oprosti deželnoknežjega, hišnonajemninskega in hišnorazrednega davka preostale tri četrtine leta, kasneje pa naj jim zniža davke oz. podaljša oprostitev
za največ pet let.19
Poleg davčnih olajšav so bili prizadeti deležni tudi
drugih ugodnosti. Generalno ravnateljstvo državnih železnic je dovolilo 50-odstotno znižanje tarif za
dovoz stavbnega lesa v Ljubljano, uprava južne železnice pa tudi za dovoz živil.20 Mestni magistrat je
pozval hišne gospodarje, naj sporočajo višino škode
ter sporočijo, koliko denarne podpore želijo in koliko
brezobrestnega posojila.21

Visoki (cesarski) obisk
Že 7. maja 1895 je v Ljubljano z vlakom prispel
cesar Franc Jožef in si ogledal porušeno mesto. Med
obiskom so ga številni cerkveni, vojaški in civilni
dostojanstveniki pospremili ob ogledu mesta in ga
seznanili s škodo. Med drugim je okrajni glavar Ludvik Gozani22 cesarja informiral o škodi v ljubljanski
okolici, predvsem v Mengšu in Vodicah, in navedel,
da je samo v glavarstvu ljubljanske okolice škode za
1,3 milijona gld. Zgrožen nad nesrečo, ki je prizadela
Ljubljano z okolico, je cesar obljubil izdatno pomoč.23
19
20
21

15
16
17
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Ivan Hribar, Moji spomini, del 1., Ljubljana 1983, str. 254
Janez Kajzer, S tramovi podprto mesto, [Ljubljana] 1995, str. 134
Vaterland, Neue Freie Presse, Tagblatt in številni drugi
Ljubljana po potresu : [1895−1910], [Ljubljana 1910?], str. 19
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Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 26. 4. 1895, list 17, str.
162
Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 3. 5. 1895, list 18, str.
171−178
Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 17. 5. 1895, list 20, str.
200
Okrajni glavar markiz pl. Gozani Ludvik (1849−1916)
Novice gospodarske, obrtniške in narodne. 10. 5. 1895, list 19, str.
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Povod za uradno zbiranje potresnih podatkov v Avstro-Ogrski
Virov oziroma vzrokov potresa si v tistih časih niso
znali najbolje razložiti. Pripisovali so jih različnim
vzrokom: podzemnim vodam, ognjeniškim, vulkanu Vezuv, mesecu, soncu, nekateri celo božji kazni.24
Danes pa vemo, da so razlogi za nastajanje številnih
šibkih pa tudi močnejših potresov v zapleteni geološki in tektonski zgradbi našega ozemlja. Zaradi premikanj v različnih smereh prihaja med litosferskimi
ploščami do napetosti oziroma tektonskih prelomov,
ki so lahko vzrok za aktiviranje potresnih žarišč. Napovedati, kdaj in kje se bo zgodil naslednji potres in
kako močan bo, je nemogoče. Seizmologi si pomagajo s proučevanjem geoloških lastnosti, predvsem
poznavanjem prelomov in mogočih energij, ki se tam
lahko nakopičijo, ter s podatki o minulih potresih.
Velja pravilo: tam, kjer je že bil močan potres, se lahko ponovi.25 Ljubljanski potres predstavlja tudi začetek znanstvenega obravnavanja potresov.
Cesarska akademija znanosti je deset dni po katastrofi, 25. aprila 1895, ustanovila stalno potresno
komisijo za celotno monarhijo, saj se je pojavila potreba po zbiranju podatkov. Želeli so urediti temeljito in trajno potresno opazovanje po vseh avstrijskih deželah. Izdali so natančen Navod za poročanje
o potresih,26 ki je bil namenjen vsem poročevalcem.
To je pripomoglo k natančnemu in uradno organiziranemu spremljanju naravnih pojavov, ki jih do
ljubljanskega potresa še ni bilo. Predsednik potresne komisije pri dunajski akademiji je bil profesor
Edmund Mojsisovics.27 Geologi so v več kot devetsto
krajev po Avstro-Ogrski razposlali anketne vprašalnike in zbirali podatke, da bi določili obseg škode ter
izvedeli, kje in kako so ljudje čutili potres. Prav tako
so vprašalnike objavili takratni časopisi.28
Ta oblika objektivnega zbiranja podatkov z obrazci je
bila prelomna, saj do tistega časa takšnih podatkov
o potresih niso zbirali. Tudi po velikem potresu 14.
aprila 1895 se tla niso umirila in potresna komisija
Cesarske akademije znanosti na Dunaju je še leta zbirala podatke o potresnih sunkih in objavljala poročila o učinkih potresa na ljudeh, predmetih, zgradbah
24
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Janez Kajzer, S tramovi podprto mesto, [Ljubljana] 1995, str.
139−140
Neža Mrevlje, Srdjan Cvjetović. Ljubljanski potres. Zgodbe. http://
zgodbe.siol.net/ljubljanski-potres/ ( 19. januarja 2020)
Neža Mrevlje, Srdjan Cvjetović. Ljubljanski potres. Zgodbe. http://
zgodbe.siol.net/ljubljanski-potres/ (19. januarja 2020)
Johann August Georg Edmund Mojsisovics von Mojsvar (1839–
1907), avstro-ogrski geolog, paleontolog, pravnik, alpinist, glavni
geolog Državnega geološkega zavoda na Dunaju, rudarski svetnik,
predsednik potresne komisije, od 1874 upravni svetnik Trboveljske
premogokopne družbe
https://www.nhm-wien.ac.at/en/presse/shaking_earth_-_erdbeben_goes_public

Hiša v Vodicah po potresu 1895
(Foto: Wilhelm Helfer, hrani: NUK, kartografska
zbirka)
in v naravi. Objavljala jih je v splošnem poročilu in
kroniki potresov z naslovom Mittheilungen der Erdbeben-Kommission. Učinke so opisovali prostovoljni
sodelavci po vnaprej določenem vzorcu.
Za Vodice je poročila pošiljal župnik Simon Žužek.
Kot navaja Žužek, se je najmočnejši sunek po 14.
aprilu 1895 zgodil skoraj natanko tri leta kasneje, 17.
aprila 1898 ob 23.55: „Pojavilo se je pokanje, hrumenje,
odpadal je omet in belež, stare razpoke so se razširile.
Ljudje so jokali in molili, psi so lajali, živina je zgrožena
planila iz stelje.“ Zadnje poročilo o potresnem sunku
v Vodicah je zabeleženo 3. decembra 1898.

14. april 1895 v Vodicah
Kaj se je daljnega 14. aprila 1895 dogajalo v Vodicah
in njihovi okolici, nam nazorno prikažejo poročila iz
tistega časa. K sreči se je ohranilo večje število pričevanj, ki doživeto opisujejo grozote potresne noči
in posledice potresa. V uradnih zapisih večkrat zasledimo zapise župnika Simona Žužka in nadučitelja
Franca Trosta. Prav tako je Vodice po potresu obiskalo tudi mnogo poročevalcev za različne časnike, ki
so se želeli sami prepričati o posledicah potresa, saj
niso verjeli poročanjem o strahotnih učinkih potresa
v Vodicah, ki pogosto niso prikazali realne slike in so
bili pretirani.
Najrealnejšo sliko o poteku in posledicah potresa
najdemo v knjigi geologa Franza Eduarda Suessa
(1867–1941)29 z naslovom Das Erdbeben von Laibach
am 14. April 1895, ki je na žalost izšla le v nemškem
jeziku:
29

Njegov oče je bil znameniti avstrijski geolog Eduard Suess (1831–
1914), profesor paleontologije in geologije na dunajski univerzi ter
poslanec.
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„Občina Vodice leži na ilovnatih tleh, pod katerimi se
nahaja grušč in potem konglomerat. Tukaj je potres napravil močno opustošenje. Pri vseh hišah so se zrušili dimniki in v veliki meri poškodovali strehe. Stene so dobile
velike razpoke, namreč pri vogalih, oboki pri 80 hišah (v
celoti je 114 številk) in hlevih so se zrušili, štiri glave rogate živine in več svinj je bilo ubitih. Cerkev kaže, posebno pri polkrožnih oknih v sredini, velike razpoke, obok
je povsem prebit od razpok in velik del se je popolnoma
porušil. Cerkveni zidovi so se ločili od znatno razpokanega zvonika.“30

Opis potresnih sunkov
Za Vodice Suessova31 knjiga vsebuje poročilo učitelja
Franca Trosta: „Potres je bil od podpisanega opazovan
ob Šmarni gori, in sicer prvi sunek v prvem nadstropju
zgradbe, drugi sunki na prostem, na skalnatih tleh. Od
11. ure in 15 min do 5. ure zjutraj približno 20 lažjih
sunkov. Gibanje tal je bilo zaznati na način, kot če bi en
sunek prišel od spodaj, po njem pa so se tla zelo hitro
tresla v obliki valov (vibrirala, kot prekinjanje pri indukcijskem aparatu) proti S. Oba prva sunka sta trajala
približno eno minuto, naslednji 2−10 sekund. Grmeče
hrumenje se je slišalo pred tresenjem, vendar premalo,
da bi se bilo tega mogoče zavedati, in je trajalo še med
tresenjem.
Učinki potresa na Šmarni gori niso bili tako strašljivi kot
v ravnini, vendar se je odlomilo nekaj plošč skrilavca s
strehe. Na oboku v župnišču so se pokazale znatne razpoke in v cerkvi je odpadlo nekaj ometa in opek od zidanega glavnega oltarja.
Po 14. aprilu je bilo v Vodicah, kjer je bil odslej opazovalec, opaziti še vsak dan več sunkov v večurnih presledkih. Tresenje se je do danes (7. maja 1895) reduciralo na
en sunek dnevno in končno na en sunek vsak drugi dan.
Sunki so se dogajali ob različnih časih dneva, na primer
2. maja ob 10. uri dopoldne je bil močnejši sunek, točno
ob 1. uri in 25 minut spet en šibkejši, potem pa dva dni
nič. 6. maja ob 8. uri in 37 minut en sunek. Ker sem jaz
prav 14. aprila zjutraj prišel v svoj kraj bivanja Vodice
(od Ljubljane oddaljene tri ure in pol proti severu), sem
imel priložnost videti učinke potresa v tem kraju in okolici.“
Takratni vodiški župnik Simon Žužek pa je ob najmočnejšem sunku pozval ljudi, naj pokleknejo in
molijo kesanje, da jim bo dal odvezo. Dogajanje pa
je opisal sledeče: „Slišalo se je čudno podzemsko bu30
31
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čanje, pasji lajež in boječe cviljenje, živina po hlevih je
splašeno mukala, zemlja se je pa stalno tresla … Potres,
potres!“ V nedeljo, 15. aprila krog pol dveh zjutraj
se je streslo še enkrat, še močneje: „Padli so dimniki, podirale so se stene po hišah in hlevih in podsulo je
tudi živino, kjer je niso že pri prvem sunku spustili na
prosto. Skoraj ni bilo hiše v vasi, kjer bi ne bilo večje
poškodbe. Nekaj hiš je bilo popolnoma porušenih. Posebno prizadeta sta bila župna cerkev sv. Marjete in
župnišče. V cerkvi se je na glavnim oltarjem vdrl obok
do golega podstrešja. … Svetniški kipi so bili čudno pohabljeni. Enemu je odpadla glava, drugemu roka, tretji
je stal na eni nogi. Olje večne luči je bilo razlito, na orgle se je vsula plast grušča. Vdrla so se tla, kjer so bile
stare grobnice. … Zvonik se je nagnil in med njim in
cerkvijo je zijala široka razpoka … Ljudje cele vasi so se
zbirali na gričku okoli cerkve. Groza je zavladala, ko so
se ob sunkih ob pol dveh zvonovi oglašali, kot bi ječali
nad nesrečo.“ 32
Nekaj prebivalcev Vodic je pri potresu zaznalo močan
sunek od spodaj, potem pa zelo intenzivno tresenje,
pravi pretres hiš. „Med tresenjem so se stene nagnile
do 25°. Tisti prebivalci, ki so se nahajali na prostem, izjavljajo, da so tla valovila kot voda v morju, drevesa pa
so se močno nagnila, deloma udarila eno v drugega, se
zapletla eno z drugim z vejami, ki so se odlomile. Nekaj
fantov iz vasi Polje je pred potresom opazilo svetlobne
pojave, vendar avtor ne navaja kakšne.“33
Zanimiva je pripoved, ki jo je Državnemu geološkemu inštitutu posredoval pomožni uradnik sekretariata Cesarsko kraljeve Poljedelske družbe za Kranjsko
Franc Stupac: „12. aprila, torej dva dni pred potresom,
se je zemljiški posestnik Ivan Jeraj na svoji njivi zadrževal okrog pol ure. V tem času je trikrat zaslišal odmevu
podobno bobnenje, ki naj bi prihajalo iz zemlje, in na
koncu močan pok.“34 Suess pojav opiše kot pogost podzemni zvočni pojav, ki spremlja potrese.
Drugi pričevalci so zapisali: „Drevesa po vrtih so se
mej potresom do tal prigibala. Kjer so gosta drevesa stala, vkupe jih je tlačilo in lomilo. Pod zemljo je pa grozno
bobnelo. Zemlja se je kar valovito gubala, kakor voda, če
vanjo kamen vržeš.“35
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Veliki ljubljanski potres 14. aprila 1895 v Vodicah

Medijski odziv na potresno razdejanje
Vodice z okolico
O potresu so se razpisali tudi številni domači in tuji
mediji. Časniki so najprej večinoma poročali o noči
groze in jutru, ki je odkrilo podobe uničenja in smrti.
Pojavile so se številne lažne novice, da bo prišel še
hujši potres, da se bo zemlja ugreznila in podobno.
Kmalu so tem novicam sledili še novice o ukrepih in
pomoči po potresu. Množična so bila tudi poročanja
iz številnih krajev po deželi ter v okolici Ljubljane. Nas
so zanimala številna poročila o potresu v Vodicah.
Časnik Slovenec36 je zapisal: „Tukaj je tako vse
razdejano in razbito, kot bi bile padale v poslopja
težke kroglje iz bojnih topov! Pisalcu tega, ki se je osebno
prepričal o grozni nesreči v kotlu okrog Vodic, ježili so se
groze lasje, videčemu nepopisno bedo. Tu je razmesarjeno in na nečuven način razmetano celo poslopje, ondi odtrgan je jeden konec in razpršen daleč na okrog, med tem
ko stoji drugi konec poslopja še navpik, hudo razmršen
in razpokan; zopet drugej podrto je vse, le jedna stena
moli kvišku in sredi te stene razbita votlina okna. Podrti
stropi, strehe, po cela pročelja hiš, to je navadna podoba
te silovite katastrofe v Vodicah in po bližnjih vaseh.
Najhuje prizadeto je selo nad Vodicami z imenom Igrišče, ležeče na prijaznem holmiču. Pero se protivi popisati
to, kar je naredil potres iz te naselbine … Po Vodiški vasi
so hiše, in teh je do 30, tako razdjane, da stoji le še kaka
stena. Zanimivo je poleg razvalenih zidanih hiš videti
zraven stoječe na pol trohnele lesene bajte, ki stoje tako,
kakor bi ne bilo najmanjšega potresa. Neizmerno žalosten je pogled v vodiško župnijsko cerkev, katere stanje
najbolj označi beseda: Bila je!“
Avtor članka Potres na Kranjskem J. Žičkar se je želel
na lastne oči prepričati o posledicah potresa. Njegov
zapis v Slovenskem gospodarju37 nam živo prikaže
stanje po potresu: „Pot me pelje mimo Smlednika skozi
razpokano vas Zapoge v Vodice. Čitali smo v časnikih,
da v Vodicah so najhujše treskale neznane podzemske
moči. Trdijo, da tukaj sta skupaj treščila dva sunka, vsak
od nasprotne strani. Se pa tudi očitno poznajo grozoviti
nasledki teh sunkov. Zvonik župne cerkve je vse križem
razpokan. Stene v župnišču (farovžu) so odtrgane ena
od druge; groza me je bila, hoditi po izbah. Pa to še ni
najhujše.
Stopim v župno cerkev sv. Marjete. Oj, kako krasna je
bila poprej! In zdaj? V sredi cerkve zagledaš velik kup
opeke in kamenja; med strašnim potresom se je kos cerkvenega stropa udrl in razsul. Skozi velikansko votlino
na oboku gledaš na cerkveno streho. Vse cerkvene stene so razpokane. Kako grozna je bila moč potresa tukaj,
36
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Slovenec, 2. 5. 1895, št. 100
Slovenski gospodar, 30. 5. 1895, št. 22, str. 196−197

spoznaš iz tega, da je po potresu ležal stranski oltar na
cerkvenih klopeh. Škodo te cerkve so cenili že trikrat:
prvokrat na 20.000 gold., drugokrat na 30.000 gold.
in tretjokrat na 36.000 gold.; to je: šest in trideset tisoč
goldinarjev! Razdjano je celo obzidje okrog cerkve. Blizu
župne cerkve stoji kapelica, v kateri se zdaj opravlja služba božja za vodiško župnijo.
Kaj pa kmetske hiše po tej vasi? „Poglejva si le eno —
vsaj je drugih 30 ravno tako razdjanih“, mi rečejo gospod
župnik. Izpraznjena je; kako bi neki ljudje mogli v njej
prebivati? Pa saj to ni več hiša; dve steni sta zginili; kup
kamenja in opeke ti kaže mesto, kjer so pred kratkim
prebivali srečni ljudje. Zdaj se potikajo po podih. Res,
ubogo, nesrečno ljudstvo! Zdaj v tem groznem mrazu
prenočevati na ostrem zraku! Vendar sreča v nesreči: Da
si ravno so se udirali stropi in stene, se vendar v vodiški
župniji ni ponesrečil nobeden človek; ubilo se je pa nekaj
glav živine.
„Kdo se bo nas usmilil?“ zdihujejo ti reveži klaverno in
obupno. „V mesto pošiljajo darove, nas bodo pa pozabili.“ — „Ne bodo vas pozabili; tudi vam se bo pomagalo.“
— „Kedaj boste pa začeli popravljati svoja poslopja?“ —
„Kedaj? Ko bi tudi imeli denarjev, zdaj ne moremo: kajti
vsi zidarji so odšli v Ljubljano.“ Omenim še toIe. Tisto
grozno noč so bili ljudje po Vodicah tako prestrašeni, da
so sploh pričakovali sodnega dne. Na ves glas so torej
molili grevengo ter klicali: Jaz ubogi grešnik . . . in prosili svoja dušna pastirja: „Gospod, prosimo za vesoljno
odvezo!“
Iz Vodic.38 „Ko sem Vaše dopise glede potresa prebral,
odločil sem se, da Vam naznanim, kako se je v Vodicah
potresalo, hujše kakor drugje. Menili smo, da nam je
potres mnogo škode napravil, pa škodo smo še premalo
cenili. Po natančnem preiskovanju se je spoznalo, da je
samo v Vodicah 30 hiš razsutih. Toda koliko jih je še v
drugih vaseh n. pr. v Polju, in na Skaručini. Toda še druga hujša nezgoda nas je doletela.
Naša župnijska cerkev, katera je bila ravno te praznike zopet olepšana s krasnimi svetilnicami, ne bo več za
rabo, morala bo nova biti. Pa ni le cerkev trpela toliko
škode, tudi lepo župnišče je tako poškodovano, da ni moč
v njem stanovati in blagi gospod župnik mora sedaj za
Bog ve koliko časa pod tujo streho bivati. Tudi poslopje
duhovnega pomočnika in šola sta zelo pokončani. Malo
je hiš, katere ne bi bile zelo razpokane. Kamorkoli se človek ozre, povsodi je zdihovanje in toženje. In temu se ni
čuditi, saj je vzrokov dovolj.
Prvič že slaba letošnja setev zelo malo upanja daje. Potem se je sedaj mnogim pohišje podrlo, treba je poslopje
popraviti. Odkod naj jemlje ubogi poljedelec denar. In
tudi ti troški bi se še poravnali, a sedaj zidaj cerkev, šolo,
38
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popravljaj župnišče, kaplanijo, poderi in sezidaj z nova
na pokopališču uničeno kapelo, zveži zvonik, kateri je
tako zelo razpokan, da si ne upajo zvoniti; to vse ljudi
tako prevzeme, da si skoro niti misliti ne upajo na to. Pa
ni le župnijska cerkev tako zelo poškodovana; tudi cerkve
na Šmarni Gori, v Repnjah in na Skaručini so tako posute, da delajo vsem skrbi. Radi tega se obračam do vseh
bratoljubnih darovalcev, ki so bili bolj srečni, kakor mi,
s prošnjo: podpirajte vsak po svoji moči naše revne vaščane, da bi mogli kolikor moč kmalu zopet v novi cerkvi
opravljati službo Božjo.“
Ohranila so se tudi pričevanja iz vodiške okolice,
predvsem iz vasi Repnje, ki je bila znana po samostanu in dekliški šoli, ter Skaručne z znano cerkvijo sv.
Lucije. Druge vasice: Polje, Selo, Golo, Koseze, Utik,
Bukovica so imele prav tako poškodovane številne
hiše. Večkrat je kot najbolj poškodovana vas omenjena vasica Igrišče, danes imenovana Jegriše.39 Najmanj je potres prizadel hiše v Šinkovem Turnu.

Repnje
Slovenski gospodar:40 „Iz Vodic se podam v Repnje. Repnje so zaslovele po naših krajih po zavodu šolskih sester
iz mariborske materine hiše; tam imajo dvorazredno dekliško šolo. V nekem časniku sem čital, da je samostan
šolskih sester v Repnjah tako razdjan, da se dvomi, jeli
se bode kedaj več pozidal. Hvala Bogu, da temu ni tako!
Hiša, v kateri prebivajo pobožne nune in imajo svojo dekliško šolo, je bila res poškodovana vsled potresa; pa 13.
majnika, ko sem bil ondi, je bilo poslopje že vse zvezano
in popravljeno.
Tamošnja cerkvica je pač zelo poškodovana; božja služba
je v njej prenehala. Toda menim, da jo bodo že zopet zvezali z močnimi železnimi vezmi, med tem, ko bodo brez
dvoma morali župno cerkvo v Vodicah podreti. Hiše po
Repnjah so tudi vse razpokane: enako tudi po sosednih
vaseh: v Polju, v Selu, Golu, v Kosezah, Utiku, Bukovici
in Skaručini. Čas mi ni pripuščal, da bi obiskal še druge
kraje v kamniškem okraju, ki so blizu tako, kakor Vodice, silno poškodovani. Škoda v kamniškem okraju se ceni
črez jeden milijon goldinarjev.“
Slovenec:41 „Velika noč, sicer najveselejši praznik v letu,
nam je prinesla letos strah in gorje. … Ohodil sem te
dni nekatere kraje po Gorenjskem ter opazoval nasledke
potresa pa moram reči, da razen Ljubljane ni nobena župnija od te grozovite šibe toliko prizadeta kakor Vodice.
… Ravno taka je tukaj v Repnjah, kjer je najhuje prizadeta tako imenovana misijonska hiša, v kateri so nekdaj
39
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jezuiti stanovali. Ta hiša je vsa na križ razpokana, ves
omet je znotraj odpadel in se je ena stena na stran nagnila. Beda ubogega ljudstva je tedaj nepopisljiva, Bog
se nas usmili! Zdaj pa še dežuje, da se bo vse zidovje razmočilo in še prej razpalo. Spati moramo po podeh, jaz pa
bivam te dni v starem čebeljnaku, da mi tudi na glavo
teče. Ravno ko sem to spisal okol devete ure se je zopet
dvakrat zaporedoma močno potreslo.“
Dan kasneje je časopis Slovenec42 zapisal naslednje
poročilo: „Dunajski „VaterIand“ je pisal, da se je nad
Repnjami hrib znižal, ter da se vsled tega iz Zapog vidi
na Šmarno goro. A tisti, ki krajevne razmere tod dobro
poznajo, določno trdijo, da je hrib tako visok, kakor je
bil pred potresom, ponižal se je zadnji čas le toliko, kolikor so mu ob vrhu drevja — posekali. A istina je, da so
studenci, izvirajoči iz hribov naše okolice, po potresu (v
ponedeljek) dajali tako motno vodo, da je bila podobna
bolj gnojnici nego studenčnici.“

Strokovna ocena škode zaradi potresa v
Vodicah
Vodice so bile najhuje poškodovane od vseh vasi v
ljubljanski okolici. Od 114 hiš v Vodicah je bilo 30
popolnoma neuporabnih, kar pomeni skoraj 30 odstotkov. Podrlo se je 80 obokov v hlevih in vežah,
kjer je zasulo in pokončalo veliko prašičev in goveda.43 Suess44 dodaja, da sta cerkev in župnišče popolnoma razpokala ter da bodo morali poleg teh dveh
stavb porušiti tudi šolo in kaplanijo.
V Vodice so prihajale tudi številne delegacije in si
ogledovale razdejanje. Že 2. maja 1895 si je Vodice
ogledal Cesarsko kraljevi deželni predsednik baron
Friderik Rechbach in med reveže razdelil nekaj denarja. Sprejeli so ga župnik Simon Žužek, župan Janez Sporn in učitelj Franc Trost.45
Posebna komisija, ki je popisovala škodo po potresu je ugotovila, da je bilo v Vodicah samo na cerkvi,
župnišču in gospodarskih poslopjih za 100.000 goldinarjev škode.46
Dunajski Cesarski geološki inštitut je dva dni po
potresu, 16. aprila 1895, na prizadeto območje poslal geologa Franza Eduarda Suessa (1867–1941).47
Mladi geolog je prepotoval in geološko proučil celo42
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Slovenec, 3. 5. 1895, št. 101
Domoljub. 16. 5. 1895. let. VIII št. 10, str. 113
Negov oče je bil znameniti avstrijski geolog Eduard Suess (1831–
1914), profesor paleontologije in geologije na dunajski univerzi ter
poslanec.
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Notranjost cerkve sv. Marjete v Vodicah
(Foto: Wilhelm Helfer. Suess, str. 514)

Cerkev sv. Marjete v Vodicah, SV del
(Foto: Wilhelm Helfer. Hrani NUK, kartografska zbirka)
tno območje Slovenije, podrobneje pa ožje ljubljansko območje ter okoliške kraje. S statistično anketo
in na podlagi strokovnih poročil osmih komisij, ki
so pregledovale poškodovane stavbe, po posvetovanju s številnimi osebnostmi tistega časa: deželnim
predsednikom Viktorjem baronom Heinom,48 županom Ljubljane Petrom Grasellijem49 ter strokovnjaki za geologijo in seizmologijo je že leta 1896
objavil temeljito študijo o tem potresu z naslovom
Das Erdbeben von Laibach am 14. April 1895. V knjigi
je podrobno popisal posledice potresa v Ljubljani in
njeni okolici.
Zaradi uničujočih posledic se je precej časa zadržal
tudi v Vodicah, saj jih je označil za najhuje porušene
v vsej okolici. Podrobno je opisal poškodbe na gradbenih objektih. Svoje ugotovitve je podkrepil s skicami in fotografijami Wilhelma Helferja.50
Veliko krivdo za takšno opustošenje v Vodicah Suess
pripisuje dvema dejavnikoma:
•

pomanjkljiv način gradnje, saj naj bi hiše gradili
brez temeljev, zidovi pa so bili grajeni z zelo slabim vezivom (malto) ali brez njega in z zidaki iz
nežgane gline;

48
49
50

Viktor baron Hein (1850−1914), deželni predsednik
Peter Grasselli (1841-1933), ljubljanski župan od 1882 do 1896
Wilhelm Joseph Helfer (1864–?), fotograf, ki je v Ljubljani odprl
svoj atelje le nekaj mesecev pred potresom.

Skice tipičnih poškodb na zgradbah v Vodicah
(Suess, F. E., 1897. Das Erdbeben von Laibach am 14.
April 1895, str. 504)
•

geološka sestava tal, na katerih so bile grajene
stavbe. Tla v Vodicah so sestavljena iz lahkega,
z vodo prepojenega diluvialnega sloja ilovice (z
vodo prepojene glinaste pleistocenske plasti).

Pri opisovanju poškodovanih cerkva Suess najprej
podrobno opiše tipe, oblike in smeri poškodb na najbolj poškodovanih cerkvah, v nadaljevanju pa ugotovi, da se poškodbe ponavljajo, saj naj bi bile cerkve
po vaseh v okolici Ljubljane grajene po podobnih
načrtih. Večina cerkva po potresu je imela cerkveni
zvonik odtrgan od glavne zgradbe in od nje ločen s
široko razpoko.
„V cerkvi sv. Marjete v Vodicah je bil zvonik, ki je gledal
proti JV, odtrgan od glavne zgradbe. Videti je bilo, da je
zvonik, ki štrli nad cerkvijo, naredil drugačen premik kot
spodnji del, ki je povezan s cerkvijo. Največje razpoke so
bile pod polkrožnimi okni. Zakristijska prizidka sta bila
po povezovalnem robu odtrgana od cerkve. Vsi oboki so
bili prepredeni z razpokami. Po kupoli nad glavnim oltarjem so razpoke segale od sredine okenskih lokov proti
sredini kupole. Na robu velikega loka, ki povezuje glavno
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Notranjost cerkve sv. Lucije na Skaručni po potresu 1895
(Foto: Wilhelm Helfer. Hrani NUK, kartografska zbirka)
cerkveno ladjo z glavnim oltarjem, se je velik kos obokanega stopa odkrušil. Kipi, svečniki in podobno, ki so bili
nameščeni na glavnem in stranskih oltarjih, so ležali na
sredini cerkve.“51
Pri hišah ugotavlja, da je večina vseh čelnih strani
streh slabo zgrajenih hiš (iz na zraku sušenih opek)
padla navzven proti J–JV. Ravno nasprotno pa so
proti S−SZ ostale nedotaknjene. Zidovi so dobili
velike, večinoma poševne razpoke, ki so potekale v
različne smeri in so očitno sledile slabim vezavam v
zidovih. Nadalje ugotavlja, da je trideset hiš popolnoma uničenih, od njih so ostala le ostrešja na stranskih zidovih. Notranjost hiš je popolnoma razkrita.
Tudi cerkev sv. Lucije na Skaručni je bila po potresu precej poškodovana. Nad korom so nastale široke
razpoke, da je noter posijalo sonce.
Cesarsko-kraljeva Centralna komisija za proučevanje in
ohranitev umetnostnih in zgodovinskih spomenikov je
določila, da je bilo na cerkvi na Skaručni za pet tisoč gld
škode. V nekaterih časopisih najdemo tudi podatke, da
so jo nameravali v celoti podreti. Cerkve niso podrli, ampak so jo v celoti obnovili. Freske v prezbiteriju sta popravila Alojzij in Pavel Šubic, v ladji pa Matej Sternen.52

Škoda in popotresna obnova v Vodicah
Po zapisih župnika Žužka53 je bila med manj poškodovanimi mala bajta številka 107. Po domače so tam
rekli pr Pepi. Po potresu so v njej naselili dojenčke iz
okolice. Poslopje je bilo verjetno leseno, saj je iz zapisov mogoče zaslediti, da so nepoškodovane ostale le
lesene stavbe. Tako je bila hiša od velike noči do binkošti polna zibelk z dojenčki in je morala domača hči
51
52
53
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XLVI. Band, 1896 (Wien 1897), str. 512
Vieder, J. (1940) Skaručina. Vodice: Fantovski odsek, str. 20
100-letnica župnijske cerkve sv. Marjete v Vodicah [2000]. Ljubljana : Salve, str. 5

Prošnja gospoda župnika Simona Žužka knezoškofijskemu ordinariatu, da bi smel opravljati začasno božjo
službo pod milim nebom (z dne 16. 4. 1895).
(Nadškofijski arhiv Ljubljana)
spati pod klopjo pri mizi, ker drugje ni bilo prostora.
Po pripovedovanju domačinov so zibke z dojenčki
nosili tudi v čebelnjak.
Večina prebivalcev si vse poletje ni upala spati v hišah, ampak so spali na podih, pod kozolci, saj se jim
je tako zdelo bolj varno.
Trpela je tudi duhovna oskrba prebivalcev, saj so cerkev
sv. Marjete in ostala cerkvena poslopja morali podreti. Prestrašeni Vodičani so se vsak poletni večer zbirali
pred kapelico Lurške Matere Božje in molili. Kasneje so
pred kapelico postavili manjšo barako,54 kjer so ob vsakem vremenu in letnem času tri leta, vse dokler niso
zgradili nove cerkve, obiskovali nedeljske maše. Župnik
Žužek pa je že dva dni po potresu, 16. 4. 1895, zaprosil
knezoškofijski ordinariat, da bi smel opravljati začasno
božjo službo pod milim nebom. Prošnjo je zapisal kar
na preprost listek z razlitim črnilom, kar dokazuje, da
so bile razmere po potresu res izjemno skromne.

Popotresni ukrepi in pomoč Vodicam z
okolico
Župan Vodic Janez Sporn in župnik Simon Žužek
sta verjetno po zgledu ljubljanskega mestnega sveta,
ki je narekoval, naj se za pravično razdelitev pomoči
54

Kaplan Anton Kocijančič barako imenuje šotor.
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Izkaz vsled potresa poškodovanih in drugih oseb, ki so vsled potresa podpore potrebni.
Potresni spisi, prošnje za podpore in brezobrestna posojila, okraj Kamnik SI AS 16/III/17. (Arhiv RS)
ustanovi župnijski odbor, pripravila Izkaz v potresu
poškodovanih in zaradi potresa pomoči potrebnih
oseb.
Že manj kot tri tedne po potresu, 4. maja 1895, sta
imela sestavljen poimenski seznam 274 oseb. Obiskala in popisala sta vse hiše v naseljih, ki so bile
takrat razdeljene na sedem davčnih občin: 1. Vodice, 2. Skaručna, Povodje, 3. Polje, Vojsko, 4. Repnje,
Dobruša, 5. Bukovica, Utik, 6. Vesca, Golo, Selo pri
Vodicah in 7. Šinkov Turn, Koseze. Seznam je napisan sistematično, po hišnih številkah, sledijo opisi
poškodovanih objektov, višina škode v goldinarjih
ter premoženjsko stanje. Za vsa našteta naselja je
ocenjena škoda znašala 137.680 gld.55

Državna pomoč
6. julija 1895 je bil sprejet zakon (drž. zak. št. 94)56
glede potresa, s katerim se je lahko začela obnova po55
56

Potresni spisi, prošnje za podpore in brezobrestna posojila, okraj
Kamnik SI AS 16/III/17
Slovenec. Razglas. 11. 7. 1895, letn. XXIII, št. 156, str. 1

drtih ali poškodovanih stavb iz naslova državne podpore. Zakon je med drugim določal, da lahko lastniki
poslopij, ki so vsled potresa postali pomoči potrebni,
prejmejo brezobrestne predujme proti zemljiškoknjižnemu zavarovanju ali pod poroštvom dotične občine.
Te predujme morajo povrniti v 15 enakih letnih obrokih od leta 1901 dalje. Nadalje je zakon določal, da se
v izjemnih okoliščinah lahko dovoli tudi nepovratna
podpora. Posebne odredbe so veljale za popravila cerkva, župnišč in šolskih poslopij.
Vse prošnje za brezobrestne predujme ali nepovratno podporo so morali oddati do 24. julija 1895 pri
občinskem uradu tiste občine, na ozemlju katere je
ležal dotični objekt. Kasnejše prošnje bi upoštevali
le, če bi ostalo še kaj sredstev. Tako sta vodiški župan
in župnik znova popisala vse prebivalce občine in naredila nov seznam pomoči potrebnih.
Vsako gospodinjstvo je izpolnilo poseben obrazec, ki
je vseboval natančno lokacijo poškodovanega objekta:
kraj, hišno številko, zemljiškoknjižni vložek, približno
višino škode in stroškov za popravilo. Opredeliti je
bilo treba, za katero vrsto državne podpore in v kakšni
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višini se zanjo prosi. Prošnja je vsebovala tudi kratko
utemeljitev z dodano razlago pridobitnih in premoženjskih in družinskih razmer ter napoved hipotekarnih dolgov. V peti točki je oškodovanec moral napisati, ali je že prejel podporo iz darov in višino sredstev
oziroma ali mu je okrajno glavarstvo v Kamniku dovolilo popraviti škodo iz naslova darov. Prošnji so morali
dodati še zemljiško knjižni izpisek, pri zneskih, ki so
presegali višino škode dva tisoč gld, pa še kratek poračun o stroških za popravilo. Če so škodo že sanirali,
so morali priložiti račune za že opravljena popravila.
26. julija 1895 je župan Janez Sporn glavarstvu v
Kamniku poslal 329 prošenj občanov Vodic za državna darila in brezobrestna posojila. Poleg prošnje je
potožil, da je bila škoda, ki jo je navedla popotresna
komisija, prenizko ocenjena.
Največ prošenj za denarno pomoč in brezobrestno posojilo so poslali iz Vodic, in sicer 80, kar izkazuje, da je
bilo največ poškodovanih zgradb prav v Vodicah. Sledijo
vasi Bukovica s 70, Repnje s 53, Vojsko z 31 prošnjami
ter Polje s 23 prošnjami. Druge vasice so imele manjše
število prošenj. Skupno so zaprosili za 52.552 gld denarnih daril in 110.187 gld brezobrestnega posojila.57

Skrb za umetnostne spomenike
Primer ene izmed 329 prošenj za državno pomoč in
brezobrestno posojilo – šolske sestre iz Repenj
(Arhiv RS, Potresni spisi, prošnje za podpore in brezobrestna posojila, okraj Kamnik SI AS 16/III/17)

Cesarsko-kraljeva Centralna komisija za proučevanje
in ohranitev umetnostnih in zgodovinskih spomenikov58 na Dunaju je 9. avgusta 1895 obravnavala
poročilo svojega konservatorja za Kranjsko Ivana
Franketa59 o škodi, ki jo je spomladanski potres povzročil zlasti na umetnostnih spomenikih. O župnijski cerkvi v Vodicah je Franke med drugim poročal,
da del ladijskega oboka leži na tleh. Poškodovani sta
bili tudi cerkvi v Repnjah in na Skaručni.

Življenje po potresu
Kot smo že omenili, je bila Ljubljana deležna veliko pomoči od drugod. Ljudje na podeželju pa so bili
večinoma prepuščeni sami sebi in so si najprej pomagali sami. Medsebojna pomoč je bila ključnega
pomena. Večina ljudi zaradi revščine ni imela pre57
58

Priloga prošenj občanov Vodic za državna darila in
brezobrestna posojila
(Arhiv RS, Potresni spisi, prošnje za podpore in brezobrestna posojila, okraj Kamnik, SI AS 16/III/17)
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Prošnje za državno pomoč in brezobrestno posojilo. Potresni spisi,
prošnje za podpore in brezobrestna posojila, okraj Kamnik SI AS
16/III/17. (Arhiv RS)
Centralna komisija za proučevanje in ohranitev umetnostnih in
zgodovinskih spomenikov (K. k. Zentralkommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale).
Ustanovljena leta 1850 na Dunaju z namenom pospeševanja ohranitve in obnove spomenikov, njihovo proučevanje, objavljanje izsledkov, skrb za arhive.
Ivan Franke (1841–1927), slikar, profesor risanja na kranjski gimnaziji, zanimalo ga je tudi ribogojništvo. Leta 1882 ga je dunajska
centralna komisija imenovala za konservatorja za Kranjsko.
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V občini Vodice se pri urejanju naselij ni veliko spremenilo. Tri leta po potresu, oktobra 1898, so sezidali
namensko grajeno šolsko stavbo (današnji naslov
Škofjeloška cesta 7), ki še vedno stoji, le da sedaj v
njej domujeta knjižnica in Občina Vodice. Pet let po
potresu pa je bila na novo zgrajena cerkev sv. Marjete v Vodicah, ki je bila dokončana, opremljena in
posvečena več kot pet let po potresu, na god farne
zavetnice sv. Marjete, 12. julija 1900.
Vodičani so se zaobljubili, da bodo vsako leto na torek po veliki noči v zaobljubljeni potresni procesiji
romali na Šmarno goro. Prvič so se tja odpravili že 1.
maja 1895. Kasneje, leta 1919, pa so prvotni zaobljubljeni namen združili še za srečno dosego miru in
leta 1920 za izboljšanje takratnih časov.60
Na novo so zgradili ali obnovili številne hiše, ki so
bile porušene oziroma poškodovane v potresu.
Proučevanje ljubljanskega potresa je povzročilo rojstvo sodobnih raziskav potresa, saj so z njimi lahko
natančno opredelili vrsto potresnih parametrov. Dve
leti po potresu je Albin Belar61 v kletnih prostorih višje
realke na Vegovi ulici v Ljubljani ustanovil prvo potresno opazovalnico v Avstro-Ogrski ter Ljubljano dvignil
na raven pomembnega središča svetovne seizmološke
znanosti. Prav tako je po ljubljanskem potresu nastala
raziskava o gradbenotehničnih normativih, ki je pripeljala do prvih smernic za potresnovarno gradnjo.62
Poročilo Ivana Franketa Cesarsko-kraljevi Centralni
komisiji za proučevanje in ohranitev umetnostnih in
zgodovinskih spomenikov (Arhiv RS, C. kr. spomeniški
urad, 1853–1918, SI AS 1100)
moženja, prav tako je v Vodicah živelo veliko dninarjev in gostačev, kar pomeni, da niso imeli svojega premoženja, ampak so živeli v najemu. Potres
pa jim je uničil še streho nad glavo. Nikjer ni zabeleženo, da bi v Vodicah razdeljevali hrano ali brezdomcem priskrbeli prenočišča, tako kot so za to poskrbeli v Ljubljani. Poleg tega je kmete prizadela še
slaba letina. Situacijo je še poslabšalo pomanjkanje
delavcev in gradbenega materiala. Tesarji, zidarji
ter vozniki z vpreženimi vozmi so večinoma odšli
v Ljubljano, kjer so bili deležni plačila, saj so vodiški prebivalci večinoma živeli v bedi in niso mogli
plačati opravljenega dela. Pa vendar se je položaj le
počasi začel umirjati.
Posledice potresa niso imele le negativnih učinkov,
saj se je v Ljubljani po potresu marsikaj spremenilo
na bolje. Ljubljana je po potresu doživela arhitekturno in urbanistično prenovo. Hribar je v popotresni
prenovi videl priložnost za modernizacijo Ljubljane
predvsem pri graditvi stavb, ki bodo namenjene kulturnemu in gospodarskemu razvoju mesta.

Koncert slavnega Dvořáka v zahvalo za
pomoč
Po potresu so se ljudje želeli zahvaliti cesarju in glavnemu mestu monarhije za pomoč ob potresu, ki je leto
prej prizadel Ljubljano. Še najbolj hvaležni so bili Dunaju, saj je dunajski občinski svet Ljubljani namenil
150.000 gld pomoči, člani mnogih humanitarnih društev pa so osebno obiskali Ljubljano in pomagali pri
odpravi škode. Ob njihovi požrtvovalnosti je članica
Pevskega zbora Glasbene matice Terezina Jenko prišla
na zamisel, da bi to društvo na Dunaju priredilo koncert, dobiček od prodanih vstopnic pa namenilo tem
dunajskim organizacijam v zahvalo za njihov trud.
Priredili so dva zahvalna dobrodelna koncerta. Prvi
se je zgodil v ponedeljek, 23. marca, 1896 ob 20. uri,
naslednji pa v sredo, 25. marca 1896. Koncerta so
izvedli v veliki dvorani starega dunajskega Glasbenega društva Musikverein. Zborovodja Pevskega zbora
60
61
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Josip NOVAK, Šmarna gora, V Ljubljani 1928, str. 105–106
Albin Belar (1864–1939), seizmolog, izumitelj, naravoslovec, učitelj. Sodi med utemeljitelje seizmološke znanosti. Ustanovitelj prve
potresne opazovalnice v Avstro-Ogrski, izumitelj na področjih radiofonije in meteorologije, pionir varstva narave, pobudnik uvajanja
naravnih rezervatov in idejni oče Triglavskega narodnega parka.
http://www.serbianmeteo.com/forum/index.php?topic=2109.0
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Pevski zbor Glasbene Matice, Dunaj 1896
(NUK, Zbirka upodobitev znanih Slovencev)
Največjo zaslugo za uspeh koncerta in posledično
zbrana sredstva je nedvomno imel zborovodja Matej
Hubad, ki se je s koncertom zahvalil za pomoč tudi
rodnim v potresu uničenim Vodicam.

Zaključek
Terezina Jenko in Matej Hubad, 1896
(Karel Mahkota, Kronika Pevskega zbora Glasbene
matice v Ljubljani
1891–1941, str. 32)
Glasbene matice Matej Hubad63 je pripravil program
in vanj uvrstil dela za mešani zbor, ki naj bi jih izvedli
samostojno ali ob spremljavi orkestra cesarsko-kraljeve dvorne opere. K sodelovanju so povabili svetovno
znanega skladatelja Antonina Dvořáka. Fran Šuklje,64
tedaj poslanec v dunajskem državnem zboru, je v svojih spominih65 zapisal, da so Dvořáka povabili dirigirat
na Dunaj na predlog glavnega urednika časopisa Neue
Freie Presse. Ta je predlagal, da bi slavni skladatelj na
koncert privabil poslušalce, saj Dvořák na Dunaju še
ni nikoli dirigiral. Šuklje je uporabil poznanstva, pisal
skladatelju v London, ta pa je takoj potrdil svoj prihod.
Oba koncerta sta bila razprodana. Nastopa pa sta sprožila val navdušenja. Odzivi poslušalstva so bili izjemno
pozitivni, prav tako poročanje v dunajskih časopisih.
Koncerta pevskega zbora Glasbene matice sta dosegla svoj namen, tako po umetniški kot tudi po denarni plati, saj so zbrali tisoč gld, ki so si jih razdelila
dunajska društva.

63
64
65
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Matej Hubad (1866–1937), glasbenik, rojen v Povodju pri Skaručni
Fran Šuklje (1849–1935), politik, poslanec, zgodovinar
Fran Šuklje. Iz mojih spominov, 2. del, 2. izd. Ljubljana: Slovenska
matica, 1995, str. 23–28

Ljubljanski potres, ki se je zgodil 14. aprila 1895, bi
se zaradi svojih apokaliptičnih posledic, ki so bile najhujše prav v Vodicah, zlahka imenoval vodiški potres.
Država, tedanja Avstro-Ogrska je Ljubljani z okolico
priskočila na pomoč s humanitarno in finančno podporo. Vodice so postale „predmet“ proučevanja, saj so
ga obiskale številne delegacije, poročevalci različnih časnikov ter geolog Franz Eduard Suess, ki je po naročilu
Dunajskega cesarskega geološkega inštituta proučeval
vzroke in posledice potresa. Njihova poročanja, podatki in ugotovitve so nam zapustili številne izsledke, s
katerimi si lahko pomagamo pri morebitnih naslednjih
potresih. Predvsem so nam prinesla zavedanje, da je
edina zaščita pred potresom potresno varna gradnja.
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Povzetek
V 20. stoletju je naše kraje trikrat zajela vojna: od leta 1914 do 1918
je bila prva svetovna vojna, med katero naši kraji sicer niso bili
bojišče, so jo pa prebivalci kljub temu močno občutili. Leta 1941
se je začela druga svetovna vojna, ki je pustila na obravnavanem
območju hude posledice pri ljudeh in materialno škodo. Končala se
je leta 1945.
Tretjič so tukajšnji kraji in ljudje občutili vojno v letu 1991, ko je
Slovenija postala samostojna država. Trajala je deset dni.

Summary
The war came three times to our sites: from 1914 to 1918 the Great
War. During that war the area of Vodice Municipality was not the
battlefield but inhabitants suffered anyway. In 1941 the World
War II began, which left a lot of aftermath for people and a lot of
material damage. It ended in 1945.
The third was war of independence in 1991 when Slovenia became an
independent state. It lasted ten days.
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Prva svetovna vojna
Prva svetovna vojna se je začela 28. julija 1914, ko
je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji. Takrat so
bili vpoklicani moški od 18. do najprej 37. in nato do
dvainštiridesetega leta, ker pa je vojna trajala in trajala, se je zviševala starost vpoklicanih, tako da so bili
pozneje vpoklicani tudi petdesetletni moški; ves čas
pa so seveda vpoklicevali tiste, ki so dopolnili osemnajst let. Časopisi so objavljali razglase o vpoklicih
in prebiranju črnovojnikov, to so bili vojaški rezervisti; to o čemer so poročali in kar so napovedovali, je
seveda veljalo tudi za vodiški konec. Tudi gorenjska
časnika Gorenjec in Sava sta objavljala takšne razglase; v pričujočem je omenjeno, kdaj naj pridejo v Kamnik, kamor so hodili tudi iz vodiške občine.
„Naknadno prebiranje črnovojnikov rojstnih letnikov 1865 do vštevši 1897. Uradno se razglaša: Za vse
na Kranjskem bivajoče črnovojnike rojstnih letnikov
1865 do vštevši 1897, kateri iz kateregakoli razloga
še doslej niso prišli k prebiranju — ne da bi bili od
prihoda k prebiranju po določilih dotičnih pozivnih
razglasov oproščeni —, se vrši naknadno prebiranje pri c. kr. domobranskem dopolnilnem okrajnem
poveljstvu v Ljubljani, Ambrožev trg št. 8 naslednje
dni: l. Za rojstne letnike 1865 do vštevši 1896: 1.)
dne 26. decembra 1915 za politične okraje Ljubljana mesto, Ljubljana okolica in Postojna; 2.) dne 27.
decembra 1915 za politične okraje Kočevje, Krško in
Kranj; 3.) dne 28. decembra 1915 za politične okraje Litija, Logatec in Radovljica; 4.) dne 29. decembra
1915 za politične okraje Rudolfovo, Kamnik in Črnomelj. — II. Za rojstno leto 1897: dne 30. decembra 1915 za vse politične okraje na Kranjskem. Vsi
k prihodu k naknadnemu prebiranju zavezani, ki še
nimajo od občine izdanega črnovojniškega legitijmacijskega lista, se morajo takoj zglasiti pri županstvu
(magistratu) svojega bivališča, da se jim istega izda.
Dotični list upravičuje po določilih prešnjih pozivnih
razglasov do proste vožnje po železnici. Kdor bi od
tega prebiranja izostal, se bo od vojaškega sodišča
najstrožje kaznoval.“1
„Črna vojska od 18.—50. leta. Dosedaj so v AvstroOgrski pod črno vojsko spadali vsi za orožje sposobni
moški, ki niso bili uvrščeni v armado, in sicer z začetkom onega leta, v katerem so dopolnili 19 let, pa do
konca onega leta, v katerem so dosegli starost 42 let.
V kratkem se bo pa razglasil nov zakon, s katerim
se bo raztegnila črnovojniška dolžnost za devet let
in se bo tedaj začenjala z novim letom tistega leta,
v katerem bo kdo postal star 18 let, končala se bo
1
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Sava, 18. decembra 1915, št. 51, str. 5

pa s koncem onega leta, v katerem bo do polnil 50
let. Dosedaj je bilo 24 letnikov črne vojske; prvi poziv je obsegal letnike od 19.—37. leta, drugi pa one
od 38.—42. leta; tedaj je prvi imel 19, drugi pa pet
letnikov. Po novem zakonu bo pa prvi poziv obsegal
ves dosedanji prvi in drugi poziv, in bo štel 25 letnikov: torej fante in može od 18.—42. leta. Drugi poziv bo štel pa moške od 43.—50. leta. Glede uporabe
črne vojske v fronti se je določilo nekaj posebnega.
Dosedaj se je moglo za službo v fronti uporabljati
samo prvi poziv, to je črnovojnike od 19.—37. leta,
drugi poziv od 38.—42. leta ni bil namenjen za službo v fronti, pa se je v tej vojni vendarle godilo. Zanaprej bodo mogli v fronti uporabljali ves novi prvi
poziv, tedaj može do 42. leta. V izredni potrebi bodo
pa mogli v fronto poslati tudi može od 43.—50. leta.
Pri novem drugem pozivu se bo razločevalo med moškimi, ki so bili že vojaki, in med takimi, ki še niso
služili. Katere bodo najprej klicali, ali one, ki so že
služili, ali te, ki še niso služili, ali obe vrsti skupaj,
še ni določeno. Tudi se še ne ve, če bodo tisti, ki so
že služili morali priti k prebiranju. V ogrskem državnem zboru bo te dni novi zakon v razpravi in bo
gotovo sprejet. Pri nas bo pa novi zakon razglašen s
cesarsko naredbo po § 14., kar se bo prav kmalu zgodilo. Novi črnovojniški letniki bodo baje vpoklicani
šele meseca septembra, ali pa še pozneje.“2
Avstro-Ogrska je imela določeno, da mora družina
vpoklicanega vojaka dobivati podporo. Da je na tem
področju prihajalo tudi do nepravilnosti, vidimo iz
članka v Slovencu: „Podpore družinam vpoklicanih.
Z dežele nam prihajajo poročila, da se pri sprejemanju prošenj za podpore družinam vpoklicanih dogajajo različna nesporazumljenja. Znanih nam je več
slučajev, da so se prošnje žena vpoklicanih zavrnile,
češ, da žena vpoklicanega nima pravice do podpore. §
2. zakona z dne 26. decembra 1912, drž. zak. št. 237,
določa natanko, kdo ima pravico do omenjene podpore. Glasi se: „Kot svojci v smislu te postave se smatrajo žena in zakonski otroci vpoklicanega v aktivno
službovanje.“ Jasneje zakon ne more določiti, da so
tudi žene vpoklicanih upravičene do podpor. Zato je
nerazumljivo, kako se zamorejo take prošnje zavračati. Sporočil se nam je slučaj, da se je zavrnila prošnja žene vpoklicanega, ki je moral zapustiti doma
ženo z devetimi otroci, izmed katerih najstarejši je
šele 16 let star. V smislu zakona tako postopanje
gotovo ni.“3
2
3

Gorenjec, 23. aprila 1915, št. 17, str. 2
Slovenec, 19. avgusta 1914, str. 4
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Prva svetovna vojna iz župnijske
kronike
V Vodicah je bil takrat župnik Peter Janc, ki je prišel na župnijo 2. marca 1915. V župnijski kroniki je
lepo opisal življenje med prvo svetovno vojno. Po teh
podatkih je bilo leta 1915 v vojski štiristo moških iz
župnije, v tem letu pa se jih je javilo še 25.
„Težavne razmere v Vodicah je povzročila vojska
1914/15. Življenje je postalo izredno težko za one, ki
so morali živež kupovati. Meseca maja in junija 1915
je žito doseglo najvišje cene.“
V nadaljevanju natančno popiše cene za različna živila; pove tudi, da se je meso zelo težko dobilo. V tolažbo pa je, da je bila letina 1915 dobra. V vodiškem
župnišču je večkrat bivalo tudi poveljstvo enot, ki so
bile v določenem obdobju nameščene v tem okolju,
prav tako so bile v gospodarskih poslopjih nameščene živali – tako konji kot govedo, ki so ga pripeljali
s seboj za prehrano. Zaradi vojne se ni dobilo oljčno
olje, ki so ga potrebovali za večno luč v cerkvi: „Od
23. nov. dalje mora goreti petrolejeva luč pred Najsvetejšim.“
Streljanje s soške fronte se je slišalo do Vodic, vendar
župnik piše: „Ljudje, ki so na začetku vojske z Lahi
mislili že na selitev, so postali popolnoma mirni v
prepričanju, da se zavratnim Lahom ne posreči predreti avstrijske vojne vrste.“
„Vojno posojilo v vodiški župniji (v kolikor se je
moglo izvedeti). I. vojnega posojila v novembru 1914
… se je v župniji (=županstvu Vodice) vzelo od občine
1300 K, od zasebnikov 1000 kron. …
II. vojno posojilo je bilo maja 1915 (v času pred napovedjo laške vojske, ki se je izvršila 23. 5. 1915) …
V župniji je od tega vzela občina 1000 kron in samostan šolskih sester v Repnjah 600 kron.“

Spomenik padlim v prvi svetovni vojni, postavljen blizu
župnijske cerkve v Vodicah.

Za tretje vojno posojilo v oktobru 1915 je v Vodicah na pošti 71 strank podpisalo za skupni znesek
36.500 kron.

Malo naprej je zapisal: „Grozno se je razpasla špekulacija. … Gorje delavcem: pri majhni plači visoke
cene plačevati za vsakdanje potrebščine. Upala lica
otrok delavcev bi mogla marsikaj povedati.“

Konec leta 1915 je v pogledu na to leto zapisal, da
se odsotnost moških zelo pozna, zlasti v družinskem
življenju, ker otroci nimajo očetovega vodstva, ker
morajo veliko delati, ker vedno poslušajo o vojnih
dogodkih, ki zbujajo strah. Ženske je pohvalil, da so
ostale poštene, tako žene kot dekleta, da dobro vodijo gospodarstvo: „Žene doma dobro gospodarijo.
Denarja imajo zelo veliko na razpolago, ker dobivajo
vojaško podporo od vpoklicanih mož ali sinov. … Živila so silno draga in zato morejo mnogo denarja pridobiti. Splošno plačujejo zadolženi že stare dolgove.
Do sedaj se ve za 12, ki so padli v vojski; pogreša se
jih pa še veliko več.“

Zapisal je tudi, da je versko življenje v župniji bolj
živo, več udeležbe pri obredih in podeljenih obhajil.
V župniji se je tudi ustanovila ženska Marijina družba, kamor je bilo 25. marca 1916 sprejetih 56 žena.
Tako kot drugod so tudi v vodiški župniji zbirali
prostovoljne prispevke za različne potrebe, tako v
denarju kot pridelkih in oblačilih; slabše je bilo pri
zbiranju kovin.
V maju 1916 je bilo razpisano četrto vojno posojilo,
za kar je župnik podpisal petintrideset tisoč kron,
pri Vodiški posojilnici je bilo od posojilnice in strank
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podpisanega dvajset tisoč kron, na vodiški pošti pa
osem strank v skupni vsoti pet tisoč kron.
Župnik je 16. junija oznanil odredbo c. in kr. vojnega
ministrstva, „da so v korist in porabo vojni upravi
zaplenjeni proti plačilu zvonovi župne cerkve in podružnic razen: srednjega (2.) in četrtega pri župni
cerkvi, srednjega (2.) na Skaručni in Šenkovturnu,
srednjega (2.) in malega (3.) v Repnjah; srednjega
(2.) in malega (4.) na Šmarni gori; pri sv. štefanu v
Utiku ostanejo zaradi starosti vsi. Mnogim so solze
porosile lica“.
Zvonove so prišli iskat februarja 1917. Zanje je bil
Vodicam priznan znesek 61.372 kron, ki so ga porabili za podpis šestega in sedmega vojnega posojila.
„30. nov. Prihod vojaštva. Ta dan zjutraj ½ 3 je prišla
„eine Marschformation“ (bataljon) vojaštva okrog
800 v Vodice ter se nastanili po hišah. Prej že nad
leto dni ni bilo vojaštva tukaj.
1. dec. so prišli novi v Bukovico – 500 po številu.
Ostati hočejo dalj časa. V kaplaniji je v društveni sobani bil prirejen ‚Marodenhaus‘, bolnišnica. Zdravnik in dva častnika sta stanovala v župnišču. Župnišče ima pod svojo streho 30 vojakov in 4 konje. V celi
župniji je ta čas okrog 1500 mož, ki pripadajo 57.,
93. in 100. pešpolku; po narodnosti so Poljaki, Čehi,
Madžari in nekaj šlezijskih Nemcev.“
Poleg narodnosti, ki so sestavljale Avstro-Ogrsko, so
prišli tudi nemški vojaki. Vojaki so ostali v Vodicah
do novembra 1917; potem ko so uspešno izpeljali
preboj pri Kobaridu, so odšli.
Župnik je v kroniko zapisal, da so ljudje zelo trpeli
zaradi vojakov, ki so bivali v vaseh vodiške župnije/
občine, saj niso imeli v odnosu do njih nič pravic.
Najhuje je bilo v hišah, kjer so živele le ženske. Vojaki
so tudi kradli kmetom pridelke, nekega posestnika iz
Kosez, ki je stražil svojo lastnino, pa so ustrelili. Vojaki so dejanje tajili, zato je bila uvedena preiskava, ki
pa storilca ni našla. Za kazen je bila cela kompanija
premeščena iz Sela, kjer je bivala. Župnik je tudi napisal, da je neki madžarski oddelek župniku iz hleva
ukradel konja.
Država je na začetku septembra 1917 ukazala rekvizicijo, torej da morajo vodiški kmetje dati vojakom
šestdeset tisoč kilogramov sena. Kmetje še sami za
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svojo živino niso imeli dovolj, zato se je deželni odbor Kranjske obrnil naravnost na cesarja Karla, ki je
poslal posebnega odposlanca, ki si je potem skupaj z
deželnim glavarjem dr. Ivanom Šušteršičem ogledal
stanje. Potem ko je cesar dobil njegovo poročilo, je
rekvizicijo preklical, a so si vojaki do takrat že veliko
vzeli.
Bolj ko se je bližal konec vojne, večji je bil nered. Jeseni 1918 je bilo vojne res konec, armade so se umikale z bojišč, vojaki so se v neredu vračali domov:
„Vojaki so se vračali neredno in trumoma po cesti
iz Škofje Loke–Kranj v Kamnik in dalje na Ogrsko.
S seboj so imeli velike zaloge živil, denarja in raznega blaga. Konje so popuščali po gozdih in polju. Več
sto konj (400) se je klatilo brez gospodarja, katere so
ljudje nekaj polovili, druge pa podili naprej. Te konje
so kasneje morali plačati ter so dali 400–1500 kron
za konja.
Vračajoči vojaki so kradli, kar jim je bilo všeč, pa tudi
ljudje so kradli vojakom.
Cesar odložil vladarske posle v manifestu z 11. nov.
1918, ker mu drugega ni kazalo. Ljudstvo je strmelo,
ker tega pač ni pričakovalo. Za cesarjem Karlom, še
bolj pa za cesarico Zito so žalovali, ker sta bila vzgledno verna katoličana.“
Kljub vsem pozivom, naj ljudje ostanejo mirni in
upoštevajo dosedanjo zakonodajo, je povsod po
Evropi ob koncu vojne zavladal popoln kaos. O tem
pišejo tudi slovenski literati, na primer Franc Saleški
Finžgar v pripovedi Polom, Vinko Bitenc v kratkem
vojnem romanu Sončne pege … Seveda so bili pozivi
k umiritvi in navodila za ravnanje v zadnjih dneh oktobra 1918 pa tudi pozneje glavna tema slovenskih
časnikov.
V Ljubljani je bila 29. oktobra 1918 razglašena nova
vlada, ki jo je vodil vitez Pogačnik. Sestavljena je bila
iz zastopnikov vseh političnih strank. Oblast je imela le do 1. decembra 1918, ko je bila ustanovljena
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je nastala
z združitvijo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s
Kraljevino Srbijo; država se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo.
Blizu vodiške župnijske cerkve so leta 1927 postavili spomenik padlim v prvi svetovni vojni, odkrit in
blagoslovljen pa je bil 4. septembra 1929 ob 15. uri.
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DRUGA svetovna vojna
Druga svetovna vojna se je za Kraljevino Jugoslavijo
začela 6. aprila 1941, na cvetno nedeljo, z bombardiranjem Beograda. Jugoslovanska vojska je bila v
zelo slabem stanju, tako z opremo kot z bojno moralo. Kljub vsemu se je vnaprej vedelo, da bo vojna
izbruhnila tudi v naših krajih.
Prvega aprila 1941 je bilo konec pouka v šolah, 3.
aprila je bila izvedena delna mobilizacija, 6. aprila
pa sta poleg bombardiranja Beograda nemška in
italijanska vojska vdrli v Jugoslavijo. Jaka Berger,
absolvent Šole za častnike, je v diplomski nalogi o
tem napisal: „Neenotno poveljstvo jugoslovanske
vojske ni poskrbelo za obrambo, saj ni niti mobiliziralo vseh vojnih obveznikov niti oborožilo vseh
prostovoljcev, poveljniki njenih enot pa so se izmikali odločilnim bojem proti napadalcem in so
odvedli svoje enote z bojišča, ne da bi izkoristili
obrambne utrdbe. 9. aprila so enote jugoslovanske
vojske že začele razstreljevati mostove ter skladišča orožja in se umikati na drugo obrambno linijo
na Gorjancih. Tako je bila ‚Rupnikova obrambna
črta‘ prepuščena sovražnikom brez boja. Italijani
so prodrli proti Železnikom in 13. aprila vkorakali
v Škofjo Loko. Na severu so Italijani prodrli preko Rateč in Gozd Martuljka do Jesenic in naprej
do Radovljice. Nato so se razdelili in odšli proti
Tržiču in Kranju. Jugoslovanska vojska se je pred
Italijani umikala in razstreljevala komunikacije in
industrijske obrate, vendar pa so lastniki in ravnatelji podjetij preprečili uničenje vseh industrijskih obratov. Nič bolje kot proti italijanski vojski
se enote jugoslovanske vojske niso borile na Karavankah proti napadalnim nemškim oddelkom, le
da so bili vdori sovražnika čez visoka gorska sedla
težji in njegovi napadi odločnejši. Nemci so prišli
na Gorenjsko čez Ljubelj in Jezersko. Predstavniki
jugoslovanske vojske so 17. aprila priznali poraz
in podpisali kapitulacijo jugoslovanske kraljeve
vojske. Kako si bosta Nemčija in Italija razdelili
z napadalno vojno prisvojeno slovensko ozemlje,
je 12. aprila odločil Adolf Hitler. Med Vršičem in
Žirmi je obveljala stara jugoslovansko-italijanska meja, od Žirov pa je meja med italijanskim in
nemškim zasedbenim ozemljem potekala po grebenu polhograjskih hribov prek Katarine in Šentvida čez Črnuče do Laz. Po tej Hitlerjevi odločitvi
se je morala italijanska vojska do 21. aprila umakniti iz Gorenjske. Nacistična okupacija je veliko
večino Gorenjcev močno prizadela, zato so samo
nemška narodna manjšina, priseljeni Nemci in
redki slovenski oboževalci Adolfa Hitlerja nasedli

nacistični propagandi ter pričakovali, da jim bo
okupator prinesel napredek in jim omogočil boljše življenje.“4
Okupator je hotel čim hitreje ponemčiti Gorenjsko,
zato je izseljeval narodno zavedne prebivalce, zlasti
izobražence, to pa je spodbudilo upor. Ta se je začel
na Gorenjskem julija 1941. Na območju predvojnega
sreza Kamnik, je deloval najprej kamniški bataljon,
sestavljen iz mengeško-moravške, radomeljske, kamniške in rašiške čete; slednjo so Nemci razbili na
začetku oktobra, nekaj prej (20. septembra) so požgali tudi vas Rašico. Junija 1942 je bil ustanovljen
Gorenjski odred, ki je po 26. decembru, ko je bila
ukinjena 1. grupa odredov, spadal pod poveljstvo III.
oz. alpske operativne cone in je deloval na celotnem
območju Gorenjske, tudi v okolici Šmarne gore in
Kamniške Bistrice.
Nemci so leta 1943 mobilizirali moške, rojene v letih
od 1916 do 1926. Pri tem je bilo mobiliziranih tudi
nekaj prebivalcev vodiške občine, veliko pa se jih je
na razne načine temu izognilo.
Edini pomembnejši boj na območju vodiške občine
je potekal od 13. do 15. junija 1944 in je znan kot
preboj pri Vesci. Obroč okrog partizanov naj bi sestavljali Nemci in domobranci. O njem je ob štirideseti
obletnici izšla brošura Gorenjski odred. Preboj Vesca
13. 6. 1944.5 Takrat sta bila na območju Rašice II. in
IV. bataljon Gorenjskega odreda, v katerih je bilo približno 350 partizanov in partizank. Že 12. junija so
ilegalci in drugi obveščevalci sporočili, da se povsod
okrog njihove lokacije kopičijo nemške enote. Spoznali so, da vedo zanje in da jih bodo napadli. Komanda je izdelala načrt za preboj iz obroča.
Nemci so že pregledali Smledniški hrib, zato so se
partizani osredotočili nanj. Med vasema Povodje in
Vojsko naj bi prišli do njega. Naredili so natančen načrt gibanja in delovanja borcev. Na vsak način so se
morali prebiti iz obroča: „Trebalo se je na vsak način
prebiti iz obroča, ker je bil sovražnik resno pripravljen, da nas uniči v tem masivu z obzirom na to, da
se je ukopal, pripravil velike rezerve za jutrišnji napad, postavil 2 topa pri vasi Brod-Tacen ter patruljiral po cestah, ob katerih so bile zasede s 3 oklopnimi
vozili. Ostati na mestu bi pomenilo sprejeti neenako
4
5

Berger, Jaka, Partizanski boj na Gorenjskem med drugo svetovno
vojno. Zaključna naloga. Šola za častnike. 21. generacija. Specializacija pehota, Maribor, julija 2010, str. 3
Gorenjski odred. Preboj Vesca 13. 6. 1944. Izdal koordinacijski odbor KS Vodice in Bukovica - Šinkov Turn za proslavo 40-letnice preboja GO, Vodice 1984
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in ga ubila. To je potrdil tudi Franc Durič, predsednik
krajevne organizacije ZZB NOV Vodice.8
Več o dogajanjih v krajih sedanje občine Vodice je napisanega tudi v drugih poglavjih v tej knjigi, tudi o
tem, da je v letu 1944 je v sklopu preprečevanja nastajanja novih sovražnih postojank 1. minerska četa
7. avgusta porušila samostan v Repnjah.9

Spomenik preboju, za katerega pravijo, da se je zgodil
brez boja.
borbo in izložiti moštvo in orožje velikim izgubam.
… Izbrali smo najkrajšo pot da se prebijemo v Smledniški hrib, ki je bil že pregledan in tako naprej čim
dlje proti vasi Voglje.“
Tako naprej so napisali v Poročilu štaba Gorenjskega odreda z dne 18. junija 1944 štabu IX. korpusa
NOVJ o preboju II. in IV. bataljona iz obroča na območju Rašice, ki je bilo objavljeno v brošurici. Po teh
podatkih naj bi prišlo do spopada, v katerem naj bi
padlo šest nemških vojakov, osem naj bi jih bilo težko ranjenih, pri partizanih pa naj bi bil eden ranjen,
nekaj pa naj bi jih dezertiralo.6
Sedanji vodiški župnik France Mervar7 pa mi je v
zvezi s tem prebojem povedal, da mu je že več ljudi, ki pa si še vedno ne upajo tega povedati javno,
povedalo, da se ta boj pravzaprav ni zgodil. Večina
partizanov je odšla proti Brniku, 15 pa so jih pustili
na Rašici in jim ukazali, naj ob štirih zjutraj začnejo
streljati v zrak in metati bombe v neko jamo. Tej skupini borcev je bilo kmalu jasno, da so jih pustili tam
za vabo, zato niso ubogali ukaza, ampak so se odpravili za njimi. Nemcem so se izognili, tako da ni počil
niti strel, čeprav je bil en Nemec mrtev – in to zaradi
tega, ker je padel in se mu je ob tem sprožila puška
6
7

178

Gorenjski odred. Preboj Vesca 13. 6. 1944, str. 4–6
Pogovor z župnikom 25. junija 2020

Pravzaprav v dolini med Šmartnim in Mengšem ni
bilo omembe vrednih bojev, govorili so o dolini miru.
Kljub temu se je zgodilo nekaj pobojev. Nemci so septembra 1941 skupino terencev na Selu presenetili pri
počitku in dva ubili, druge in družino, ki jim je dala
zavetje, pa odpeljali v Begunje, kjer so nekateri umrli
zaradi mučenja, druge so ubili kot talce ali odpeljali
v koncentracijska taborišča. V Utiku so domnevno
Nemci ponoči postrelili tri člane družine Žnidar. Oče
je bil naglušen, sin duševno prizadet, hčera takrat ni
bilo doma in so preživele, edino mama je bila zdrava.
Nekega jutra so jih našli ustreljene. Na hiši je spominska plošča z napisom, da so bili ustreljeni kot
talci. V zvezi z nekaterimi spominskimi znamenji,
ki stojijo v občini (vseh skupaj dvajset, od teh dve
plošči nista več na hišah, doprsni kip Franca Marna –
Srečka pa je izginil iz avle osnovne šole), obstaja več
zgodb, nekatere si diametralno nasprotujejo.10

Domobranci v Vodicah
Slovensko domobranstvo je bilo ustanovljeno po kapitulaciji Italije, ko se je na nekaterih območjih Slovenije stopnjevalo komunistično nasilje. Postojanka
v Vodicah je bila ustanovljena kot osma postojanka
Gorenjskega domobranstva v avgustu ali septembru
1944 in je spadala pod Stapo-izpostavo Kamnik.11
Na postojanki je bilo šestdeset domobrancev, večinoma iz Vodic in okolice. Pred vstopom v domobranstvo jih je bilo petnajst v partizanih, od teh osem že
prej v nemški vojski.
Domobranske patrulje so predvsem patruljirale po
Vodicah in okolici, „uničevale in plenile partizanske
bunkerje, … lovile posamezne partizane (zlasti ku8
9
10
11

Pogovor s Francem Duričem 26. junija 2020
Berger, str. 29
Pogovor s Francem Duričem 26. junija 2020
Poročilo o delovanju postojanke Gorenjskega domobranstva Vodice, ki ga je na podlagi dokumentov iz arhiva Centra gorenjskega
domobranstva v Kranju in izjav z zaslišanja njegovega predstojnika Slavka Kreka iz leta 1947 sestavila Udba. Slavko (Alojzij) Krek,
rojen 28. avgusta 1922, umrl leta 1977 v Ljubljani, nečak ministra
dr. Miha Kreka, je bil poveljnik centra od ustanovitve 6. novembra
1944 do ukinitve 28. februarja 1945. Postavitvi centra je ves čas
njegovega obstoja nasprotovala pristojna nemška policijska oblast
(Stapo). (Arhiv Republike Slovenije, AS 1931, škatla 937, ZA 503-8,
inv. 283, Domobranstvo na Gorenjskem, str. 116, 117 in priloga
22). Gradivo je posredoval in napisal kratko razlago mag. Stane
Okoliš.
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Seznam domobrancev v vodiški postojanki, kakor so
ga naredili po vojni na Udbi. Ugotovili smo, da nekateri priimki niso napisani prav: Gaser je Gosar, Erže je
Erce, Komovec – Kimovec, Keršič – Keržič, Žirovnik pa
Žerovnik. (Arhiv Republike Slovenije, AS 1931, škatla
937, ZA 503-8, inv. 283, Domobranstvo na Gorenjskem, priloga 22)
rirje in terence) in partizanske ubežnike-skrivače“.
„Pri tem so imele manjše spopade s partizanskimi
grupami in ubile ter ujele nekaj partizanov (dok. 80,
106, 136 in sl.). Moštvo se je udeleževalo skupnih
akcij s postojankami Mengeš, Lahoviče, Kamnik in
Stapo-izpostavo Kamnik in to v območju kamniškega okraja (dok. 68, 76 in sl.).“
Postojanka je pozneje odstopila del svojega moštva
postojankama v Litiji in na Jezerskem.
„V pogledu obveščevalne organizacije je bila
postojanka zelo aktivna. Dejstvo, da je sestavila
politično perlustracijsko12 kartoteko družin svojega
okoliša, dovoljuje sklep, da je morala imeti močno
razpredeno mrežo svojih zaupnikov. …
Aretirane osebe je postojanka začasno pridržala v
svojih zaporih v svrho zaslišanja, nato pa jih je spre12

Perlustracija, kot je razložena v Velikem slovarju tujk, Cankarjeva
založba, Ljubljana 2002, pomeni 1. pregledovanje, preiskovanje nečesa, npr. terena; 2. odpiranje pisem brez vednosti naslovljenca; 3.
zbiranje podatkov o kaki osebi s skrivnim opazovanjem, vohunjenje za kom.

Jože Žerovnik je bil najmlajši sin v družini, ki ne živi
več v Vodicah. Oče in štirje sinovi so bili domobranci in
so ob koncu vojne odšli na Koroško. Oče in trije bratje
so bili po vojni ubiti, on pa je bil ob umiku na Koroško
ranjen, Nemci so ga vzeli na svoj transport, potem je
ozdravel in odšel v Argentino. Leta 1994 se je vrnil za
približno dva meseca v domovino in v Vodicah pri Cirilu
Tavčarju izdelal kip slovenske matere, ki zdaj stoji v
sklopu spomenika žrtvam komunističnega nasilja ob
vodiški župnijski cerkvi. Povedal je, da je upodobil svojo
mater, kako je v Vetrinju molila rožni venec. (Arhiv
župnije Vodice)
jela ali v postojanko (predvsem partizanske prebežnike) ali pa izročila Stapo-izpostavi Kamnik …
Tudi v propagandnem oziru je bila postojanka zelo
aktivna. Moštvo je imelo večkrat tedensko vzgojne
ure … Poleg tega je vneto širila časopise in domobransko literaturo …“
Vodiški domobranci so si zaslužili tudi zapis v Slovencu:
„Vodice. Težko je bilo v začetku za naše fante, saj so jim
neposredno pred prihodom komunisti požgali njihov
sedanji dom. Pa s pomočjo domačinov se je vse lepo
uredilo tako, da se morejo vodiški fantje posvetiti
delu za dobro vse okolice. Ljudem posredujejo
časopise, s katerimi trebijo komunistične zmote
in razkriva se zločinsko sleparstvo komunistične
partije.“13
Ob koncu vojne so odšli na Koroško, nekateri so bili
vrnjeni in pobiti, drugim se je uspelo naseliti v tujini
13

Gorenjski domobranci v boju za dom. Delo in uspehi gorenjskih posadk v zadnjem času. Slovenec, 9. novembra 1944, str. 5
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Raztrganci
Na začetku okupacije so izpeljali tudi Ausstellung –
pregled rase.14 Pri tem so Nemci izmerili človeku proporce in dimenzije obraza, na podlagi tega pa določili
rasni izvor. Po tem pregledu so prebivalci odgovarjali
še na vprašanja in veliko Vodičanov se je opredelilo
za nemški izvor, le nekaj jih je bilo dovolj pogumnih,
da so se izrekli za Slovence.

Spomenik z imeni pobitih med drugo svetovno vojno in
po njej (Foto: Tina Kosec)
in si urediti življenje. Po osamosvojitvi so žrtve komunistov med vojno in po njej dobile spomenik ob farni
cerkvi.
V 90. letih prejšnjega stoletja so si nekateri prizadevali, da bi postavili spominsko ploščo z imeni žrtev
komunističnega nasilja med vojno in po njej v župniji Vodice. Našteli so jih 59, vendar se s postavitvijo
znamenja niso strinjali sorodniki vseh žrtev, tako da
je bila zamisel sicer uresničena, vendar na spomeniku niso zapisana vsa imena.
Na spomeniku so napisani Balantičevi verzi iz pesmi
Pot brez konca:
Reci mi, mati, besedo,
besedo v slovo.
Vidiš me zadnjikrat,
mene več k tebi ne bo.

Ko so Nemci zasedli naše kraje, je tudi v Vodicah
plapolalo kar precej nemških zastav. Okupator je namreč začel izvajati različne javne projekte in s tem
dal ljudem delo. Že med vojno so delavci tudi hodili
delat na Koroško; kmetje ne; delat so hodili tudi na
Ljubelj, kjer so skupaj s francoskimi zaporniki gradili
predor.
Partizani so ubili nemškega župana Vodic Ritschla in
njegovega tajnika Kaiserja. Nemci bi morali po predpisih zaradi tega ubiti dvajset Vodičanov: za vsakega
po deset. Ritschlova žena je od poveljstva zahtevala,
da ne ubijejo nikogar, in tako je bilo. Nihče ni umrl
zaradi njune smrti.
Tako kot drugod po Sloveniji so bila tudi v Vodicah
med ljudmi nasprotja in spori in marsikdo je izkoristil vojno, da je stvari izpeljal „po svoje“, in to v škodo
sočloveka. Dogajala so se izdajstva, bili so tudi dvojni agenti. Nekateri so bili zaradi tega ubiti, spet drugi so se po določenem času odločili le za eno stran.
Poseben problem so bili raztrganci, rekli so jim tudi
fovš partizani. To so bile majhne paravojaške enote,
ki jih je Gestapo organiziral na območju Gorenjske
in Štajerske in so bile izurjene za protigverilsko bojevanje. Večinoma so jih sestavljali izdajalci in kriminalci, dobrodošli so bili tudi partizanski dezerterji.
Oblečeni so bili v partizanske uniforme.15
Po koncu vojne in uvedbi komunističnega režima se
je na območju sedanje vodiške občine dogajalo podobno kot drugod po Sloveniji, tako da o tem ne bi
pisala, ker se niti nisem poglabljala v podrobnosti,
poudarila bi le, da so podobno kot drugod zelo trpeli kmetje in drugi, ki so imeli večje premoženje, pa
seveda učitelji, če niso povsem ustrezali ideološkim
vzorcem.
14
15
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Glavni informator za to poglavje je bil France Ziherl, pogovor 26.
junija 2020.
O raztrgancih: Wikipedija
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OSAMOSVOJITVENA vojna
Eden najpomembnejših datumov v zgodovini samostojne Slovenije je vsekakor 23. december 1990, ko
je bil izveden plebiscit, na katerem smo se državljani
odločali o vprašanju: „Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?“ Po zakonu,
ki ga je sprejela slovenska skupščina po prvih svobodnih volitvah, je morala na plebiscitu odgovoriti z
DA vsaj polovica volilnih upravičencev. Udeležba na
plebiscitu in volilni izid sta presenetila vse: plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev,
ZA samostojno Slovenijo je glasovalo 95 odstotkov
tistih, ki so se ga udeležili, kar je pomenilo 88,5 odstotka volilnih upravičencev. Izidi so bili razglašeni
26. decembra 1990, na praznik sv. Štefana, ki je od
takrat naprej tudi slovenski državni praznik – dan
samostojnosti in enotnosti. Na te dogodke ima vsak
državljan, ki jih je doživel, svoje spomine. Večinoma
lepe, posebne.
Po zakonu je morala biti v roku šestih mesecev razglašena samostojna država. In je bila. 25. junija 1991
je slovenski parlament, takrat se je imenoval še skupščina, sprejel zakon za uresničitev Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije,
Deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi
je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije
na svojem ozemlju. Sprejeti so bili tudi nova državna
zastava, grb in himna. V spomin na to dejanje Slovenija vsako leto 25. junija praznuje dan državnosti.
26. junija 1991 je predsednik predsedstva Republike
Slovenije Milan Kučan na slovesnosti na Trgu revolucije razglasil samostojnost Republike Slovenije.
Že ponoči 27. junija se je začel napad jugoslovanske
vojske na Slovenijo; pravzaprav so šli tanki na pot
proti meji z Italijo že dan prej. Najvišji politiki so na
proslavi to že vedeli. Predvsem so zaprli meje, napadli letališča in druge pomembne komunikacijske
poti.
Vodice so bile do določene mere ogrožene prav zaradi bližine letališča. Po besedah Franca Duriča, takrat miličnika v Vodicah, jih je bilo strah takrat, ko
so raketirali televizijski oddajnik na Krvavcu, saj bi
mimogrede lahko raketa „zašla“ in povzročila škodo
na objektih ali ranila ali celo ubila človeka. Poseben
položaj je bil takrat, ko so proti Brniku šli tanki JLA
in je on kot miličnik moral usmerjati „promet“, torej tudi tanke … Pri tem sta mu pomagala tudi dva
inšpektorja iz tacenske policijske šole, tako da so
imeli stvari res pod nadzorom. Opazil je tudi, da so
nekateri vozniki na cesti najprej stvari jemali bolj na
lahko in so se obnašali neodgovorno, se vrivali med
tanke, vendar so kmalu dojeli, da gre zares, in se za-

čeli temu primerno obnašati. Tudi domačini so ob
cesti opazovali konvoj tankov, vendar so bili disciplinirani. Miličniki so predvsem pazili, da ne bi izzivali
in s tem po nepotrebnem ogrožali sebe in svojega
premoženja.
Povedal je tudi, da so takrat nekateri občani dali na
razpolago svoja tovorna vozila, za katera jim je bila
menda obljubljena odškodnina, a je do zdaj še niso
dobili.
V dejavnost v zvezi z osamosvojitvijo in desetdnevnovojno so se v velikem številu in enotno vključili
tudi vodiški občani v okviru Manevrske strukture
narodne zaščite, Civilne zaščite in enot Teritorialne obrambe na območju tedanje občine Ljubljana
Šiška, KS Vodice in KS Bukovica - Šinkov Turn. Med
drugim je bil poveljnik odreda TO z nalogo blokade
vojašnice v Šentvidu poznejši vodiški župan Brane
Podboršek.
Pozneje je na tem območju delovala tudi specialna
enota milice, in to predvsem v povezavi s hitrimi
posegi na letališču. Nastanjeni so bili pri Jermanu
v Zapogah. Skrbeli so za vojake, ki so prebegnili iz
JLA, da so jim dali ustrezno obleko in jih spremljali
na varno.16
3. julija je bil sprejet dogovor o ustavitvi ognja med
JLA in TO, naslednji dan je TO zasedla vse mejne
prehode, enote JLA so se vračale na Hrvaško, TO je
dovolila umik oklepni koloni pred Dravogradom in
iz Gornje Radgone ter tankovski enoti z Brnika. 7.
julija se je delegacija Evropske unije sestala s slovensko, hrvaško in zvezno delegacijo. Po petnajsturnih
pogajanjih so sprejeli Brionsko deklaracijo, s katero
so bile ustavljene sovražnosti na ozemlju Slovenije,
slovenska TO, ki se je potem preimenovala v Slovensko vojsko, pa je ohranila popolno suverenost na
slovenskem ozemlju. Predsedstvo SFRJ je 18. julija
sprejelo odločitev, da se JLA v treh mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije, kar se je zgodilo
v noči s 25. na 26. oktober 1991. 25. oktober je zdaj
državni praznik – dan suverenosti.

16

Pogovor s Francem Duričem 26. junija 2020
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Povzetek
V tem poglavju je predstavljenih nekaj pomembnih osebnosti, ki so bile rojene ali so živele na območju
Občine Vodice. To so ljudje različnih poklicev, intelektualci, ki so se uveljavili bolj od povprečja.
Nekateri med njimi so tudi v sorodu med seboj. Štirim je namenjenega kar veliko prostora: Jerneju
Kopitarju, humanistu, jezikoslovcu, znanstveniku, cesarskem knjižničarju na Dunaju in utemeljitelju
svetovne slavistike; Valentinu Zarniku, poslancu kranjskega deželnega zbora, govorcu na taborih
in ljubljanskemu mestnemu svetniku; Matiju Koželju, poznonazarenskemu slikarju, in Jakobu
Alešovcu, časnikarju in humoristu. Drugi so predstavljeni nekoliko krajše: profesor klasičnih jezikov
Franc Hubad; profesor naravoslovja Josip Hubad; kmetijski strokovnjak Franc Štupar; glasbenik,
najpomembnejši zborovodja na koncu 19. in začetku 20. stoletja Matej Hubad, brat Franca Hubada;
glasbenika, brata prvi slovenski koncertni pianist Anton in violinist Ivan Trost; literarni zgodovinar
in posrednik med južnoslovanskimi književnostmi Fran Petre; slavist, novinar in pisatelj Cene Kranjc;
umetnik in domoljub Stanko Kocelj; mednarodno priznan profesor kemije Rajko Kavčič; glasbenik,
eden najpomembnejših slovenskih dirigentov 20. stoletja Samo Hubad, sin Mateja Hubada; učiteljica,
publicistka in avtorica radijskih oddaj, kulturna delavka med Slovenci na avstrijskem Koroškem
Marija Inzko in pesnica ter mednarodno uveljavljena likovna umetnica Antonija Baksa Srnel.
Poleg ljudi, ki so se izkazali v dobrem in pozitivnem, je predstavljena tudi Vodiška Johanca, na katero niso
ravno ponosni.

Summary
Some important persons, who were born or lived in the area of Municipality Vodice are presented here.
These are people of different professions, mostly intellectuals, who established themselves more than
others. Some of them are related, too. Four of them have quite large presentations: a humanist, a
linguist and scientist, an imperial librarian in Vienna, a founder of Slavistics in the world Jernej
Kopitar; Valentin Zarnik, a representative of Land council of Kranjska, a speaker on rallies and a city
counsellor in Ljubljana; Matija Koželj, one of the most important fresco painters in Kranjska from the
end of 19th and beginning of 20th century; and Jakob Alešovec, a journalist and humourist. Others
are presented shortly as well: Franc Hubad, a professor of classical philology; Josip Hubad, a professor
of natural science; Franc Štupar, an expert for agriculture and Esperantist; Matej Hubad a brother
of Franc Hubad, a musician, one of the most important Slovenian choirmasters from the end of 19th
and the beginning of 20th century; musicians, brothers, the first Slovenian concert pianist Anton
and violinist Ivan Trost; Fran Petre, a literary historian and an intermediary between literature
of different South Slavic literature; Cene Kranjc, a Slavist, journalist and writer; Stanko Kocelj, an
artist and a patriot; Rajko Kavčič, an internationally renowned professor of Chemistry; Samo Hubad,
son of Matej Hubad, a musician, one of the most important Slovenian conductors of 20th century;
Marija Inzko, a teacher, a journalist, Slovenian cultural worker in Carinthia; and Antonija Baksa
Srnel, a poet and an artist.
Beside people, who proved successful, Vodiška Johanca is also presented, but they are not proud of her.
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Jernej Bartholomeus Kopitar
Znanstvenik in rodoljub iz Repenj pri Vodicah
Jana Ozimek
Kopitar je ustvaril in objavil pomembna znanstvena
dela: prvo sodobno slovnico slovanskega slovenskega
jezika, ki ga govorijo na Kranjskem, Koroškem, Štajerskem (v nemščini; 1808), Clozov glagolit (Glagolita
Clozianus), 1836, kjer je prvič natančno opisal slovenske in slovanske spomenike zgodnjega pismenstva, ki
so jih ohranili v Brižinju (Freisingu) (Brižinski spomeniki), ter spise učenega Cirila Aleksandrijskega pod
naslovom Hesychii Glossographi discipulus, 1840.
Ob tem je napisal tudi izčrpne predgovore k prvim
natisom najstarejših ohranjenih slovanskih spisov
iz različnih držav. Bil je mentor številnim vplivnim
evropskim romanskim, germanskim in slovanskim
jezikoslovcem, zlasti Vuku S. Karadžiću, srbskemu
reformatorju pisave in jezika, ki je z njegovo pomočjo uresničil program, katerega je želel realizirati
Kopitar tudi pri Slovencih, a mu to, žal, ni uspelo.
Napisal je temeljne študije o slovanskih pisavah, rokopisih, besedilih in prvih natisih.
Velikega nemškega jezikoslovca Franza Boppa je seznanil s slovanskimi jeziki in slovenščino ter jih tako
uvrstil v indoevropsko jezikovno skupino. S tem je
trajno umestil Slovence in Slovane na zemljevid
Evrope, kjer jih dotlej ni bilo, in dosegel pri številnih evropskih narodih spoštovanje in zanimanje za
raziskovanje kulturnih dosežkov Slovencev in vseh
slovanskih narodov. Velikan znanosti Jernej Kopitar
je umrl na Dunaju 11. avgusta 1844, kjer je bil pokopan. Leta 1897 pa je bil prekopan na pokopališče sv.
Krištofa ali Navje v Ljubljani.
Zaradi njegovega znanstvenega dela in trajnih dosežkov v mednarodnem prostoru smo nanj ponosni
in mu, kot enemu največjih slovenskih znanstvenikov, želimo v rojstnem kraju in domovini, ki ju je
tako ljubil, povrniti ugled, ki ga je užival v Evropi in
pri Slovencih. Njegovo delo, ki je izrednega pomena
za slovenski narod in slavistiko, si zasluži ponovno
obravnavo in ovrednotenje; v njegovem rojstnem
kraju – Vodicah pa novo objavo in spomin.
Redkokatera občina v Sloveniji se lahko ponaša z
znanstvenikom, ki je bil v svojem času član večine
evropskih akademij znanosti. Naša država, Republika Slovenija bi morala bolj ceniti svoje znanstvenike
in umetnike, ki so veliko prispevali v zakladnico slovenske in svetovne znanosti in umetnosti, v svojih
prebivalcih pa bi morala vzdrževati spoštljiv spomin
nanje in tudi na tak način v njih ohranjati in buditi
narodno zavest. Še posebej pa bi morali biti ponosni
na svojega znamenitega rojaka Jerneja Kopitarja.
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Savo Sovre: Jernej Kopitar, risba, 2. polovica 20. stoletja

Življenje, šolanje, izobrazba
Bartholomeus Jernej Kopitar, psevdonima Leberecht Hassenschelm in upajoči Slovan, humanist, jezikoslovec, publicist, knjižničar, narodni buditelj, utemeljitelj slavistike, je bil rojen v Repnjah pri Vodicah
21./23. avgusta 1780, umrl na Dunaju 11. avgusta
1844, kjer je bil tudi pokopan.
Pozneje (1897) so njegove posmrtne ostanke slavnostno prenesli v Ljubljano na pokopališče Navje, kjer
so ga pokopali z zasluženimi častmi in mu postavili
lep spomenik.

Na tem mestu je stala rojstna hiša Jerneja Kopitarja
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jezika pa sta bila nemščina in latinščina. Zato ga je
med počitnicami teh jezikov učil domači požrtvovalni župnik v Vodicah; z njim je predelal tudi šolsko
snov za leto naprej in mu tako olajšal življenje v šolskih klopeh ter omogočil nadaljnje šolanje.
Kopitar je opravil tri razrede normalke (1791–1793)
in bil med dvesto petdesetimi sošolci po uspehu najboljši, zato je prejemal štipendijo 50 goldinarjev. Zaradi te štipendije in inštrukcij, ki jih je nudil drugim
sošolcem, ni potreboval podpore od doma, kar mu je
prišlo prav zlasti potem, ko sta mu umrla oba starša.
Opravil je pet razredov gimnazije (1793–1798), študiral filozofijo na liceju v Ljubljani; v domu svojega
naklonjenega mentorja ter mecena, plemiča slovenskega in italijanskega rodu Sigismunda Zoisa, plemenitega Edelsteina v Ljubljani je dokončal študij
leta 1800. Od 1800 do 1803 je bil domači učitelj pri
plemiški družini Zoisove sestre, poročene Bonazza,
kjer je poučeval njenega sina. Leta 1804 pa je tudi
uradno postal Zoisov tajnik. Pri njem je opravljal
delo knjižničarja in varuha njegove velike, svetovno
znane mineraloške zbirke.

Spomenik Jerneju Kopitarju na Navju
Za svoje zasluge je leta 1842 prejel visoko odlikovanje Pour le Merite za znanost in umetnost pruskega
kralja Friderika Viljema IV, deležen pa je bil velikega
spoštovanja in priznanja v številnih evropskih državah in akademskih središčih, v Franciji, Italiji, Nemčiji, Rusiji in vseh slovanskih deželah.
Oče Jakob Kopitar je bil ugleden kmet, župan in
cerkveni ključar, mati Marija je bila iz Resmanove
družine. Rodilo se jima je sedem otrok, Jernej je bil
četrti po vrsti. Starša sta umrla za kolero 1794. leta.
Starši so ga poslali v šolo leta 1790, ko je bil Jernej
star deset let. Sprva ni znal niti besede nemško, učna

V tej palači, središču razsvetljenskih dejavnosti na
Kranjskem, se je Kopitar seznanil s številnimi uglednimi znanstveniki in literati, tudi z Vodnikom in
Linhartom, ter je po Zoisovem naročilu iskal povezave s tujimi slavisti in drugimi znanstveniki. Pomembno je bilo njegovo dopisovanje z Dobrovskim,
češkim jezikoslovcem, priznanim raziskovalcem slovanskih jezikov, in številnimi evropskimi misleci tedanje dobe.
Leta 1806 je Kopitar poučeval konteso Eugenio Lucie Adelaide Bellegarde. Ker ni imel knjig, s katerimi
bi si pomagal pri poučevanju slovenščine, Vodnik pa
svoje načrtovane slovnice še ni napisal, se je tega dela
lotil sam. Napisal je prvo slovensko znanstveno slovnico v nemškem jeziku Grammatik der slavischen
Sprache in Krain, Kärnten und Steiermark (Slovnica slovanskega jezika [ki ga govorijo] na Kranjskem,
Koroškem in Štajerskem).
Kopitar je pozneje želel postati profesor grščine,
francoščine, italijanščine in kranjščine na ljubljanskem liceju, a te službe ni dobil kot tudi ne kasneje
stolice za staro slovanščino na Dunaju, v Sirmiumu
(danes Sremska Mitrovica) in Rimu.
Vplivni Zois1 ga je leta 1808 poslal na Dunaj, kjer je
poslušal predavanja iz prava, fizike in naravoslovja.
Leta 1809 je opravil izpit iz naravnega prava, 1810
iz rimskega prava. Preživljal se je s Zoisovo podpo-

Detajl iz krstne knjige v Vodicah, kjer je bil krščen mali
Jernej (Foto: Tomaž Miško)

1

Baron Žiga Zois pl. Edelstein (1747, Trst–1819, Ljubljana) razsvetljenec, gospodarstvenik, podjetnik, mineralog, ornitolog, pisatelj,
mecen
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Žiga Zois

Dunajska knjižnica

ro in z inštrukcijami študentov iz visokih krogov. Bil
je domači učitelj premožnega romunskega veljaka
Gike, ki mu je poleg popolne oskrbe dajal še tisoč
goldinarjev plače.

Kopitarjem; ta je postal njegov zvest prijatelj, mentor, mecen in neutruden sodelavec.

Leta 1810 je Kopitar po odloku grofa Josefa
Sedlnitzkega,2 Zoisovega somišljenika na Dunaju,
postal cenzor za slovanske in novogrške knjige, izdane v habsburškem imperiju, ter postal četrti skriptor
v Dvorni knjižnici, kar si je zelo želel. Sprva je opravljal delo četrtega skriptorja, postopoma pa je napredoval do prvega, to je vodilnega skriptorja Dvorne
knjižnice.
Ko je imel Kopitar že stalno zaposlitev v Dvorni knjižnici, je svoje delo usmeril v tri smeri: v strokovno-publicistično, organizacijsko in praktično-spoznavalno.
Leta 1811 je razmišljal o zvezi z Ernestino Podobnik,
a se njegove želje po poroki niso uresničile (gospa se
je poročila v Milano). Tako je celo življenje ostal samski in se ni več vrnil na Kranjsko.
Nemirno leto 1813 je bilo pomembno za Kopitarja
in srbskega učenjaka Vuka Stefanovića Karadžića, ki
se je kot turški ubežnik na Dunaju srečal s cenzorjem
2
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Grof Josef Sedlnitzky (1788 Opavice–1855 Baden) vodja dunajskega cenzurnega in policijskega urada

Leta 1814 je cesar poslal Kopitarja v Pariz, kjer mu
je uspelo pridobiti nazaj v času Napoleonove vojske
odtujene dragocenosti – knjige in rokopise – ter izdelati katalog teh rokopisov. Tam se je srečal z najuglednejšimi francoskimi znanstveniki, si ogledal
slovnice sanskrta, več slovanskih rokopisov, prepisal
starejši slovanski glagolski rokopis (iz Bolgarije) in
poročal o slovanskih jezikih, kulturah in zgodovini.
Takrat je tudi veliko potoval: Oxford, Praga, Berlin,
Leipzig, München.
Južnoslovanstvo je bilo predmet praktično-spoznavalnih interesov. Kopitar je imel svoje stalno omizje
v znani gostilni Zum weissen Wolf (Pri belem volku),
kjer so se srečevali številni zanimivi sogovorniki,
predvsem Slovenci in Slovani, pa tudi drugi znanstveniki in popotniki, ki so jih zanimali t. i. Slovani
Avstrije.
S številnimi izobraženci si je redno dopisoval: npr.
Franom Miklošičem,3 Andrejem Smoletom, Antonom Murkom, ali tujimi, npr. jezikoslovcem Josefom
3

Franc Miklošič (1813, Radomerščak–1891, Dunaj), jezikoslovec,
slavist, cenzor (nadomestil Kopitarja po njegovi smrti) za slovanske, romunske in grške knjige, rektor dunajske univerze. Leta 1849
je ustanovil katedro za slavistiko na Dunaju.
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Dobrovskim, bratoma Grimm, Josefom Šafařikom,4
Mihaelom Petrovičem Pogodinom, Aleksandrom
Hristoforovičem Vostokovim, Janom Kollarjem,
Emilom Korytkom idr. ter jim posredoval pomembne podatke, znanje in knjige: bil je izvrsten informator, sogovornik in pronicljiv pobudnik različnih raziskav ter pomembnih natisov.
Leta 1819 sta umrla Vodnik in nato Zois. Njuna smrt
je Kopitarja močno potrla, a to leto je bilo zanj zelo
pomembno, saj je postal prvi skriptor, leta 1827 pa
drugi kustos.
Medtem se je kot najuglednejši Kranjec na Dunaju
seznanil tudi s pesnikom Francetom Prešernom, ki
mu je prinesel na vpogled svoje lirske pesmi: presenečeni Kopitar mu jih je ostro zavrnil, naj jih spravi v
miznico in še malo popravi. Prav tako je kot zvest cesarski uradnik leta 1833 strogo cenzuriral četrti zvezek Kranjske čbelice, zaradi česar si je med Slovenci
pridobil kar nekaj očitkov, saj naj ne bi bil povsem
objektiven.
Dne 27. aprila 1844 je dosegel najvišjo čast ter postal
prvi kustos in dvorni svetnik na cesarskem Dunaju, najuglednejši Kranjec in najpomembnejši živeči
evropski slavist.
Njegovo široko poznavanje jezikov, kultur in zgodovine številnih ljudstev so mu poleg dosegljivih in
sodobnih znanstvenih objav omogočila študijska potovanja v Nemčijo, Italijo, na Češko, v Pariz (1814),
Rim (1837 ter 1842/43).
Kot Zoisov tajnik in posebno ljub varovanec je Jernej Kopitar dobil zelo široko izobrazbo in poglobljen
vpogled v evropske znanstvene tokove. S svojo nadarjenostjo, raziskovalnim duhom in domoljubjem
je to znanje poglobil in usmeril v raziskave in uveljavitev slovenščine, slovenstva in slovanstva. S tem
ciljem je napisal več kot 126 različnih, predvsem
znanstvenih prispevkov o Slovencih in Slovanih, ki
so spremenili podobo Slovanov in znova v širšem geografskem prostoru uveljavili slovansko ime in dosežke.
V zadnjih letih svojega življenja je kot vodilni poznavalec slovanskega sveta postal član vseh pomembnih
evropskih znanstvenih akademij in izredno cenjen
učenjak.
O Kopitarjevem osebnem življenju je ohranjenega le
malo gradiva. Največ podatkov najdemo v njegovem
življenjepisu Selbstbiographie iz leta 1839 in v različnih, a fragmentarnih pričevanjih njegovih sogovornikov, npr. F. Miklošiča, V. S. Karadžića idr.
4

Spomenik Jerneju Kopitarju na Dunaju
Ti skopi podatki kažejo, da je bil Jernej Kopitar iz Repenj pri Vodicah večplastna, zapletena osebnost: po
eni strani je bil izredno izobražen, marljiv, pronicljiv
in naklonjen sogovornik, večkrat pa tudi vzvišen in
zamerljiv mož; v osebnem življenju je bil introvertiran samotar, hkrati pa željan priznanja okolja. Veliko
svojega časa je žrtvoval za druge, zlasti za svoje kranjske rojake. Po eni strani je bil racionalno preudaren,
po drugi pa čustven, radodaren in sočuten. Ob koncu svojega življenja, v času hude bolezni, je bil zelo
resigniran. Ko ga je J. Kollar 22. julija 1844 obiskal
in spoštljivo vprašal, kaj bo z njegovimi znanstvenimi deli in kdo jih bo dokončal, mu je Kopitar pikro
odgovoril, da ga to malo briga, in citiral Napoleona:
„Umišljamo si, da smo nezamenljivi, brž ko umremo,
že se petero ali desetero drugih gnete na naše mesto.
Tako je tudi z znanstveniki in s knjigami.“
Leta 1843 se je Jernej Kopitar močno prehladil, zbolel na pljučih in 11. avgusta 1844 umrl na Dunaju,
kjer je bil tudi pokopan.

Josef Pavol Šafáŕik (1795, Kobeliarovo–1861, Praga) jezikoslovec,
pesnik, literarni zgodovinar, etnograf, slavist
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Dela
Jernej Kopitar je objavil številne odmevne prispevke, študije, uvode, članke in knjige (nad 126 evidentiranih naslovov) v najuglednejših evropskih znanstvenih publikacijah tedanje dobe.
Med temi njegovimi številnimi odmevnimi spisi in
knjigami poudarjamo tu samo naslednje tri (I-III), ki
ponazarjajo njegovo znanstveno misel:
Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten
und Steiermark, Laibach 1808 ali Slovnica slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem;
tudi: Slovnica slovenskega jezika;
Clozov glagolit, Dunaj 1836;
Spisi Cirila Aleksandrijskega, študija iz 1839. leta,
objavljeni pod imenom Hesychii glossographi discipulus, Dunaj 1840.
Najpomembnejši tiskani deli Jerneja Kopitarja sta že
omenjena znanstvena slovnica slovanskega slovenskega jezika (1808) in prikaz slovanskih starodavnih izvirnih rokopisov Glagolita Clozianus (1836),
čeprav je (bilo) zelo pomembno tudi Kopitarjevo
zadnje veliko objavljeno delo, ki povzema zgodovino
oz. proces nastajanja slovanskih jezikov. Kopitar jih
imenuje narečja/dialekti po vzoru postopnega razvoja antične grščine iz soobstoječih narečij/dialektov,
to je lokalnih govorov, pod naslovom Cirila Aleksandrijskega spisi oz. Heyssichii glossographi discipulus
(1839/1840).
Sicer pa je Kopitarjevo raziskovanje in izredno bogato znanje razvidno tudi v številnih izčrpnih predgovorih k prvim natisom slovanskih spisov v Franciji, Rusiji, Avstriji in na Češkem ter v številnih in
odmevnih objavah, ki jih je spodbudil in utemeljeno
komentiral: „Jernej Kopitar je bil izredno ploden publicist“ (SBL, str. 499).
Kopitar je bil hkrati s svojimi raziskovanji in pobudami tudi neutruden mentor in vzor. Zelo pomemben
je bil njegov vpliv na poznejše znanstvene usmeritve v nemškem jezikovnem prostoru, predvsem na
cesarski dunajski univerzi in Akademiji znanosti, pa
tudi na znanstveno delo v Franciji, Italiji, Rusiji, pri
južnih Slovanih in Slovencih.

I.
Slovenska slovnica Jerneja Kopitarja, ki se naslanja
na deli Adama Bohoriča (1584) in Marka Pohlina
(1768), je napisana z znanstveno metodo in argumentacijo. Predstavlja eno izmed prvih evropskih
slovnic, zato je bila vzor številnim slovenskim slovničarjem.
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Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten
und Steiermark
Že naslov, v katerem se kaže več slovenskih jezikovnih izgovorjav, odraža starogrški vpliv, kateremu je
Kopitar nasploh pripisoval izreden pomen in grško
jezikoslovje ter kulturo štel za ideal in vzor vsem Slovanom.
Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steiermark, Laibach 1808 ali Slovnica slovanskega jezika (ki ga govorijo) na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem je prva znanstvena slovnica
slovenskega jezika, sicer napisana v nemščini. Sestavljena je iz uvoda ter prvega dela, kjer so prikazani
različni črkopisi od Cirilovega slovanskega črkopisa
do Trubarjeve priredbe latinskega črkopisa za kranjski jezik. Omenja avtorje prvih slovenskih tiskov:
Primoža Trubarja, Sebastjana Krelja, Dalmatinov
prevod Svetega pisma in postile; obravnava Bohoriča kot avtorja prve kranjske slovnice, pisane v latinščini, ter predstavi pravopis in njegov razvoj od leta
1584 do 1808.
V drugem delu slovnice obravnava etimologijo ter
besedne vrste: členek, samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, glagol ter prislov. V slovnico je vpeljal
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več novosti: glagole je ločil po trajanju na dovršne in
nedovršne, pri glasovih pa je ločeval dolge in kratke
samoglasnike, široki e in o ter ozki e in o.
Na koncu svoje slovnice je dodal poglavje o slovenskih evangeličanskih (protestantskih) knjigah.
Skratka, Kopitar je natančno popisal celotno zgodovino slovenske književnosti in prikazal dotedanji
razvoj slovenskega knjižnega jezika.

Vsebuje (kot vsi starokrščanski teksti) besedila več
pripovedovalcev, ki so prevedena iz stare grščine:
pridige sv. Atanazija, sv. Epifanija in pripoved, ki jo
tudi Kopitar pripisuje slovanskemu blagovestniku/
apostolu Metodu.

Kopitarjeva slovnica je bila namenjena za praktično
uporabo in nadaljnje proučevanje slovenskega jezika. Uporabljali naj bi jo učitelji slovenskega jezika, ki
znajo tudi nemško, a bila je zanimiva tudi za druge
filologe, predvsem slovanske jezikoslovce, saj je prinašala številne primerjave slovenskih besednih zvez
in drugih značilnosti s slovanskimi jeziki.
Slovane je obravnaval kot en narod z enim slovanskim
jezikom in številnimi narečji. Zavzemal se je za enotno
slovansko latinsko abecedo,5 utemeljeno na enajstih
samoglasnikih kot v stari slovanščini. Zgled za knjižni
jezik (po stari grški modrosti) naj bi bil izvirni ljudski
govor (ta nima vplivov iz drugih jezikov, tako kot jih
ima meščanski govor z latinskimi, germanskimi, italijanskimi in drugimi jezikovnimi primesmi), ustno
slovstvo, starodavna verska in druga izbrana besedila.
Slika Brižinskega spomenika

II.
Leta 1836 je Kopitar izdal monografsko študijo/
knjigo Glagolita Clozianus, v kateri se je lotil tedaj
ključnega vprašanja evropske filologije o dobi in kraju nastanka slovanske pisave in prvih slovanskih zapisov. Poleg slovanskih slovenskih spomenikov, ki so
jih našli v Brižinju (Freising) na Bavarskem (zmotno
t. i. Brižinski spomeniki) z latinskim prevodom in
razlago, je objavil tudi glagolski rokopis, ki je bil prvotno zapisan kot strukturirano in ritmično slovensko besedilo v okrogli glagolici in v staroslovanskem
jeziku. Nastalo je (verjetno) kot zapis ustnih ali prepis starejših (konec 8. in začetek 9. stol.) slovanskih
krščanskih besedil, (verjetno) ob koncu 10. ali na začetku 11. stol. Ker je bilo najdeno v knjižnici Parisa
pl. Cloza (1777–1856) v Trentu, se imenuje po njem.
Vsebuje štirinajst listov; Kopitar je objavil dvanajst
listov; dva lista, ki so ju našli v Innsbrucku, je nato
objavil in komentiral Fran Miklošič; v celoti je ta rokopis, ki vsebuje štirinajst pol, izšel znova leta 1959:
objavil ga je Antonin Dostal v Pragi.
5

Tako imenovano latinico so izumili Grki, pleme Pelasti, na ozemlju
današnje Makedonije (pokrajina Pelagonija) kot tajni hitropis. Pod
zahodnimi vplivi zgodnje srednjeveške latinščine so jo sprejeli Slovani v zahodnih pokrajinah, tudi Husiti na starem Češkem (14.
stol) in jo prilagodili starejši slovanski pisavi Cirila in Metoda ter
njunih učencev, tako da so nad črke dodali strešice kot oznake za
slovenske šumnike.

V knjigi je Kopitar opisal in komentiral osem staroslovanskih spisov iz različnih predelov slovanskega
sveta in z različnim besednim zakladom oz. različnimi krščanskimi in drugimi terminskimi poimenovanji (npr. križ, pop, bogorodica; služebnik, krmčija,
časoslov itd.). Raznolikost besednega zaklada ga je
močno begala, saj si ni znal razložiti zahodnoslovanskih in vzhodnoslovanskih besed in terminov v večinoma južnoslovanskih besedilih. Iz tega precepa se je
rešil tako, da je nastanek zapisane staroslovanščine
iz grškega prostora in krščanskih središč v Carigradu
in Solunu delno prestavil v Podonavje in Podravje,
to je v čas delovanja nadškofa Metoda in njegovih
številnih sodelavcev ter v geografski panonski prostor, to je v prostor poselitve Karantancev (Slovanov,
današnjih Slovencev in Slovakov). Nastala je zmotna
predstava o t. i. Kopitarjevi karantansko-panonski
teoriji.
S tem posegom je Kopitar odprl prostor za različne
razlage nastanka naddialektalne staroslovanščine
in slovanske pisave: njen nastanek si lastijo Bolgari,
Makedonci, Srbi … Ena od možnih razlag je nastanek
prvih ohranjenih slovanskih spisov po grškem vzoru, pod grškim mentorstvom in v grških kulturnih
središčih v daljšem časovnem obdobju ob sodelova189
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nju poslanih govorcev/modrecev/filozofov iz različnih pokrajin slovanskega sveta v Terra Graeca, po
letu 771 in nekako do leta 858 po Kr.6
S tukaj omenjeno razlago bi danes lahko pojasnili
prisotnost zahodnoslovanskih, vzhodnoslovanskih
in južnoslovanskih besed oz. krščanskih terminov,
ki ustrezajo govorni praksi v različnih predelih takratnega in sedanjega obsežnega slovanskega sveta,
in razliko med njimi; izbrani so bili kot takrat vsem
razumljivi ter povezujoči deli nastajajoče nove pisne različice slovanskih govorov (grško: koinos) za
prevode temeljnih krščanskih besedil, namenjenih
vernikom (Peteroknjižje), in organiziranju krščanske
cerkvene organizacije na njihovih ozemljih: evangelijev, molitvenikov, življenjepisov apostolov, psalterja
in Svetega pisma ter krmčije (zakonika), služebnika
(pravilnika in delovodnika) in časoslova (cerkvenega
berila) idr.
Clozov glagolit je za Slovane in Slovence zelo pomembno, izvirno in temeljito znanstveno delo, ki iz
geografsko različnih poselitvenih predelov Slovanov
prvič predstavlja njihove pisne izdelke oz. religiozna krščanska besedila in jih črkopisno, pravopisno
in vsebinsko primerja med seboj. Navaja osem različnih slovanskih spisov, ki so kot prepisi ali zapisi
nastali v času od 9. do 13. stoletja v različnih predelih staroslovanske poselitve, v slovanski pisavi in v
živem slovanskem jeziku različnih izgovorjav. V njih
se kažejo lokalne/pokrajinske jezikovne oziroma glasovne posebnosti in odmevi starih grških spisov, čeprav v nekaterih (s severozahoda Evrope, današnja
Poljska, Češka) oblikovno dominirajo poznejši latinski obrazci.
Zaradi te jezikovne mnogoterosti, ki je Kopitar in
poznejši raziskovalci do danes niso znali razrešiti, je
kljub dominaciji zahodne cerkve in latinščine v Evropi utemeljeno dokazal, da so Slovani od 8. stoletja
dalje za pisanje uporabljali svoje črkopise, svoj jezik
in imeli svojo cerkev na širšem geografskem prostoru in tudi v vseh oblikah tedanjega življenja, v religioznih, pravnih, zgodovinskih, znanstvenih in umetniških zabavno poučnih spisih, prevladujoči poeziji
in prozi.7
6

7
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Grški prevod Stare zaveze iz hebrejščine je nastal kot delo 72 prevajalcev, modrecev/filozofov iz 72 grških polisov (pod vodstvom
atenskega vladarja Akadema, v 4. stol. pred n. št.) kot ‘jezikovna
različica, razumljiva velikemu številu govornikov’, grško: koinos.
Prevod je znan pod imenom Septuaginta in je osnova za vse kasnejše prevode Stare zaveze na svetu, npr. za znano latinsko Vulgato
izpod peresa sv. Hieronima iz 422. leta, znano tudi pod popularnim
imenom Itala.
Stari Slovani so po letu 771 pod grškim vodstvom poskušali vzpostaviti nadnarečni skupen knjižni slovanski jezik in črkopis, da bi
častili vsem razumljivo božjo besedo in tudi komunicirali na višjem
verskem, političnem, umetniškem, vojaškem, trgovskem in drugačnem nivoju.

Clozov Glagolit
Potrdil je dejstvo, da je bila slovanska cerkev v 9.
stol. blagoslovljena in priznana s strani vzhodnega
in zahodnega verskega poglavarja ter da je bila edina
evropska krščanska cerkev/cerkvena struktura, ki je
uporabljala lastno pisavo in živ obredni slovanski jezik do svojega nasilnega konca po smrti panonskega
nadškofa Metoda Solunskega in pregona njegovih
duhovnih sodelavcev.8
S ciljem, da bi vzpostavili enotno pisavo za krščanske zapise slovanskim plemenom iz grške/vzhodne
sfere vpliva (Terra Greca) na evroazijskem kontinentu, so takratni Slovani poslali v 9. stol. iz različnih
plemen in krajev svoje učene može/filozofe v Grčijo in tam po grškem vzoru pod učenim vasileusom
Mihailom III. prevajali evangelije, molitve, psalme,
življenja apostolov in Staro zavezo Svetega pisma
v jezikovno različico, ki je bila razumljiva veliki večini Slovanov. Zato so v teh spisih prisotne besede
in izrazi, ki v drugačnih okoljih niso bili znani;
povzročili so različno utemeljene predpostavke o
kraju nastanka prvotnega izvirnega besedila. Ker
je Kopitar slovenske in druge zahodnoslovanske
8

Na ukaz iz Rima so v strnjen slovanski prostor z zahoda pridrli
germanski (886) in na ukaz iz Carigrada z vzhoda (982) ugrofinski
zavojevalci (Bavarci in Madžari), ki so v naslednjih stoletjih uničili slovansko cerkev in si podjarmili slovanska plemena ter nasilno vzpostavili trajen klin med slovanska plemena/narode, ki je na
evropskem zemljevidu razviden tudi danes.
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besede našel v južnoslovanskih spisih, je podvomil o
izključno mediteranskem predelu njihovega nastanka in postavil protitezo, da so prvotni spisi nastali
vsaj delno na območju alpsko-panonskega severozahodnega, današnjega poljskega, češkega, slovaškega
in slovenskega ozemlja.
S tem je v osrčje zgodovine slovanskega pismenstva
postavil svojo očetnjavo in nas, Slovence, odprl pa je
tudi možnost za nastanek t. i. panonske teorije o nastanku slovanskih pisav in spisov v devetem stoletju,
kateri so sicer nasprotovali in še nasprotujejo nekatere druge teze, npr. zastopnikov bolgarske in makedonske teorije o izvoru in nastanku slovanske pisave
na grškem oz. njihovem ozemlju in pod njihovim (to
je slovanskim) vodstvom.
Iz Clozovega glagolita je razvidna skupna prva krščanska slovanska pisava, ki jo jezikoslovci imenujejo (okrogla in oglata) glagolica (prevladujoča do leta
890/892) in nato iz nje izvedena, grški pisavi močno
podrejena t. i. cirilica, ki je v naslednjih stoletjih prevladala v vzhodnih pokrajinah slovanske poselitve in
jo del evropskega slovanskega sveta uporablja tudi
danes.
III.
V publikaciji Hesychii glossographi discipulus
(1839/1840), zadnji njegovi objavi v življenju, je Kopitar, poleg grških svetopisemskih rokopisov obravnaval tudi zgodovino Slovanov in njihovih krščanskih in drugih ohranjenih spisov.
Obudil je stara poročila o Slovanih iz predvsem grških zapisov in pojasnil veliko vlogo slovanskih pokrajin v širšem prostoru poselitve ob Sredozemlju, to
je na ozemlju med Črnim in Belim morjem, severnim
mediteranskim zalivom – Ilirskim ali Dalmatinskim
morjem, Dravo in Sočo.
S tem je pokazal, da so pota znanosti, umetnosti in
kulture, tudi krščanstva, od začetkov in skozi stoletja potovala z Vzhoda na Zahod prek ozemlja Slovanov in z njihovo aktivno udeležbo in da leži za razvoj
slovanskih plemen, ljudstev, narodov odločilen vzor
“ideal v lepoti in veličini grške kulture”. (SBL; Kopitarjev zbornik, Ljubljana, 1996, str. 293; Ottuv slovnik naučny, 1801, v Praze)
Knjiga Hesychii je tesno povezana s Kopitarjevim
potovanjem v Rim leta 1837, ko je natančno obdelal
Assemanijev rokopis, Manasovo kroniko in Bolonjski psalter, ki so v tej knjigi predstavljeni celovito in
znanstveno kritično. Pozneje so bili večkrat obravnavani in natisnjeni, npr. v Miklošičevi Radices linguae slovenicae veteris dialecti, Leipzig,1845 (Kratek etimološki slovar staroslovenskega jezika), in so

Hesychii glossographi discipulus
osnova za številne kasnejše raziskave in ugotovitve
številnih uglednih slavistov.
Ob drugem obisku v Rimu se je Kopitar zavzel za
ustanovitev stolice Sveti Metod za staro slovanščino,
ki pa se ni uresničila. Zato je nadaljeval prizadevanja za razvoj slavistike in slovanskega jezikoslovja na
Dunaju, katerega je štel za srce slovanskega sveta. Ob
različnih priložnostih je (sicer neuspešno) slovanskim sogovornikom predlagal obnovitev Metodove
katedre v današnji Sremski Mitrovici (nekdanjem
sedežu Panonske dieceze (škofije), ustanovljene leta
454).

Humanist, domoljub in preporoditelj
Kopitarju sta nadarjenost in z velikim trudom pridobljeno znanje – sodobniki so ga imenovali monstrum
scientarium – omogočila enakovredno komunikacijo
z uglednimi izobraženimi in uveljavljenimi sogovorniki doma in po svetu. Njegov briljantni um, delavnost in izreden spomin so mu v obravnavi različnih
znanstvenih vprašanj odpirali vpoglede in sklepe, ki
jih drugi sodobniki niso premogli. Njegov mentor in
mecen Zois ga je podpiral in usmerjal v svobodomi191

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

selno, samostojno mišljenje – kljub Kopitarjevemu
plebejskemu izvoru in s tem povezanimi večkratnimi težavami v takrat fevdalni aristokratski državi in
Evropi.
S tem napotilom in novo neoklasicistično oz. razsvetljensko usmeritvijo v spoznavanje antičnih klasičnih dosežkov se je Kopitar poglobil v zgodovino
človeštva, Mediterana in posledično slovanskih plemen, ljudstev in narodov. Obravnaval jih je na osnovi
različnih virov in z veliko mero objektivnosti, ki so
jo takrat premogli le redki misleci in znanstveniki
Evrope, t. i. preporoditelji.
Iz slovanskega, še posebej omejenega slovenskega
geografskega prostora in maloštevilnega prebivalstva je bilo takih mislecev zelo malo. Kopitar je bil
nedvomno prvi med njimi: najuglednejši in najvplivnejši Kranjec oz. Slovenec Avstrijskega cesarstva in
zunaj njega. Spoštovali so njegovo mnenje, objave,
nasvete in pobude ter se po njih ravnali. Zlasti so bili
pomembni vplivi na južne Slovane iz južnoslovanskega in srbo-hrvaškega/hrvaško-srbskega rodovnega in govornega področja, ki so pod Kopitarjevim
vplivom in z dosežki Vuka Stefanovića Karadžića,
njegovega učenca in sodelavca v času t. i. srbske revolucije (v prvi pol. 19. stol.) ponovno obudili svojo
materinščino in uveljavili svojo nacionalno individualnost doma in v svetu. (Kopitar je prvi uvedel današnja znana izraza Serbo-Croatisches Folkes und
Serbo-Croatische Schprache).

Kopitar je namreč nadarjenemu, vztrajnemu in izobraženemu Karadžiću, beguncu iz nasilnega turškega imperija, kot osebni prijatelj, mecen, mentor in
zaščitnik predstavil znanstveno pot za uveljavitev
slehernega sodobnega jezika s črkopisom, pravopisom, slovnico, slovarji in izvirnimi umetniškimi besedili ter prevodi najpomembnejših del iz svetovne
zakladnice duha, kar je Karadžić dosledno uresničil
v desetletjih svojega daljnosežnega domoljubnega
delovanja (1812–1864). Žal v slovenskem prostoru
Kopitarjevi svobodoumni in znanstveni načrti niso
bili uresničljivi.
Kot humanist in poznavalec zgodovine civilizacij in
človeških idej si je Kopitar predstavljal svojo domovino, naselitveni prostor Slovencev med Jadranom,
Bavarsko, Tirolsko, Donavo in Kolpo s središčem
na Dunaju, kot pomemben del velikega habsburškega imperija in tudi širšega evropskega prostora,
v katerem je predvideval uveljavitev sodobnih meščanskih demokratičnih načel, ki jih je po antičnih
vzorih uveljavljala francoska revolucija. Zavzemal se
je za ustavno ureditev po francoskem vzoru, kar se
je s Karadžićevim posredovanjem uresničilo z demokratično meščansko ustavo v svobodni Kraljevini Srbiji, pri drugih Slovanih, tudi Slovencih pa ne. Sicer
pa je Kopitar štel habsburško cesarstvo za slovansko,
Dunaj in njegove akademske inštitucije pa za naravno središče in vir nadaljnjega razvoja in uveljavitve
Slovanov. S tem si je nakopal zamero v carski Rusiji in njenih podpornikih, saj je nasprotoval oblastni
politiki ruskega imperija.
Kopitar se je odločno zavzemal za odstranitev turškega nasilja v evropskih in zlasti južnoslovanskih
pokrajinah. Kot sredstvo razvoja slovanskih narodov je poudarjal znanje in omiko: menil je, da je prva
naloga vseh slovanskih učenjakov in novih političnih
strank dvig kulturne ravni, sredstvo za uresničitev
teh ciljev pa je vsem razumljiv, komunikacijsko učinkovit in preprost jezik ter črkopis po Ciril-Metodovem načelu, da naj ima vsak fonem svoj znak. Zato je
kritično motril neenotne slovanske in slovenske črkopise (Gaj, Metelko, Dajnko) in zavzeto pripravljal
svojo različico, ki je zaradi nenadne smrti ni mogel
uresničiti.
Pri vseh teh načrtih je Kopitarja vodila neizmerna
ljubezen do slovenske domovine, slovenskega jezika
in slovenskega preprostega ljudstva, ki ga je želel izobraziti in s tem usposobiti za mirno, samostojno in
ustvarjalno življenje v novih postfevdalnih časih.

Vuk Stefanović Karadžić
192

Kot kmečki sin je Kopitar izhajal iz predpostavke,
da je nam, Slovencem določena podeželska in poljedelska bodočnost, zato je ljudsko govorico štel za
osnovo slovenščine; imel jo je za izvirno jezikovno
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osnovo razvitih jezikov in jo je predpostavil nastajajočemu govoru nove meščanske družbe; nastopil
je proti izumetničenemu, s tujimi besedami popačenemu in tujim vplivom podvrženemu meščanskemu
jeziku (npr. v besednem redu, v skladnji in leksiki).
To je tudi ključna točka za razumevanje konflikta
Kopitar – Čop/Prešeren oz. med staroslovenci in
mladoslovenci ter poznejšimi jezikovno/političnimi
strujami na Slovenskem.
Spor se je zaostril leta 1833 v t. i. črkarski pravdi/ABC
Krieg in ob recenziranju Kranjske Čbelice, ki je pri
Kopitarju zapustil grenak priokus, saj je v tem sporu
zmagala sodobna meščanska Čopova argumentacija.

Slovenist in slavist
Kopitar je bil slovenist, slavist in poliglot. Bral in pisal je različne pisave in jezike: hebrejsko, grško, latinsko, italijansko, francosko, nemško, angleško, staroslovansko, rusko, srbsko, češko, poljsko, romunsko,
albansko in, seveda, slovensko, spremljal pa je tudi
spise v drugih pisavah in jezikih. Bil je poznavalec
in občudovalec antike, zlasti grške, romanskih, germanskih in staroslovanskih ter uveljavljenih sodobnih, predvsem slovanskih avtorjev. V stari grški kulturi je videl veličino in lepoto človeške civilizacije, v
grščini pa ritmični vzor za slovanske jezike: grška antika je s svojim visokim vrednotenjem znanja predstavljala ideal zanj in za vse Slovane.
Napisal je številne temeljne študije o slovanskih pisavah, besedilih in natisih. Med njimi so najpomembnejše že omenjene knjige: prva slovenska znanstvena slovnica v nemškem jeziku; Glagolita Clozianus,
v katerem je predstavil prve slovanske spomenike
pismenstva in krščanstva, s posebnim ozirom na slovenske spomenike, ki so jih hranili v Brižinju (Brižinski spomeniki), in Aleksandrijske spise (Hesychii
glossographi discipulus).
Toda med temi številnimi, že omenjenimi izvirnimi
in pomembnimi, vplivnimi znanstvenimi deli Jerneja Kopitarja so najpomembnejše prav tri slovenistične in slavistične knjige; prav tako so njegovi največji
dosežki in z njimi zasluge, nastali v iskreni želji, da
bi koristile njegovemu rojstnemu plemenu/ljudstvu
oz. nastajajočemu slovenskemu narodu; prav s slovenističnimi in slavističnimi deli si je pridobil nesmrtne zasluge za Slovence, Slovane in jezikoslovje ter
slavistiko nasploh.
Jernej Kopitar, slovenist in slavist, je vplival na rodove slovenistov oz. na mnoge slovenske jezikoslovce: M. Čopa, F. Miklošiča, G. Kreka, F. Metelka, F.
Levstika, R. Nahtigala, A. Slodnjaka, M. Murka, A.
Breznika, A. Bajca, R. Kolariča, M. Rupla, J. Topori-

šiča, B. Pogorelec idr.), na slovanske jezikoslovce: J.
Dobrovskega, J. Šafařika, M. Vrhovca, V. Jagića, V. S.
Karadžića,9 T. Maretića, I. Broza, A. Belića, M. in P.
Ivića, V. I. Grigorovića, V. Hanko, N. N. Novosilceva,
I. I. Sreznjevskega, N. M. Petrovskega idr.)
Spada med utemeljitelje slavistike in slovenistike.

Pomen Kopitarjevega dela
Kot nadarjen slovenist in slavist je Kopitar znan po
celem svetu. Uveljavil se je s svojimi znanstvenimi
objavami in drugimi izvirnimi deli, najprej v izbranem Zoisovem krogu ter s pisnimi zapisi pouka
slovenščine, ki so prerasli v slovensko slovnico leta
1809; s pismi in gradivi, ki si jih je desetletja izmenjeval z Dobrovskim, Vodnikom in Zoisom ter pozneje s številnimi drugimi dopisovalci iz različnih
dežel in številnih univerzitetnih središč; s sodelovanjem pri pripravi različnih odmevnih slavističnih
objav znamenitih rokopisov; s preučevanjem številnih rokopisnih in tiskanih gradiv v več pisavah in
jezikih; z objavami v uglednih znanstvenih glasilih
v nemškem, slovanskem in romanskem prostoru; s
prevajanjem, poučevanjem in svetovanjem različnim
uglednim možem, pa tudi s različnimi pogovori za
svojim omizjem v gostilni pri Belem volku.
Na znanstvenem področju je prvi in najpomembnejši Kopitarjev dosežek, da je Franza Boppa,10 vodilnega poznavalca takratne evropske indogermanske
filologije, profesorja berlinske univerze in avtorja
temeljnih študij, slovnic, slovarjev in univerzitetnih
učbenikov o takrat še indogermanskih jezikih,11 seznanil z indoevropskim izvorom slovenskega in posledično slovanskih jezikov in prepričal o tem. S tem
je slovenščino in vse slovanske jezike postavil ob že
uveljavljene romanske in germanske evropske jezike, kjer jih prej ni bilo.
9

10
11

Vuk Stefanović Karadžić (1787, Tršić–1864, Dunaj) jezikoslovec,
etnograf, reformator srbskega jezika. Kopitar je Karadžića navdušil
za zapisovanje srbskih ljudskih pesmi, za pripravo srbske slovnice,
cirilskega sodobnejšega črkopisa in pravopisa, srbsko-latinsko-nemškega slovarja, za prevod Svetega pisma Nove zaveze. Po Kopitarjevih
napotkih je Karadžić izdal tudi prvo srbsko literarno kritiko romana
Ljubomir v Jelizijumu (1816). Poskrbel je za Karadžićevo uveljavitev
v znanstveni Evropi in bil prvi, ki je slovanskemu desetercu v srbski
pesmi utrl pot v Evropo. Sodeloval je pri prevajanju ustnega izročila
južnih Slovanov v nemščino in angleščino.
Franz Bopp (1791, Mainz–1867, Berlin) jezikoslovec, utemeljitelj
znanstvenih raziskav indoevropskih jezikov, profesor za sanskrt in
primerjalno slovnico na univerzi v Berlinu
V tedanji evropski fevdalni znanosti in tudi v postopoma razvijajoči se filologiji so veljali dokaj preprosti pogledi na zgodovino,
geografijo, medicino, umetnost itd., tako da so med indoevropske
jezike uvrščali le jezike germanskih plemen kot vodilno duhovno
evropsko kategorijo. Šele znanstveno objektivnejše indoevropske
študije, nastale v Angliji, so postopoma vzpostavile podobo indoevropskih, danes evropskih jezikov, med katere spadajo tudi romanski in slovanski jeziki
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Drugi velik Kopitarjev dosežek je, da je tedanje ugledne znanstvenike na čelu z uveljavljenim slavistom,
duhovnikom Josefom Dobrovskim prepričal, da ob
takratnih ruščini, poljščini, češčini in ilirščini, edinih
štirih slovanskih jezikih in kulturah, obstajajo t. i.
Slovani Avstrije in Slovani Turčije s svojimi slovanskimi jeziki, zgodovino in značilnostmi; slednji niso
Iliri, temveč pripadniki različnih slovanskih plemen/
ljudstev oz. Slovani, ki govorijo različne, čeprav sorodne jezike in v njih komunicirajo in ustvarjajo:
vseh slovanskih jezikov/narečij je Kopitar naštel
štirinajst, kar ustreza današnji jezikovni situaciji na
slovanskih tleh.
Ta dva Kopitarjeva dosežka sta znanstveno neovrgljiva, neprecenljiva in trajna. Uvrščata ga med najpomembnejše znanstvenike tedanje in sedanje dobe, med
največje jezikoslovce, slaviste in sloveniste vseh časov.

Josef Dobrovski
Posredno se je z umestitvijo Slovencev in Slovanov
na zemljevid Evrope in sveta odprlo zanimanje za
slovanske civilizacijske in kulturne dosežke, ki so
slovanske narode uveljavili v evropskem in svetovnem merilu, in se začelo njihovo raziskovanje.

Tretji Kopitarjev dosežek, ki je prav tako očiten, nenadomestljiv in pomemben, je znanstveno evidentiranje in analiziranje ter uveljavitev slovenščine kot
živega jezika starodavne evropske družbe ter civilizacijskih in kulturnih vrednot slovenskih prednikov,
ki jih je znanstveno neizpodbitno uvrstil med Slovane in Evropejce.
Nedvomno je Jernej Kopitar spodbujal razvoj slovenskega jezika in književnosti v slovenskih pokrajinah in podobno tudi pri drugih južnih Slovanih. Še
več: njegove misli o jeziku in jezikovna spoznanja so
narekovali nadaljnji razvoj slavistike.

Obnova narobnega spomenika Jerneja Kopitarja na lj. Navju 2012
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To potrjujejo številni tedanji in novejši spisi zgodovinarjev, jezikoslovcev in slavistov, ki so že bili omenjeni: znova poudarjam le F. Miklošiča, F. Levstika, M.
Murka, R. Nahtigala, J. Toporišiča, B. Pogorelec idr.
(SBL, str. 496–516; in zapis o J. K. je med najobsežnejšimi zapisi v leksikonu) ter južne Slovane: P. Solarića, M. Vrhovca, L. Vukotinovića, V. S. Karadžića,
idr., in ugledne znanstvenike na tujem: F. Boppa,
J. Dobrovskega, J. M. Osolinskega, Adelunga, brata Grimm, A. L. Schloezerja, F. Schlegela, F. W. von
Humboltda, V. Hanko, F. Palackega, J. P. Šafařika, A.
Vostokova, V. I. Grigorovića, N. N. Novosilceva, I. I.
Sreznjevskega, J. V. Zlobickega, L. A. Muratorija, F.
Sartorija idr.
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VALENTIN ZARNIK „DUŠA SLOVENCEV“1
Karmen Jančar
Otroštvo1
Valentin Zarnik se je 14. februarja 1837, kot prvi
izmed štirih otrok, rodil Ani2 in Juriju3 Zarnik. Kot
gostači oziroma najemniki so v skromnih razmerah živeli v Repnjah, hišna št. 8. Kmalu po rojstvu
drugega otroka, hčerke Marije,4 so se preselili v Ljubljano, v Kravjo dolino, današnji Tabor. Družina se
je sčasoma povečala še za dva člana, in sicer Matijo5
in Bernarda.6 Oče Jurij Zarnik je bil strog in načelen
človek, ki je vse svoje otroke vzgajal v verskem in narodnem duhu. Verjetno je prav zaradi svoje pomanjkljive izobrazbe, saj se je šele v odrasli dobi naučil
brati in pisati, posebno skrb namenjal izobrazbi svojih otrok. Da je laže preživljal družino, se je zaposlil v
ljubljanski tovarni sladkorja. Tam je bil zaposlen vse
do leta 1857, ko je Cukrarna zgorela; oče se je znašel
na cesti, zato je moral sprejeti slabo plačano službo
mestnega pometača.

Šolanje
Leta 1842 je Valentin Zarnik začel obiskovati
šentpetrsko trivialko, leto kasneje se je prepisal na
ljubljansko normalko. Z učenjem ni imel težav. Največ preglavic mu je delala nemščina, saj so doma
govorili le slovensko, pouk pa je takrat v vseh šolah
potekal v nemškem jeziku. Z marljivim učenjem je
težave premagal. Mladi Valentin se je po končani
osnovni šoli leta 1847 vpisal na gimnazijo, kjer se
je kot delavski otrok šolal v težkih razmerah. Zaradi slabih finančnih razmer si je moral sam priskrbeti
sredstva za osnovno preživljanje, zato si je denar služil s poučevanjem drugih dijakov. Zvečer se je v svoji
sobici samoiniciativno učil francoščino, angleščino,
italijanščino in tudi nekoliko ruščine. S poučevanjem
si je prihranil toliko, da je lahko odšel študirat. Že
kot maturant je odlično obvladal francoski, angleški,
italijanski in seveda nemški jezik.7
1
2
3
4
5
6
7
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Srbski časopis Zastava iz Novega Sada je 8. 6. 1869 poročal o taboru v Vižmarjah, kjer o Zarniku govori kot o „duši Slovencev“ (duša
Slovenaca).
Ana Zarnik (1803/9–?), rojena Špelak, zapisano tudi Anna Shpelak
Jurij Zarnik (1809/10–1872), zapisano tudi Georg Zarnik
Marija Zarnik (1838–?), v osmrtnici za svojega brata Bernarda, objavljeni v Slovenskem narodu, 18. februarja 1871 je podpisana kot
Marica Zarnik.
Matija Zarnik (1842–1903), umrl je kot župnik v Srednji vasi 25.
oktobra 1903.
Bernard Zarnik (1845–1871), umrl za posledicami pljučnice 10.
februarja 1871 v Vrbovcu kot načelnik žel. postaje v Lipovini na
Hrvaškem, gl. SN, 18. 2. 1871, št. 20.
Miroslav Gorše, Doktor Valentin Zarnik : narodni buditelj, pisatelj
in politik, V Ljubljani 1940, str. 12

Portret dr. Valentina Zarnika
(Avtor: Ernest Pogorelc. Kartografska in slikovna zbirka NUK)
V šoli in vsakdanjem življenju je bil soočen z vsiljevanjem nemškega jezika, zato se je v njem razvil močan odpor do ponemčevanja. Sedmošolci ljubljanske
gimnazije Fran Erjavec, Simon Jenko, Vaclav Bril,
Valentin Mandelc, Ivan Tušek in Zarnik so osnovali
tajni literarni krožek in v boju za politično in narodno enakost izbrali edino sredstvo, ki jim je bilo na
voljo – literaturo; pozneje sta se jim pridružila še Janez Mencinger in Martin Polše. Prijatelji, ki so cenili
slovensko besedo, so se redno sestajali in svoje literarne izdelke vrednotili, kritično ocenili in zapisali
v rokopisno glasilo, imenovano Vaje. Napisali naj bi
tri zvezke Vaj, nekateri viri navajajo število šest,8 od
katerih sta ohranjena le dva.
Po opravljeni maturi leta 1855 je Zarnik, tako kot
večina vajevcev, odšel na Dunaj, kjer je študiral zgodovino, se poglabljal v študij nemškega, angleškega,
francoskega in italijanskega slovstva ter prebiral govore slavnih svetovnih politikov. Aktivno je spremljal
8

Marijan Dović, Slovenski pisatelj : razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana 2007, str. 138;
DR. VALENTIN Zarnika zbrani spisi, V Ljubljani 1888, str. 23; Fran
LEVEC, Dr. Valentin Zarnik, Ljubljanski zvon, let. 8, št. 5, 1888, str.
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Doktorat Valentina Zarnika
(Arhiv RS. SI AS 1065/I/56, ZARNIK Valentinus /
doktor prava, 1866 )
zunanjepolitične dogodke tedanje dobe ter sledil
gibanju narodov. Zaradi širokega znanja so mu ponudili mesto docenta na Univerzi v Padovi, ki pa ga
je Zarnik odklonil. Kmalu je zanimanje za literaturo
zamenjal z zanimanjem za politiko. Zato se je jeseni
1857 prepisal na pravo, saj je menil, da njegov narod
potrebuje pomoč v boju za narodne pravice. Redno
je spremljal seje državnega zbora in v Novice pošiljal
številne dopise, članke in razprave. Študij prava je
leta 1861 končal in tri leta kasneje, leta 1864, v času
svojega bivanja na Hrvaškem doktoriral v Gradcu.
Po končanem šolanju je še isto leto nastopil prvo
službo kot vzgojitelj pri baronu in kasnejšemu banu
Levinu Rauchu v Lužnici na Hrvaškem. V Zagrebu se
je Zarnik družil s svojimi rojaki in hrvaškimi domoljubi ter razvil naklonjenost do južnoslovanske vzajemnosti. Po končani vzgojiteljski službi mu je baron
zagotovil profesuro na zagrebški pravni fakulteti, ki
pa jo je Zarnik zavrnil, saj se ni strinjal z baronovo
protinarodno politiko, ampak raje sprejel skromno
službo odvetniškega pripravnika in se po šestih letih
vrnil v domovino.

Politično delovanje
Zarnik se je leta 1867 preselil v Ljutomer, kjer je našel delo kot odvetniški pripravnik pri odvetniku dr.
Jakobu Ploju ter strastno poprijel tudi za politično
delo. Z dr. Plojem sta začela prebujati narodno zavest Slovencev v Ljutomeru in ustanovila čitalnico.
Takrat so čitalnice predstavljale središče slovenskega
kulturnega in političnega delovanja, v njih pa so se
zbirali predvsem slovenska narodno zavedna inteli-

Kmetijske in rokodelske novice, 5. 5. 1869, letnik 27,
številka 18, str. 146
genca, obrtniki in trgovci. Ker je želel tudi v preprostih ljudeh dvigniti samozavest, ponos in občutek
veljave ljudske volje pri zahtevanju narodovih pravic,
je postal pobudnik taborskega gibanja, ki je v naslednjih treh letih zajelo slovenske dežele. Pomembno
vlogo na taborih so imeli govorniki, ki so občinstvo
ogrevali za idejo narodne skupnosti ter zagovarjali
zahtevo po Zedinjeni Sloveniji ter enakopravnosti
slovenskega jezika v šolah, uradih in v cerkvi. Zarnik
je bil izjemen govornik in zaradi svojih humornih in
navdušujočih govorov je postal znan po vsej Sloveniji: „Po vseh naših pokrajinah se je o njem širil glas kot o
izbornem ljudskem govorniku in kot o očetu slovenskih
taborov.“9 Govoril je na devetih od skupno osemnajstih taborov, tudi na prvem taboru v Ljutomeru in
največjem v Vižmarjah, ki ga je obiskalo več kot trideset tisoč ljudi, trem pa je tudi predsedoval.
Med podpisniki na vabilu na vižmarski tabor so na
prvih mestih navedeni številni domoljubi iz Vodic,
med njimi vodiški župan Matija Črnivec, srenjska
odbornika v Vodicah Janez Grmovnik in Simon
Sporn, Janez Grajzer, srenjski svetovalec v Vodicah,
in Matevž Sršen, srenjski odbornik na Skaručni. Iz
tega je razviden izraz globoke narodne zavesti vodiškega prebivalstva.
9

Josip Lavtižar, Naši zaslužni možje, Jesenice 1944, str. 88
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Iz Ljutomera je Zarnik kandidiral tudi na kranjskih
deželnozborskih volitvah in bil izvoljen. Kot odločen poslanec, mladoslovenec s posluhom za socialna
vprašanja, je bil v letih 1869–1883 v kranjski deželni
zbor izvoljen kar petkrat. Leta 1869 se je preselil v
Brežice, kjer je služboval pri dr. Radoslavu Razlagu,
in že jeseni istega leta odšel v Maribor. Tam se je seznanil z Josipom Jurčičem, s katerim sta načrtovala
selitev Narodne tiskarne in časopisa Slovenski narod
v Ljubljano.
V Ljubljano se je preselil leta 1871, saj je dobil službo
pri odvetniku dr. Karolu Ahačiču. Istega leta je kranjski deželni zbor izvolil Zarnika za državnega poslanca, vendar je ta zaradi načelnih razlogov odhod na
Dunaj zavrnil.
Leto po prihodu v Ljubljano se je poročil z Ano Kos.10
V zakonu so se jima rodili trije sinovi: Miljutin,11
Igor12 in Boris.13
Po prihodu v Ljubljano je Zarnik svoje narodnozavedno, politično in organizacijsko delovanje še povečal.
Izvoljen je bil v upravni odbor delniške družbe Narodne tiskarne in bil nekaj let njen predsednik. Bil je odbornik in ravnatelj Prve občne zavarovalne banke Slovenija. Postal je član deželnega šolskega sveta. Deloval
je kot podpredsednik Narodnega društva. Bil je član
ali soustanovitelj skoraj vseh društev, ki so v tistem
času obstajala in podpirala ter negovala slovensko besedo. Bil je častni član številnih čitalnic14 na slovenskem ozemlju ter stalni gost v ljubljanski čitalnici, kjer
je bil večkrat voljen v odbor in je v okviru Literarno-zabavnega kluba predaval. Postal je član Sokolov in
bil v letih 1872 in 1873 izvoljen za starosto. Leta 1872
je bil ustanovni član Slovenskega pisateljskega društva. V odbor Dramatičnega društva je bil voljen od
leta 1871 do 1874 in 1879.15 Podpiral je tudi glasbeno
umetnost, saj je bil podporni član Glasbene matice.16
V Ljubljani je Zarnik leta 1877 odprl svojo odvetniško pisarno. Istega leta je bil izvoljen v Ljubljanski
mestni svet, v katerem je deloval deset let. Na njegovo pobudo je župan Peter Grasselli uvedel slovenščino kot uradni jezik v notranjem poslovanju magi10
11
12
13
14
15
16
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Ana Zarnik, rojena Kos (1843–1901), hči znanega ljubljanskega rodoljuba, kirurga, porodničarja in homeopata dr. Josipa Kosa
Miljutin Zarnik (1843–1901), dr. prava, literarni in gledališki kritik, pisatelj, ilustrator, ravnatelj ljubljanskega magistrata
Igor Zarnik (1880–1885), umrl star koma 5 let
Boris Zarnik (1883–1945), dr. naravoslovnih ved, študiral medicino
Bil je častni gost čitalnic v Škofji Loki, Kranju, Sevnici, Slovenski
Bistrici, Kamniku in na Ptuju.
Miroslav Gorše, Doktor Valentin Zarnik : narodni buditelj, pisatelj
in politik, V Ljubljani 1940, str. 215.
Gašper Hudolin; Karmen Jančar, “Zemlja slovenska, na kteri prebivamo, je zemlja sveta.” : doktor Valentin Zarnik, narodni buditelj,
Ljubljana med nostalgijo in sanjami : revija za domoznanske vsebine, 2019, let. 8, [št.] 1., str. 16

Valentin Zarnik z ženo Ano in sinovoma Miljutinom in
Borisom okoli leta 1887
(Avtor: Ernest Pogorelc. Kartografska in slikovna zbirka NUK)
strata ter v ljubljanske mestne šole. Leta 1884 je spet
kandidiral za poslanca, vendar ni bil izvoljen. Kmalu
zatem je začel bolehati in po treh letih bolezni 30.
marca 1888 umrl.

Zaključek
Zarnik je vse do svoje smrti ostal nepopustljiv pri
doseganju narodnih pravic in nam, Slovencem jih
je priboril kar nekaj. V svojem aktivnem delovanju
je posegel tako na državnopravno, gospodarsko kot
jezikovno področje. Poleg drugih pravic se je zavzemal predvsem za slovenski jezik in njegovo vpeljavo
v vse javne ustanove in urade. Čeprav so mu nekateri
očitali lenobo in politično nesposobnost, mu nihče
ni odrekal izvirnega talenta, združenega z naravno
zgovornostjo, inteligenco, poznavanjem slovstva in
svetovnih jezikov ter nepopustljivosti pri doseganju
narodnih pravic. Kljub vsem njegovim zaslugam za
dobrobit slovenskega naroda in jezika ga danes žal
širša javnost komaj še pozna.
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Slikar Matija Koželj v kontekstu
cerkvene umetnostne produkcije
na območju Občine Vodice
Tomaž Miško
Uvod
V pričujočem prispevku obravnavamo umetnostno zapuščino poznonazarenskega slikarja Matije Koželja na
območju današnje občine Vodice. Poznonazarenstvo
je bilo v drugi polovici devetnajstega stoletja in vse do
konca prve svetovne vojne prevladujoča cerkvena umetnostna smer na Slovenskem. Slikarji in kiparji, ki so
v tej dobi ustvarjali cerkveno opremo na naših tleh, so
se zgledovali po starejši nemški romantični umetnosti, za katero je bila značilna zazrtost v srednjeveško
in zgodnjerenesančno umetnost. Nemški romantiki
ali nazarenci so oživili monumentalno cerkveno slikarstvo, ki je v dobi razsvetljenstva zamrlo. Oblikovali so
uspešne umetnostne vzorce, ki so se v obliki grafičnih
reprodukcij razširile zlasti v srednjeevropskih deželah. Pri nas so te umetnostne oblike prevzeli in v poenostavljeni obliki razširili domači slikarji, kiparji in
podobarji, ki so se prilagodili potrebam in zahtevam
domačih cerkvenih naročnikov. Mednje je spadal tudi

Rojstna hiša Matije Koželja v Vesci pri Vodicah

Matija Koželj, slikar samouk, ki je v štiriinpetdesetih
letih ustvarjanja delno ali v celoti poslikal najmanj petdeset sakralnih objektov v tehniki „al fresco“, naslikal
je skupno najmanj sto petindvajset tabelnih oltarnih
slik in bander, enaindvajset križevih potov z dvesto
štiriindevetdesetimi postajami, štirinajst božjih grobov
in enaindvajset krajin.
Koželj je bil rojen 7. februarja 1842 v Vesci, vasi, dobrih pet kilometrov oddaljene od Vodic, umrl pa je 26.
februarja 1917 v Kamniku. V Vesci je preživel prvih triindvajset let svojega življenja.
Kakor lahko razberemo iz slikarjevih spominov, so
razmeroma bogato opremljene cerkve vodiške okolice
odigrale ključno vlogo pri njegovi umetniški izobrazbi
in poklicni usmeritvi. Najprej se bomo zato osredotočili na vidik slikarjeve mladostne likovne izobrazbe do
leta 1865, ko se je preselil v Kamnik. V tem mestu je
Koželj odprl slikarsko delavnico,1 si uredil lasten dom
in si ustvaril družino. Pozimi je v ateljeju slikal oltarne podobe in druge slike manjšega formata, v toplejših
mesecih pa je slikal v cerkvah v okolici Kamnika, na
širšem območju Gorenjske, na Dolenjskem, v Ljubljani
in njeni okolici. V bližnji okolici svojega rojstnega kraja je poslikal dve večji cerkveni notranjščini, domačim
naročnikom pa je ustregel tudi s številnimi tabelnimi
slikami in križevimi poti.
Te umetnine bomo predstavili v razširjenem kontekstu: poleg osnovne ikonografije, okoliščin nastanka
in vloge cerkvenih naročnikov, lokalnih duhovnikov, se
bomo delno dotaknili tudi likovnih del drugih avtorjev,
ki so z obravnavanimi sestavljala celostno podobo lokalnih cerkva. Dotaknili se bomo tudi vloge Društva za
cerkveno umetnost v Ljubljani, ki si je od ustanovitve
leta 1893 do ukinitve leta 1931 prizadevalo regulirati
umetnostno produkcijo na območju ljubljanske škofije.
V pričujočem besedilu ne bomo posvetili posebne pozornosti vsebinski in slogovni analizi Koželjevih umetnin, saj sta ta vidik izčrpno obdelala Andreja Žigon in
Borut Rovšnik v katalogu razstave Matija Koželj 1842–
1917, ki ostaja poglavitni vir informacij o slikarjevem
življenju in delu.

Spominska plošča na rojstni hiši Matije Koželja v Vesci
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Podatkov, da se je Koželj v Kamniku najprej pridružil že obstoječi
delavnici in se šele kasneje osamosvojil, nimamo, menimo pa, da bi
bil tak potek dogodkov smiseln.

Znamenite osebnosti z območja občine Vodice

Mladostna leta in likovna izobrazba Matije
Koželja
Matija Koželj je že od malih nog kazal veliko veselje do
likovnega ustvarjanja. Bil je dober opazovalec, podobe
je zlahka pomnil in jih znal upodobiti na papirju. Njegov potencial je opazil vodiški kaplan Mihael Peternel.
Nadarjenemu otroku je podaril grafične predloge in
slikarske potrebščine, da bi lahko vadil in razvijal dragoceni talent. Koželj je že zelo zgodaj kazal zanimanje
za sakralno umetnost, s katero se je srečeval v cerkvah
domače fare. Poseben vtis sta nanj naredili predvsem
bližnja cerkev sv. Lucije na Skaručni in Marijina cerkev
na Šmarni gori z bogato slikarsko opremo. Že v otroški
dobi pa je moral pomagati doma na kmetiji, zato je lahko risal in slikal v skromno odmerjenem prostem času.
Kljub temu je z marljivim delom, predvsem kopiranjem
slik v bližnjih cerkvah in grafičnih umetniških predlog,
toliko napredoval, da je že pri sedemnajstih letih poslikal vaško kapelo in bil za delo tudi plačan z osmimi
goldinarji.
Kaplana Peternela, ki je leta 1852 odšel iz Vodic, je
Koželj večkrat obiskal v Ljubljani. Peternel, ki je v tem
času vodil ljubljansko nižjo realko, je spremljal njegov
napredek in ga naposled tudi priporočil kolegu Joahimu Oblaku, profesorju prostoročnega risanja. Ta je
nadarjenemu mladeniču dovolil obiskovati pouk risanja, ki je tedaj potekal v eni od pritličnih učilnic starega
ljubljanskega liceja. Koželj je med letoma 1860 in 1862

lahko v tem prostoru vadil risbo osemkrat na teden.2
Likovna akademija mu ni bila usojena, zato je skušal
manjkajoče likovno znanje pridobiti pri že uveljavljenih in izkušenih slikarjih. Že leta 1860 je njegov oče
iskal freskanta, ki bi ga sprejel v svojo delavnico.3 Koželjev biograf Viktor Steska navaja, da je Koželj iskal
stika z boljšimi slikarji, „da bi se čimbolje izuril“,4 in
pri tem omeni poleg portretista in krajinarja Antona
Karingerja tudi Janeza Wolfa, najpomembnejšega cerkvenega slikarja druge polovice 19. stoletja. Nekaj dodatnih izkušenj je v tem času pridobil s portretiranjem
ljubljanskih meščanov, morda po posredovanju slikarja
Mihaela Stroja, pri katerem se je, kakor sam navaja v
spominih, marsikaj naučil.
Med cerkvenimi slikarji, ki so vplivali na likovno izobrazbo mladega Koželja, je treba izpostaviti Franca
Pustavrha, duhovnika v Velesovem. Pustavrh je bil
kakor Koželj slikar samouk. Izdeloval je nove oltarne
slike in obnavljal stare. Srečamo ga tudi v Vodicah,
kjer je v drugi polovici leta 1861 oziroma na začetku
leta 1862 obnavljal sliko sv. Marjete v glavnem oltarju
stare župnijske cerkve. V Vodicah sta tedaj službovala župnik Valentin Bergant in kaplan Lovrenc Bernik.
Slednji je v peti številki Zgodnje Danice leta 1862 objavil poročilo o opravljenem delu, v katerem beremo, da
so bili „[g]ospod Pustaverh … tako poterpežljivi, ne Ie
celo staro malarijo v barvah prenoviti, temveč kolikor
se je dalo, tudi poprejšnji obris popraviti, da od stare
podobe skoraj ni ostalo druziga kot platno“.5 Ali je bila
obnovljena oltarna slika kasneje v uporabi tudi na velikem oltarju nove cerkve, ne vemo zagotovo, že v dvajsetih letih preteklega stoletja pa je bila zaradi močnih
poškodb shranjena na oratoriju nad levo zakristijo.6
Dve leti zatem je Pustavrh za Vodice naslikal še sliko
2
3

4
5

6

Matija Koželj leta 1866 (Foto: Ernest Pogorelz)

Magda Prevc, Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2010,
str. 24.
Kot kaže, neuspešno. Oče je sicer našel neimenovanega mojstra, ki
je imel izkušnje v tehniki fresk, vendar se je izkazalo, da je delal v
ateljeju. V tem oziru je treba omeniti zanimiv oglas iz Novic: „Kakor slišimo, je znani ljubljanski malar gosp. Fr. Kurz žl. Goldenstein
napravil doma v svojem stanovanji (v gosposkih ulicah) učilnico, v
kteri trikrat v tednu od 12. do 1. ure malarstvo uči možke in ženske;
plačilo je majhno, na mesec le 1 gold. 60 kr. nov. dn.“ (Iz Ljubljane,
Kmetijske in rokodelske novice, XVIII/17, 1860, str. 145) Goldenstein
je imel nekaj izkušenj s poslikavo cerkvenih notranjščin, vprašanje
pa je, ali je slikanje „al fresco“ tudi poučeval.
Viktor Steska, Slikar Matija Koželj (1842–1917), Carniola. Izvestja
Muzejskega društva za Kranjsko, IX/1–2, 1918–1919, str. 10
L. B., Iz Vodic, Zgodnja Danica, XV/5, 1862, str. 37. Oltar je obnovil
(na novo marmoriral) kamniški podobar Matija Ozbič, ki je kasneje sodeloval s Koželjem pri opremi križevih potov. Vodiški oltar so
krasili pozlačeni kipi sv. Marjete v tronu ter sv. Neže, sv. Katarine,
sv. Mohorja in sv. Fortunata ob straneh. Po potresu je bil oltar prenesen v Marijino cerkev v Trbojah, kjer ga v nekoliko spremenjeni
obliki lahko vidimo še danes.
France Stele, Politični okraj Kamnik. Topografski opis, Ljubljana
1929, str. 459. Oltarna slika je bila najverjetneje Layerjeva kopija
po Kremser-Schmidtovi upodobitvi sv. Marjete v Dolu iz leta 1774.
Raztrganine na robovih dokazujejo redno dinamiko nameščanja in
snemanja z glavnega oltarja. Žal opisu slike Stele ni dodal dimenzij,
po katerih bi lahko bolj zanesljivo potrdili njeno prvotno lokacijo.
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Bog Oče s Sv. Duhom in angeli, cerkev sv. Marjete v
Vodicah (Foto: Egon Kaše)

Poslikava kupole nad pevskim korom, cerkev sv. Marjete
v Vodicah (Foto: Pavle Veider)

Brezmadežne, ki je bila glede na dimenzije najverjetneje
naročena za veliki oltar.7 Glede na navado, ki je mdr.
izpričana tudi v sosednjih župnijah, v Smledniku in Zapogah, je po vsej verjetnosti zasedla osrednje oltarno
mesto v mesecu maju, velikem in malem šmarnu ter v
času adventa.

in barvne kompozicije, saj je bil Puhar spreten risar in
je imel smisel za harmonijo barv.10 Koželj je kapele poslikal znova leta 1900, zato danes ne kažejo prvotne
podobe. Mladi slikar je med slikanjem „majhnih, pa
še dosti dobrih figur“ na Kalvariji pritegnil pozornost
kamniškega okrajnega glavarja, ki naj bi se po poročilu
Ivana Franketa zanj zelo zavzel.11 Če to drži, je ravno
njegova naklonjenost pripomogla h Koželjevi usmeritvi v Kamnik in okolico, kjer je v naslednjem letu prejel vrsto naročil za Podgorje in Gozd pri Mekinjah in
kamor se je naposled z obeti po večjem zaslužku leta
1865 tudi preselil.

V zapuščini Matije Koželja so ohranjene študijske risbe
slik različnih baročnih mojstrov, ki jih je slikar uporabil
pri snovanju kompozicij za nove oltarne podobe. Izvirnike je natančno prerisoval in si na risbah zapisoval
barvno shemo. V zbirki so ohranjene tudi skice oltarnih del iz župnijske cerkve v Velesovem. Domnevamo,
da je Pustavrh spremljal delo mladega slikarja in ga
usmerjal s koristnimi napotki. O njunem sodelovanju
je ohranjen skromen zapis, po katerem sta duhovnika
v Velesovem obiskovala mlada slikarja Matija Koželj
in Ivan Franke „in se izvestno pri njem tudi mnogo
naučila“.8 Poglobljena raziskava življenja in dela Franca
Pustavrha bi morda prinesla več podatkov o njegovem
razmerju z mladim Koželjem.
V enakem kontekstu je dobro omeniti tudi slikarja,
pesnika in izumitelja fotografije na steklu, kamniškega kaplana Janeza Puharja. Puhar je leta 1861 za krajši čas služboval v Smledniku, ne vemo pa, ali sta se s
Koželjem seznanila že tedaj. Koželj je dve leti kasneje
delal v Kamniku – izvajal svoje prvo resno cerkveno
naročilo – slikal je kapelice na Kalvariji. V spominih je
zapisal, da je Puhar spremljal njegovo delo in ga tudi na
marsikaj opozoril.9 Predvidevamo lahko, da so se kaplanovi nasveti nanašali na probleme Koželjeve risbe

Starejše umetnostno izročilo je bilo sredi devetnajstega stoletja na Slovenskem še močno prisotno. Jožefinizem in janzenizem sta v prvi polovici 19. stoletja zadrževala zanimanje za cerkveno umetnost in posledično
njen razvoj. Zadnji izvirni umetnostni slog je bil barok,
ki so ga rokodelske delavnice prve polovice stoletja še
povzemale in ga umetno ohranjale pri življenju. Baročna slikarska zapuščina na vodiškem območju je bila dediščina najboljših baročnih slikarjev, ki so delovali na
naših tleh. Koželj je v Vodicah občudoval oltarne slike
Valentina Metzingerja, na Skaručni bogato Jelovškovo
poslikavo oboka, v repenjski cerkvi sv. Tilna križev pot
iz delavnice Leopolda Layerja in na Šmarni gori poslikavo Matevža Langusa, t. i. zadnjega baročnega slikarja. Langusova slika sv. Nikolaja je krasila tudi glavni
oltar cerkve v župniji Zapoge. Tukaj je v letih 1848–62
služboval Jakob Burja, duhovnik, nabožni pisatelj in
publicist, ki je med drugim sodeloval z vodiškim ka-

7

10

8
9

Dimenzije so 152 x 290 cm. Stele je sliko popisal v župnišču (Stele
1929, cit. n. 6, str. 461). V poročilu v Zgodnji Danici (cit. n. 5) je
velikost oltarne podobe sicer drugačna: dopisnik omenja 10 čevljev
višine in 6 čevljev širine, kar bi, upoštevaje avstrijsko razmerje med
čevljem in metrom (1 : 3,16), znašalo pribl. 189 x 316 cm. Skoraj
gotovo pa gre za zaokroženo oceno, ki vključuje tudi širino okvirja.
Janko Barle, Frančišek Pustavrh, slovenski slikar. Dom in svet, V/7,
1892, str. 293
Steska, 1918–1919, cit. n. 4, str. 3
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Janko Branc: Puhar, Janez Avguštin (1814–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi474392/#slovenski-biografski-leksikon (1. aprila
2020)
Stanko Vurnik: Spomini Ivana Franketa, Zbornik za umetnostno zgodovino, III/1–2, 1923, str. 41. „Kamniški okrajni glavar ga je nekoč
našel na Žalah, kjer je slikal križev pot, majhne, pa še dosti dobre
figure, pa ga je začel protežirati.“

Znamenite osebnosti z območja občine Vodice

planom Peternelom pri postavitvi prve telegrafske
povezave med Vodicami in Zapogami.12 O nadarjenem
otroku iz Vesce je Burja bodisi slišal govoriti bodisi se
je z njim seznanil osebno. Kakor si že bodi, leta 1865 je
Koželju naročil več tabelnih slik za župnijsko cerkev v
Ježici pri Ljubljani, kamor je bil leta 1862 premeščen,
leto kasneje pa še dve stenski poslikavi bližnjih kapelic.
Ob tej priliki je Burja v Novicah objavil zanimiv članek
o mladem slikarju:
Naznanite „Novice“, mladega malarja Matija Kozela iz
Kamnika, rojenega v vodiški fari na Gorenskem, da svet
ve, kaj da imamo doma, in si vemo lože pomagati, kadar
nam je kake malarije treba, bodi si na surov zid ali platno z
oljnatimi barvami. Meseca vel. srpana nam je pri vasi Savlje izmalal znamnje ali kapelico Matere Božje na surov zid
(fresko), meseca kimovca pa na farnem pokopališču v Stožicah tudi na surov zid mrtvaško kapelo. Malarija je živa,
obrazi podob prijetni, značaju oseb primerni, in vsa zloga
okusna, tako, da vsacemu dopada. Iz vseh njegovih del je
očitno to, da ima mladi malar dobro glavo za malarijo …
Sedaj po mnogih izdelkih na surov zid in na platno od leta
do leta v tej umetnosti čedalje bolj napreduje. V farni cerkvi
na Ježici je od omenjenega malarja videti več slik (podob),
na priliko: podoba sv. Jožefa, sv. Martina in sv. Uršule na
platno z oljnatimi barvami, Jezus dober pastir, štirje evangelisti, David in sv. Cecilija pa na les. — Posebno hvale vredno je to, da mladi malar podob Svetnikov ne pači, kakor se
to žalibog! prepogostoma vidi, ampak da zna jim dati pobožne obraze, kar je pri cerkveni malarii kaj potrebno, in da
jemlje v podlogo in posnemanje vedno podobe le od slavnih
malarjev, kar mu tekne v velik napredek v malarii. Ako bo
še po ptujih deželah popotoval, malarije slovečih mojstrov
ogledaval ali se v kako imenitno akademijo podal, se utegne
v malarii izuriti do pravega mojstra, kteri bode domovini
naši na čast.13
V besedilu so našteti poudarki, ki so bili za Koželja značilni tudi kasneje in se je po njih, kakor namiguje Burja,
razlikoval od drugih slikarjev. Članek pa omenja tudi
vrsto pozabljenih Koželjevih slik:14 kralja Davida in sv.
Cecilijo, ki sta najverjetneje krasila pevski kor oziroma
orgelsko omaro, ter podobe štirih evangelistov in Kristusa dobrega pastirja na prižnici.15
12
13
14

15

Dr. M. O., Petdesetletnica c. kr. državne višje realke v Ljubljani.
Dom in svet, XV/11, 1902, str. 699. Komunikacijska naprava zavoljo
nasprotovanja oblasti ni doživela trajnega uspeha.
B., Iz Ježice 5. oktobra, Kmetijske in rokodelske novice, XXIV/41,
1866, str. 332
V katalogu razstave (Žigon, Rovšnik, 1986) slike niso evidentirane.
Župnija še zmeraj hrani precej dobro ohranjeni sliki kralja Davida
in sv. Cecilije ter dve poškodovani ukrivljeni leseni plošči s prižnice.
Na eni je naslikan evangelist Matej, na drugi pa evangelista Marko
in Luka. Plošči z evangelistom Janezom in Dobrim pastirjem manjkata. Križev pot, katerega lokacija v katalogu ni označena, je delno
ohranjen na podstrešju.
Andrej Pažur, Dvestoletnica župnije Ježica, Ljubljana 2003, str. 14 –
fotografija prižnice

Z letnico nastanka 1864 je opremljena samo plošča sv.
Cecilije, zavoljo slogovnih značilnosti pa sklepamo, da
so podobe nastale hkrati. Pomen te skupine je v tem,
da dokumentira Koželjevo stopnjo slikarske izurjenosti v letu pred odselitvijo v Kamnik. Naslon na starejšo
(pozno)baročno izročilo dokazujejo veselje do slikovitih detajlov, lahkotna in samozavestna poteza čopiča
ter naturalistični poudarki v oblikovanju človeške figure.16 Vse podobe kažejo precejšnje začetniške težave
v proporcih, kar pa le deloma vpliva na ugoden vtis
celote.17 Primerjava z večjima oltarnima slikama Sv.
Martina in Smrti sv. Jožefa, ki ju je za isto cerkev naslikal naslednje leto, pokaže v tem oziru napredek, ki
ga lahko razumemo kot posledico natančnega kopiranja baročnih predlog – pri sv. Martinu je šlo za vodiško
oltarno podobo Valentina Metzingerja, pri sv. Jožefu
pa v osnovi za Kremser-Schmidtovo oltarno podobo iz
Velesovega.18
V drugi polovici desetletja je Koželj precej napredoval.
Izkušnje prvih let je nadgradil z vnetim študijem modernih nazarenskih umetnostnih oblik, ki so motivno in kompozicijsko nadomestile stare vzorce. Postal
je upoštevanja vreden slikar, kar dokazuje tudi prvo
zahtevnejše naročilo: poslikava prezbiterija romarske
cerkve Sv. Trojice na Vrhniki. Njegova ponudba se je
postopoma širila in je že v sredini sedemdesetih let
obsegala slikanje na svežem in suhem ometu, izdelavo oltarnih in drugih podob, križevih potov in božjih
grobov ter čiščenje in popravilo starih slik.19 Podobne
storitve je na našem trgu ponujalo nekaj drugih slikarjev, za katere je znano, da so poleg storitev preprodajali
starejšo cerkveno opremo in ponujali tudi tujo liturgično opremo.20 Po cerkvah obravnavanega območja najdemo kar nekaj umetnin, nastalih v tujih delavnicah:
na Šmarni gori križev pot Avstrijca Josefa Planka, na
Skaručni prav tako križev pot Čeha Josepha Maschke
16

17

18
19

20

Slike evangelistov so precej poškodovane, sv. Cecilija in kralj David pa sta močno preslikana. Analiza pri zadnjih dveh se opira na
nepreslikane detajle, kot so ovratnik sv. Cecilije, angelska glava na
Davidovi harfi, roke kralja Davida ipd.
Tabli s sv. Cecilijo in kraljem Davidom kažeta precejšnje težave
pri modeliranju gub, površne poteze in nedosledno ali celo naivno oblikovanje posameznih elementov. To je nedvomno posledica
kasnejšega nestrokovnega obnovitvenega posega. Na figuri sv.
Cecilije lahko opazimo sledi modelacije draperije s toplo-hladnimi
barvnimi nanosi rožnate in svetlo modre barve, ki je sicer značilna
za Koželjeva zrela dela.
Kvalitetni sliki sta zelo dober rezultat Koželjevega natančnega študija domačih baročnih slikarjev. Posredno tudi naklonjenost cerkvenih naročnikov do starejšega umetnostnega izročila.
Koželjevi posegi v starejša likovna dela so kasneje poželi precej
negodovanja v strokovnih krogih. Starejša poškodovana dela je
praviloma preslikal do nerazpoznavnosti, solidno ohranjena dela
pa „izboljšal“ z likovnimi poudarki, ki so prvotni značaj povsem
spremenili.
Leopold Goetzl, ljubljanski „podobar, malar in zlatar“, je v časopisnem oglasu ponujal cerkvenim oskrbnikom poceni oljne slike na
platnu in papirju iz Pariza, za „kako revno cerkev“ pa že izdelan
krstni kamen in dobro ohranjen križev pot (Priporočilo, Oglasnik
št. 38. Kmetijske in rokodelske novice, XXIX/42, 1871, str. 1).

203

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

– oba kopirana po Fürichovem križevem potu – v jezuitskem samostanu v Repnjah tri oltarne slike dunajskega slikarja Josepha Ketzlerja.21 Povpraševanju po umetninah iz tujine so se domači slikarji uprli s hitrostjo
izdelave, cenovno dostopnostjo in solidno obrtniško
kvaliteto. Že število križevih potov, ki so jih prodali na
našem trgu, je bilo impresivno. Zgolj Bradaška je naslikal okoli trideset kompletov,22 Koželj enaindvajset,
Vrhničan Simon Ogrin pa najmanj šestnajst.23

Koželjeve postaje križevega pota
Poznonazarenska umetnost se je na naših tleh najčvrsteje usidrala s širjenjem priljubljenih upodobitev križevega pota, za katere lahko trdimo, da so najznačilnejši produkt cerkvene umetnosti svojega časa. Povečana
produkcija tovrstne opreme je bila samo deloma posledica dotrajanosti starih baročnih in poznobaročnih
„štacijonov“. Pomemben vzgib za naročilo novih podob
je bilo razmišljanje, da stari križevi poti nimajo „prave
notranje vrednosti“ in da so bolj karikature kot svete
podobe, delo da je „prihajalo iz premalo pobožne duše
in ni segalo v pobožno srce“.24 Umetnostni zgodovinar
in predavatelj cerkvene umetnosti na ljubljanskem
bogoslovju Janez Flis je trdil, da se je šele cerkveni
umetnosti poznega devetnajstega stoletja posrečilo
Kristusov pasijon, „to vzvišeno snov, polno tragike in
globočine, v krščanskem duhu v umetniško dovršeni
obliki zvršiti in skrivnost trpljenja izražati, čigar velikosti naša duša nikdar ne more popolnoma doumeti pa
tudi umetnost ne zadostno izraziti duševno in telesno
trpljenje“.25
Matija Koželj je s križevim potom opremil cerkve v Repnjah, Vodicah, Zapogah in Šinkovem Turnu. Prvi in
najmanjši je nastal za jezuitski samostan v Repnjah
leta 1873. V prezbiteriju in na slavoločni steni visoke
novoromanske samostanske cerkve kraljujejo tri veličastna platna Srca Jezusovega, Srca Marijinega in svetega Frančiška Regis, na drugem koncu svetišča, pod
pevskim korom, pa se v dveh vrstah stiskajo majcene
postaje s pasijonskimi upodobitvami. Repenjskim postajam so po velikosti najbližje tiste iz cerkve Device
Marije v Šinkovem Turnu, naslikane leta 1915, ki so
najbrž edini Koželjev cikel na tem območju z ohranje21
22

23

24
25

Podpis bi pravilneje prebrali „Kefzler“, vendar umetnika s tem imenom zaman iščemo v nam dostopnih virih.
Simona Kermavnar: Bradaška, Matija (1852–1915), Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi147904/#novi-slovenski-biografski-leksikon (1. aprila
2020)
Viktor Steska: Ogrin, Simon (1851–1930), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi393734/#slovenski-biografski-leksikon (1. aprila 2020)
Janez Flis, Umetnost v bogočastni službi, Ljubljana 1908, str. 167
Prav tam
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Križev pot v Marijini cerkvi v Šinkovem Turnu
(Foto: Rok Štupar)
nimi izvirnimi okvirji.26 Seriji iz Vodic in Zapog sta po
formatu precej večji, pri čemer so zapoške, glede na
manjše dimenzije cerkvenega prostora, nekoliko predimenzionirane. Koželj je vse štiri komplete posnel po
priljubljenem Füchrichovem križevem potu,27 nekaj
posameznih postaj je povzel po drugih predlogah, jih
kompozicijsko sam preoblikoval ter se tu in tam poigraval z različnimi razporeditvami barv. V celoti so si
postaje zelo podobne: Kristusov stražar se enako očitajoče ozira v gledalca, Simon iz Cirene enako sega po
križu in Kristusa na enak način polagajo v grob. Izvirnost zaman iščemo, saj niti ni bila pričakovana oziroma
je bila najbrž celo nezaželena. Naročniki so pričakovali
dostojno upodobljene cerkvene podobe, ki so „za vernike spodbudne, jim polajšajo izbujati srčno kesanje in
vnemajo ljubezen do trpečega Zveličarja“.28

26

27
28

Bogato izrezljan in pozlačen okvir je bil integralni del vsakega „štacjona“. V nekaterih primerih je bila izdelava celo dražja od slikarskega dela – Koželjev križev pot iz Ribnice (1872) je stal 600, okvirji
podobarja Matije Ozbiča pa 700 goldinarjev (Jožef Lesar, Martin
Skubic. Gorečemu dušnemu pastirju v spomin, Zgodnja Danica,
XXXXV/21, 1892, str. 163).
Füchrichov križev pot je popularizirala kopija Josefa Planka za ljubljansko stolnico iz leta 1860. Drugo kopijo je isti slikar naslikal
leta 1871 za Marijino cerkev na Šmarni gori.
Flis 1908, cit. n. 25, str. 166

Znamenite osebnosti z območja občine Vodice

Križev pot v samostanu Repnje (Foto: Rok Štupar)

Župnijska cerkev sv. Marjete v Vodicah
Koželj je križev pot za farno cerkev v Vodicah naslikal leta 1878. Danes so postaje združene v dva
strnjena niza na obeh straneh cerkvene ladje. Dinamika križevega pota – gibanje vernikov od postaje do postaje – je s tem posegom odpadla, zato
pa delujejo združene podobe bolj slikovito, vsebine
posameznih postaj se povezujejo v celoto, pripoved
Kristusovega pasijona je bolj gostobesedna. Prvotni okvirji niso ohranjeni.
Podrobnejših podatkov o starem križevem potu nimamo, v poročilu o slovesnem blagoslovu novih postaj je zapisano zgolj to, da je bil „stari križev pot …
jako reven in slab, in novega si oskerbeti bila je živa
potreba“.29 V istem besedilu preberemo, da v Vodicah „vsako nedeljo in praznik, zlasti še v postu, veliko vernih moli sv. križev pot“. „Stopi te svete dni
v cerkev, kedarkoli ti drago, od ranega jutra, ko dan
zvoni, do Marijinega zvonenja zvečer, bodeš gotovo vidil vernih, ki ljubega Zveličarja na njegovem
zadnjem potu s težkim križem na rami spremljajo
iz hiše Pilatove na goro Kalvarijo.“30 Priljubljenost
opravila so spodbujali odpustki, ki so jih z molitvijo
križevega pota prejeli verniki.31 Odpustki pa so bili
vezani samo na tiste križeve pote, ki so bili pravilno
blagoslovljeni – privilegij tega opravila je imel dolga
stoletja izključno red frančiškanov,32 zato je tudi v
Vodicah obred opravil frančiškan Fortunat Vidic iz
Kamnika.
Drugo postno nedeljo smo obhajali to lepo opravilo
— blagoslov novega križevega pota. Med strelom in
slovesno-prazničnim zvonenjem je v lepem sprevodu
29
30
31
32

Iz Vodic, 22. sušca, Zgodnja Danica, XXXI/13, 1878, str. 101
Prav tam, str. 100–101
Odpustki so odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Predpogoj je opravljena spoved.
NB, Iz Tominskiga, Zgodnja Danica, VII/29, 1854, str. 124

iz duhovnišnice v cerkev neslo nove podobe 28 mladenčev iz vse fare, po dva eno podobo, za njimi je šlo
petero gospodov duhovnov in č. g. o. Fortunat Vidic iz
Kamnika. Blagoslov se prične v čez in čez ljudstva polni cerkvi in moli sv. križev pot. … Dvojno je znamenito
pri napravi novega križevega pota. Delal ga je naš farman, g. M. Koželj iz Kamnika in radi pripoznavamo,
da je to lepo delo, ki njemu čast dela in ga samo priporoča. Podobe niso merzle, ampak žive, kažejo nam
bolečine, žalost, pa tudi radovoljno vdanost Kristusovo in njegove žalostne Matere ter druzih pobožnih
duš, ki ga na tem potu spremljajo, bere se pa tudi na
obrazih sovraštvo in serditost Jezusovih sovražnikov
in morivcev. Druga lepa posebnost pri napravi novega
križevega pota pa je ta, da so ljudje darove zanj dajali popolnoma prostovoljno, celo na tihem in z veselim
sercem, prav tako, da levica ni vedila, kar je dala desnica.33
Vodiški križev pot je bil slavnostno prenesen v
staro cerkev sv. Marjete 22. marca 1878. Zamenjava starih postaj je bila uvod v prenovo cerkvene
opreme, ki se je nadaljevala šest let kasneje z obnovitvijo velikega oltarja in slikanjem prezbiterija.
Dela je v dveh letih opravil Janez Tavčar, podobar
in slikar iz Idrije. Skromni program je povzet v
časopisnem poročilu blagoslova prenovljenega oltarja: „Na oboku svetišča naslikan je prav spretno,
rekel bi, nekaki dvor nebeški, na verhu se odpirajo nebesa in sv. Duh se spušča iz nebes svitle žarke razsipajoč. Na predalih na steni so med stebri
podobe štirih evangelistov z druzimi primernimi
olepšavami.“34 Poslikavo oboka nad ladjo je takratni vodiški župnik Tomaž Kajdiž prepustil svojemu nasledniku Simonu Žužku, ki je prišel v Vodice
leta 1888. Žužek se podviga ni lotil takoj, ampak je
33
34

Iz Vodic, 22. sušca, Zgodnja Danica, XXXI/13, 1878, str. 101
Iz Vodic, 20. julija, Zgodnja Danica, XXXVIII/30, 1885, str. 236
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žek že vedel, da bo s poslikavo moral še počakati. Dober mesec pred tem so namreč odborniki Društva za
krščansko umetnost na redni seji sklenili, da se cerkev
še ni docela posušila in da se „[z]a preslikanje presbiterija v novi župni cerkvi v Vodicah … nasvetuje nekoliko
odloga“.38 Nazadnje je bil odlog precej daljši od načrtovanega. Osnutke za poslikavo obokov novogradnje
je Koželj narisal šele v decembru leta 1906.39 Za poslikavo kupole nad ladjo je pripravil dva načrta: podobo
Marije in Jezusa na prvem častijo tri skupine angelov,
na drugem pa tri skupine priprošnjikov v sili, pri čemer
je kupola razdeljena na štiri dele. Župnik Žužek je načrte poslal Knezoškofijskemu ordinariatu v Ljubljani,
ta pa jih je predložil Društvu za krščansko umetnost
v ocenjevanje. Odbor društva je načrte obravnaval na
seji 11. marca 1907.40 Ordinariat je na podlagi poročila
društva poslal župnijskemu uradu v Vodicah 13. marca
odgovor,41 v katerem je potrdil figuralni del poslikave,
vendar je dal prednost drugi različici s štirinajstimi
pomočniki v sili.42 Obenem je priporočil, da se delitev
kupole ne izvede.43

Brezmadežna Marija z Jezusom, cerkev sv. Marjete v
Vodicah (Foto: Pavle Veider)
dal prednost gradnji kapelici lurške matere božje,
ki je bila svečano blagoslovljena 17. julija 1892.35
Sledil je uničujoč velikonočni potres 14. aprila 1895, po
katerem so morali lepo baročno cerkveno arhitekturo z
zvonikom in župniščem vred podreti. Nova cerkev sv.
Marjete je bila blagoslovljena dve leti in pol kasneje na
zahvalno nedeljo, 7. novembra 1897.36 Takrat so bila
stavbarska dela že dokončana, na puste in prazne stene
novogradnje so namestili stare oltarne podobe in štirinajst postaj Koželjevega križevega pota. Na opremo
treh oltarjev je bilo treba počakati še dolga tri leta, še
daljših deset pa na poslikavo.

V nasprotju s figuraliko je bila ornamentalna dekoracija zavrnjena, češ da „[z]ačrtani ornamenti niso lepi,
se ne prilegajo slogu stavbe ter so povrh še vsakdanji.
… Kakor je način stavbe vodiške cerkve nekaj v oblikah
posebnega, tako naj ornamentalna slikarija ta značaj
ohrani in kolikor mogoče pokrepi. V ornamentih bo
treba živahnosti tako glede kompozicije kakor tudi
glede barv“.44 Ordinariat v nadaljevanju priporoči, naj
slikar pripravi nove načrte, pri čemer lahko navodila
dobi pri ordinariatu, primerno dekoracijo pa lahko tudi
svetuje strokovnjak po ogledu stavbe.45 Določila so bila
za župnijski urad zavezujoča. Februarja istega leta je
namreč Knezoškofijski ordinariat odredil, da se morajo
38
39
40

12. julija 1900 je ljubljanski Knezoškof Anton Bonaventura Jeglič v spremstvu 28 duhovnikov posvetil
cerkev in vse tri oltarje.37 Takrat je župnik Simon Žu35

36
37

„Načert in kamnoseška dela preskerbel je g. A. Vodnik iz Ljubljane,
podoba je bila naročena v Monakovem. Vse delo pa je vodil večinoma
tukajšnji č. g. župnik sam, kateremu gre pred vsem hvala, da se je vse
tako izborno izvršilo. Stane vse delo krog 800 gld.“ (Vodice, 26. julija.
Zgodnja Danica, XXXXV/32, 1892, str. 151)
(Iz Vodic), 26. oktobra, Slovenec, XXV/246, 1897, str. 3
Podroben opis posvečenja je objavljen v: Alojzij Kummer, Redke
slovesnosti v Vodicah, Zgodnja Danica, LIII/32, 1900, str. 254–255.
Stranska oltarja še nista bila povsem dokončana, saj so ju blagoslovili šele 25. novembra istega leta. Glej: V. P., Iz Vodic, Slovenec,
XXVIII/274, 1900, str. 3.
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41
42

43
44
45

Društvo za krščansko umetnost, Slovenec, XXVIII/131, 1900, str. 4
Andreja Žigon, Borut Rovšnik, Matija Koželj, 1842–1917, Kamnik
1986, str. 68.
Odbor je v tem času sestavljalo najmanj deset članov: duhovnik in
konservator Frančišek Avsec, duhovnik Janez Flis, založnik, arhitekt in tovarnar Ivan Mathian, profesor Celestin Mis, frančiškanski
gvardijan Hugolin Sattner, duhovnika Ivan Sušnik in Jožef Šiška,
podobar in radovljiški konservator Janez Vurnik ter profesorja in
duhovnika Tomo Zupan in Anton Zupančič (Kronika, Četrto izvestje društva za krščansko umetnost v Ljubljani za leta 1903–1906,
1907, str. 5). Odbor društva v tej sestavi se je tega dne najverjetneje
sestal zadnjič, saj je bil novi odbor voljen na občnem zboru 4. aprila 1907 (Josip Dostal, Društveno poročilo 1907-1912, Peto izvestje
društva za krščansko umetnost v Ljubljani 1907–1912, V/1, 1913, str.
6).
Nadškofijski arhiv Ljubljana, NŠAL/Ž, š. 448, Vodice. Mnenje in
navodila škofijskega ordinariata v Ljubljani glede nove poslikave
cerkve v Vodicah, 13. marec 1907
Izbrani osnutek najverjetneje ni ohranjen. Andreja Žigon ga v Koželjevi zapuščini očitno ni našla, saj je o vodiški poslikavi zapisala,
da se osnutek (s tremi skupinami angelov) zelo razlikuje od izvršene poslikave (Žigon, Rovšnik 1986, cit. n. 39, str. 68).
Izhodišče obočne ornamentalne proge je vidno na osnutku za poslikavo prezbiterija (Žigon, Rovšnik 1986, cit. n. 39, str. 118).
NŠAL/Ž, cit. n. 41
Prav tam
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ki v isti osi podeljuje svoj blagoslov z oboka prezbiterija. Naslikane figure so velike, pravilno skrajšane, vse
glave segajo do iste višine z izjemo velikana Krištofa in
Device Marije. Svetniki stojijo ali klečijo na oblakih, ki
obkrožajo kupolo. Koželj je motiva Marije in Boga Očeta slikal že na različnih lokacijah, upodobitev Štirinajstih priprošnjikov v sili pa je nova. Cerkveno poslikavo
dopolnjujejo še priljubljeni motivi muzicirajočih angelov, sv. Cecilije in kralja Davida nad pevskim korom,
Angela varuha in sv. Alojzija na stranskih lokih in treh
teoloških kreposti v prezbiteriju.

Priprošnjiki v sili (del), cerkev sv. Marjete v Vodicah
(Foto: Pavle Veider)
načrti za slikanje cerkva „brezizjemno predložiti škofijstvu, preden se delo prične. Ordinariat bo zadevo presodil in določil način prenovitve“.46
Župnik Žužek je navodila ordinariata upošteval.47 Koželj kupole ni razdelil na štiri trikotne dele, pač pa je
naslikal prizor na celotni površini. Ornamentalno
okrasje v prezbiteriju je spremenil, čeprav je ostalo v
razmerjih in intenzivnosti enako, kar dokazuje primerjava poslikave in osnutkov. Na vzhodnih pendantivih
ladijske kupole je dekoracijo zamenjal s figurama svetnikov škofa Mohorja in diakona Fortunata, v prezbiteriju je poenostavil kompozicijo Boga Očeta med
angeli in drugače organiziral polja z angeli. Kupole in
obok prezbiterija je slikal v svetlih modrih in rožnatih
odtenkih, zato učinkuje poslikava mehko, lahkotno in
umirjeno. Prehod odprtega nebesnega dela v težke, rustikalno členjene stene je omilil z nežno, nevpadljivo
dekoracijo na stičnih arhitekturnih elementih.
Ob vstopu v cerkev se pogled ustavi na Devici Mariji z
detetom v naročju in nato zaokroži po figurah štirinajstih priprošnjikov v sili.48 Marija kot najučinkovitejša
priprošnjica zaseda središčni del krožne kompozicije,
priprošnje svetnikov zbira in jih posreduje Bogu Očetu,
46
47
48

Odredbe glede cerkvenih stavb in cerkvene notranjščine, Ljubljanski škofijski list, 2, 1907, str. 42
Koželj je slikal v Vodicah že jeseni istega leta. Če so v Vodicah sledili
protokolu, je Koželj napravil nove osnutke, ki so jih nato v društvu
znova obravnavali in potrdili.
Čaščenje te skupine svetnikov se je razširilo v nemških deželah v
14. stoletju, ko je t. i. črna smrt pomorila najmanj tretjino evropskega prebivalstva. Simptomi te smrtonosne bolezni so obsegali
bolečine v glavi, prebavilih, vratu in dihalih, visoko vročino in okvare živčevja. Socialno varnost prebivalstva je ogrožal kolaps širših
lokalnih in ožjih družinskih skupnosti, ki jih je nezadržno redčila
črna smrt. Posledica epidemije so bili brezvladje in širjenje razbojništva, bolezni živine in drugih domačih živali, v duševnem smislu
pa brezup, izguba zdravega razuma in samomorilnost. Nenadna
smrt brez prejetih zakramentov je bila nekaj običajnega, k temu
dodajmo še visoko stopnjo umrljivosti otrok pri porodu. Zoper vse
naštete nadloge so se verniki obračali na štirinajst priprošnjikov v
sili.

Stropna poslikava cerkve sv. Marjete v Vodicah (Foto:
Pavle Veider)
Ujemanje ikonografskega programa vodiške cerkve s
konkretno lokalno ali širšo pobožnostno prakso je teže
določiti brez natančnih podatkov. Časopisje je v tem
času prinašalo pogosta poročila o uničujočih požarih
in neurjih, epidemijah nalezljivih bolezni pri človeku in
živali, različnih nesrečah pri delu z živino in na polju.
Nesreče, ki so bile del človekovega vsakdana, so sprožale potrebe po njihovem odvračanju. V litanijah vseh
svetnikov so se verniki priporočali zoper potres, naglo in neprevideno smrt ter vojsko, prosili pa so tudi,
„da bi [jih] Bog rešil treska in hudega vremena, kuge
in lakote, da bi sad zemlji dal in ohranil“.49 Obračanje
k posameznim svetnikom, glede na specifično zavetništvo, je bilo razširjeno vsaj do konca devetnajstega
stoletja. Takrat so verniki „še [znali] dostavljati angelskemu češčenju očenaše v čast zavetnikom za prerazlične potrebe“.50 Navado skupnega naslavljanja nebeških
49
50

L. Škufca, Četrta nedelja po binkoštih. Blagoslov božji. Duhovni pastir, XIII/6, 1896, str. 333
Zavetniki – priprošnjiki, Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto
1942, Ljubljana 1941, str. 30
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Matevža Langusa, avtorja poslikave šmarnogorske kupole in vodiške pokopališke kapelice.52 Do leta 1906 je
morala biti že precej poškodovana, saj je tedaj Bradaška
naslikal novo podobo sv. Nikolaja v nebeški slavi,53 visoko 2,81 m in široko 1,48 m.54 To je bilo njegovo zadnje
cerkveno naročilo v zapoški župniji – naslednje leto je
v ladji cerkve sv. Nikolaja slikal njegov stanovski kolega
Matija Koželj.

Sv. Krištof, cerkev sv. Marjete v Vodicah (Foto: Egon
Kaše)
priprošnjikov na naših tleh bi bilo treba raziskati, zlasti
v navezavi s tujimi romarskimi središči, kjer je bila molitev litanij štirinajstih priprošnjikov v sili del uradnega
romarskega programa.51

Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Zapogah
Prva januarska številka časopisa Gorenjec iz leta 1907
prinaša na prvi strani podlistek Nekaj najnovejših del
naših umetnikov. Besedilo je posvečeno delu kranjskega slikarja Matije Bradaška in vključuje seznam umetnikovih najnovejših del. V njem najdemo tudi portret
pokojnega duhovnika Martina Narobeta, nekdanjega
župnika iz Zapog. Bradaška je v besedilu ocenjen kot
hiter in spreten slikar, odlikuje da se po živem in krepkem koloritu ter slikanju anatomsko pravilnih figur.
Kako so se te kvalitete odražale na portretu pokojnika,
žal ne vemo, saj ta ni ohranjen, njegove žive in krepke
barve pa lahko še danes občudujemo v prezbiteriju farne cerkve v Zapogah, ki ga je leta 1891 poslikal s svetopisemskimi zgodbami in prizori iz življenja farnega
zavetnika sv. Nikolaja. Tudi veliki oltar, na katerem je
dolgih štirideset let maševal pokojni župnik Narobe, je
krasila velika podoba sv. Nikolaja. Bila je delo slikarja

Portretirani Martin Narobe je služboval v Zapogah
dolga štiri desetletja, zato ni nenavadno, da se v zadnjih letih pastirovanja večjih del v cerkvi in v župnišču ni loteval.55 Po oktobrski vizitaciji župnije leta
1902 je ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura
Jeglič v svojem dnevniku zapisal, da sicer zapoški župnik dobro dela in je „za vse jako vnet, vendar pa se
vidi, da se tudi cerkev in vse drugo z njim stara. … V
cerkvi je marsikaj napravil, vendar je pa vse nekako
zaprašeno. – V župnijskem stanu je vse staro in slabo
…“56 Jeglič je svoj zapis zaključil z zanimivo podrobnostjo: opazil je, da je Narobe hranil precej umetniških knjig.57 Zelo verjetno je, da je zbirka obsegala priročnike o krščanski umetnosti, morda knjige predlog
priljubljenih nazarenskih slikarjev. Dejanski obseg
zbirke ni znan, za usmeritev pa lahko zapišemo, da je
v istem času hranila knjižnica ljubljanskega Društva
za krščansko umetnost, katerega član je bil tudi Martin Narobe, enainštirideset naslovov.58 Če je obsegala
zapoška zbirka vsaj tretjino tega števila, je bila upravičeno vredna omembe.
Martin Narobe je v štiridesetih letih vodenja župnije
Zapoge delno prenovil in na novo opremil cerkev, pri
čemer je ideje in usmeritev pri izboru likovne opreme
lahko poiskal prav v svoji knjižnici. Poleg že omenjene
Bradaškove poslikave prezbiterija je pri Matiji Koželju
naročil božji grob,59 sliko Brezmadežne in dveh drugih
podob60 ter štirinajst postaj križevega pota. V stranski
52

53
54
55
56
57
58
59

51

Glej: Wallfahrts- & Andachtsbüchlein zur Verehrung der heiligen 14
Nothhelfer, Neuss 1870, https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/
content/pageview/2521893 (1. aprial 2020)
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Josip Lavtižar, Cerkve in zvonovi v dekaniji Kranj, Ljubljana 1901,
str. 305. Knjiga vključuje seznam zapoških župnikov oz. lokalnih
kaplanov od leta 1789, ko postane beneficij „samostojna duhovska
služba“, podaja pa tudi osnovni opis cerkvene opreme iz leta 1901.
Poglavje o Zapogah je bilo objavljeno tudi v Josip Lavtižar, Cerkve
in zvonovi v dekaniji Kranj. XX. Zapoge, Zgodnja Danica, LIV/25,
1901, str. 195–197.
„Bradaška naslikal oltarno sliko sv. Miklavža v Kranju za 200 kron.“
(NŠAL/ŽA, Zapoge, š. 1, Zgodovina župnije Zapoge, str. 27)
Nekaj najnovejših del naših domačih umetnikov, Gorenjec, VII/1,
1907, str. 1
Ob slabo stanje župnišča se je kasneje v svoji korespondenci s škofijskim ordinariatom obregnil tudi Narobetov naslednik, Janez Kalan, ki je župnišče in cerkev leta 1907 obnovil.
Anton Bonaventura Jeglič, Jegličev dnevnik. Znanstvenokritična
izdaja, Celje 2015, str. 168
Prav tam
O delovanju „Društva za krščansko umetnost“, Tretje izvestje društva za krščansko umetnost v Ljubljani za l. 1899-1902, 1903, str. 21
„Novi božji grob 187[?] malan od Koželja je stal 100 gold.“ (NŠAL/
ŽA, Zapoge, š. 1, Zgodovina župnije Zapoge, str. 14)
„Leta 1874 so bile 3 nove table od Kožela naredene za 100 gold.“
(NŠAL/ŽA, Zapoge, š. 1, Zgodovina župnije Zapoge, str. 15)
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Sv. Janez Evangelist in Janez Krstnik, cerkev sv. Nikolaja v Zapogah (Foto: Egon Kaše)

Slika Brezmadežne v Zapogah (Foto: Egon Kaše)

steni cerkvene ladje je umestil kapelici lurške Matere
Božje in trpečega Zveličarja61 ter prenovil oltarje in prižnico. Zamenjal je tudi veliki zvon, stari cerkveni tlak
in obhajilno mizo.62

je Koželj opustil v prid idealizaciji lepotnih figuralnih
tipov in poenostavitvi scenografije. Očitno je, da je Koželj v tem času že dokončno razvil slikarsko tehniko,
ki je nato ostala po kvaliteti nespremenjena še nekaj
nadaljnjih desetletij.

Leta 1845 je glavni oltar farne cerkve v Zapogah z
dvema kipoma in tabernakljem izdelal šentviški mojster podobar Matija Tomc po vzoru oltarja iz cerkve
Santa Maria Maggiore v Rimu.63 Tron oltarja je krasil
kip sv. Nikolaja, odprtino je prekrivala Langusova in
kasneje Bradaškova oltarna slika cerkvenega patrona.
Na tem mestu je bila v mesecu maju, v adventu in v
času pomembnejših Marijinih praznikov izpostavljena Koželjeva oltarna podoba Brezmadežnega spočetja
Device Marije, ki je zdaj na tem mestu postavljena za
stalno, saj je poškodovano platno sv. Nikolaja odstranjeno.64 Vsebinsko gre za precej razširjeno upodobitev
motiva, utemeljenega v španskem baročnem slikarstvu
prve polovice 17. stoletja. Naturalizem obraznih fiziognomij in dinamična ozadja vplivnih baročnih izvedb
61
62
63

64

Trpeči zveličar je danes hranjen v niši pod korom. Na prvotnem
mestu ga je zamenjala novejša Kristusova podoba. Oba kipa je izdelal kamniški kipar Fran Ksaver Tončič.
Iz Zapog, Slovenec, XXX/242, 1902, str. 2
Vera Baloh, Tomc, Matija (1814–1885), Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi706097/#slovenski-biografski-leksikon (1. aprila 2020)
Bradaškova slika Sv. Nikolaja je zaradi premikanja v vodilih
oltarja na robovih močno raztrgana, zato so jo morali sneti.

Koželj je sliko dokončal in dostavil župnijskemu uradu v Zapogah najkasneje do 19. novembra 1874. Tega
dne je namreč župnik Narobe pisno zaprosil škofijski
ordinariat v Ljubljani za dovoljenje za blagoslov slike in
nekaj novih paramentov.65
Koželj je za Zapoge znova slikal dobrih dvajset let kasneje. 9. avgusta 1896 so v župniji Zapoge praznovali
postavitev njegovega križevega pota. Prošnjo za blagoslovitev novih postaj je župnik Martin Narobe naslovil
na škofijski ordinariat mesec poprej – 3. julija. Iz ordinariata je dobil dovoljenje z navodilom, „da sme duhovnik iz reda sv. Frančiška ondotni križevpot blagosloviti in postaviti“.66 Slovenčev poročevalec je dogodek
opisal v superlativih: „Take slovesnosti, kakor preteklo
nedeljo, že dolgo časa ni praznovala naša fara. Naš, za
čast božjo nad vse vneti g. župnik Martin Narobe je
preskrbel našej cerkvi nov, krasen križev pot. Prav lepe
65
66

NŠAL/Ž, š. 461, Zapoge, Martin Narobe prosi škofijski ordinariat dovoljenja za blagoslov nove oltarne podobe in novih
paramentov, 19. novembra 1874.
NŠAL/Ž, š. 461, Zapoge, Martin Narobe prosi škofijski ordinariat
dovoljenja za postavitev in blagoslov novega križevega pota, 3. julija 1896.
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Izpraznjeno mesto je leta 1904 zasedel ljubljanski stolni vikar Janez Kalan,70 ki je bil agilen in energičen organizator župnijskega življenja. Kalan je bil na škofijski
ravni aktiven kot škofijski voditelj Marijinih družb,
ustanovitelj in urednik različnih cerkvenih listov in
ustanovitelj protialkoholne zveze Sveta vojska.71 V Zapogah je služboval do leta 1910 in je v tem času tudi obnovil in dodatno opremil župno cerkev.72 Prenovitvena
dela so bila precej obsežna in organizacijsko zahtevna.
Kakor je zapisal v cerkvenem listu Bogoljubu, so celo
poletje „zunaj in znotraj, spodaj in zgoraj“ popravljali
cerkev. Kamniški podobar Tončič je prenovil in pozlatil oltarje, prižnico in orgle, Rajmund Sušnik73 iz Šiške
je poskrbel za barvna okna, Matija Koželj pa je cerkev
„prav lepo poslikal. … Vsi trije umetniki mojstri so svoje delo izvršili v resnici povoljno, okusno in krasno ter

Sveta Ciril in Metod, cerkev sv. Nikolaja v Zapogah
(Foto: Egon Kaše)
slike sv. križevega pota je prav umetniški izvršil domači
umetnik g. M. Koželj, slikar v Kamniku. Vrlega umetnika vsled njegovih zares izvrstnih slikarij in primeroma
nizkih cen čast. duhovščini prav toplo priporočamo.“67
Križev pot so farani prenesli v slovesnem sprevodu v
cerkev. V skladu z navodilom ordinariata ga je tam blagoslovil frančiškanski gvardijan iz Kamnika ob prisotnosti domačega in smledniškega župnika ter še nekaj
drugih duhovnikov.
Martin Narobe, ki je ravno 30. avgusta tega leta praznoval zlato mašo,68 je v Zapogah služboval do avgusta
1903, ko je sklenil svojo življenjsko pot.69

Marijino kronanje, cerkev sv. Nikolaja v Zapogah (Foto:
Egon Kaše)
70
71

67
68
69
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(Iz Zapog pri Smledniku) 11. avgusta, Slovenec, XXIV/184, 1896,
str. 4
Prav tam
„Dne 22 t. m. smo pokopali splošno priljubljenega gospoda zlatomašnika M. Narobeta, ki je bil v naši sredi skoraj 41 let. Žalost po
zaslužnem gospodu je bila splošna, kar se je pokazalo posebno na
dan pogreba, katerega se je udeležilo 17 č. gg. duhovnikov in pevski
zbor iz Smlednika. Vsem izrekamo najtoplejšo zahvalo, posebno
pa še g. župniku iz Vodic. Obenem pa še prosimo, da bi ne ostali zapuščene sirote brez duhovnega pastirja.“ (Iz Zapog, Slovenec,
XXXI/198, 1903, str. 3)

72

73

Vzrok za premestitev v Zapoge omenja škof Jeglič v svojem dnevniku (Jeglič 2015, cit. n. 56, str. 233)
Uredništvo, Kalan, Janez (1868–1945), Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi263548/#slovenski-biografski-leksikon (1. aprila 2020)
Navedba v Slovenskem biografskem leksikonu, da se je Kalan zaradi obilice dela na drugih (društvenih) področjih leta 1908 odpovedal župniji je nenavadna, saj je v Letopisu ljubljanske škofije v
letih 1909 in 1910 izrecno naveden kot župnik v Zapogah (Letopis
ljubljanske škofije, XC/1, 1909, str. 72 in Letopis ljubljanske škofije,
XCI/1, 1910, str. 72).
„Potrdilo. Rad potrjujem, da je g. Rajmund Sušnik, steklar v Šiški,
napravil za župno cerkev v Zapogah prav lepa barvana okna za dokaj zmerno ceno. G. Sušnik je jako postrežljiv in priporočila vreden.
J. Kalan, župnik.“ ([inserat], Slovenec, XXXV/289, 1907, str. 8)
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za neprevisoko ceno“.74 75 Uspešno opravljeno delo so v
Zapogah praznovali z lepo zahvalno slovesnostjo v nedeljo, 6. decembra 1907, na god sv. Nikolaja. Slovesnosti se je udeležil tudi kanonik Tomaž Kajdiž, nekdanji
vodiški župnik.76
Poslikavo cerkvene ladje je Kalan naročil staremu znancu Matiji Koželju, s katerim sta se seznanila v Kamniku,
kjer je bil Kalan sedem let kaplan: med 1893 in 1900.
77
V času načrtovanja prenove zapoške cerkve sta bila
oba včlanjena v Društvo za krščansko umetnost,78 zato
je nenavadno, da v peti številki društvenega glasila ni
podatkov o novi poslikavi.79 Nenavadna je tudi odsotnost skic in načrtov, ki redno spremljajo večje Koželjeve slikarske projekte. Zdi se, kakor bi bila odločitev za
izvedbo sprejeta v naglici.

kot simbol Kristusove žrtve, Srce Jezusovo in Srce Marijino kot simbola božje in Marijine ljubezni ter angel
z napisnim trakom. Nežna cvetlična in rastlinska dekoracija obroblja prelome oboka in poudarja nekatere
arhitekturne člene. Ritem enobarvno toniranih obočnih in stenskih površin, okrašenih členov in figuralnih
poslikav na modrem ozadju prezbiterija tvori slikovito
in dinamično celoto, s katero je usklajena polihromacija oltarjev. Tako podobo je dobila cerkev med prenovo leta 1994. Pred tem posegom so bile spodnje stene
prezbiterija poslikane s križno-rombastim vzorcem, ki
je nadomeščal običajno slikano preprogo, stene ladij pa
so bile marmorirane. Prvotna polihromacija oltarjev je
bila manj intenzivna, svetle barve so prevladovale nad
temno modrimi.82

Program poslikave v Zapogah je razmeroma preprost
in vključuje standardni Koželjev ikonografski repertoar. Župnik Kalan je bil predan Marijinemu češčenju –
na škofijski ravni ga je pomagal organizirati kot prefekt
Marijinih kongregacij in ga pospeševal tudi v lokalni
Marijini družbi v Zapogah.80 Izbira motiva Sv. Trojica
krona Marijo je zato razumljiva, sploh pa je bil motiv v
luči polstoletne rasti priljubljenosti Marijinega čaščenja
na Slovenskem precej razširjen. Pod osrednjo obočno
kompozicijo sta na levi strani oboka upodobljena Kalanova soimenjaka Janez Krstnik in Janez Evangelist, v
desni obočni kapi pa Jagnje Božje. Vse tri figure se navezujejo na prvo poglavje Janezovega evangelija, kjer Janez Krstnik predstavi Jezusa z besedami: „Glejte, Božje
Jagnje, ki odvzema greh sveta.“81 Na desni strani oboka
sta naslikana sv. Ciril in Metod, priljubljena priprošnjika in t. i. slovanska apostola. Drugi elementi spadajo
v značilen nabor sočasne cerkvene dekoracije – pelikan
74
75

76
77

78

79

80
81

Janez Kalan, V Zapogah, Bogoljub, VI/1, 1908, str. 31
Omenimo še prenovo krstnega kamna, očiščenje fresk v prezbiteriju, premik obeh stranskih oltarjev ob slavoločno steno, barvanje
cerkvene fasade in strehe zvonika, obnova ure in ograje v zvoniku
ter zidarska dela, ki so obsegala povečanje okenskih odprtin v ladji,
preureditev niš za stranska kipa in odmik prsti od zunanjih cerkvenih sten (NŠAL/ŽA, Zapoge, š. 1, Zgodovina župnije Zapoge, str.
28).
Prav tam
Koželj je v tem času slikal na svež omet dvakrat: l. 1893 v kapeli
Žalostne Matere božje na kamniškem Malem gradu, sedem let kasneje pa v kapelicah Kalvarije, ko je popravljal svoje mladostniško
delo iz l. 1863 – druga cerkvena naročila v Kamniku v tem času niso
zabeležena.
V imeniku članov društva je Koželj naveden šele v Četrtih izvestjah
Društva za krščansko umetnost v Ljubljani (Imenik p. n. članov
„Društva za krščansko umetnost“ v Ljubljani, Četrto izvestje društva za krščansko umetnost v Ljubljani, 1903–1906, 1907, str. 29)
„Matija Koželj je poslikal ladjo župne cerkve v Kamniku, župno
cerkev v Vodicah in v Komendi ter zasnoval načrt za poslikanje ladje župne cerkve na Homcu.“ (O delovanju „Društva za krščansko
umetnost“, Peto izvestje društva za krščansko umetnost v Ljubljani.
1907–1912, 1913, str. 15). Smiselno bi bilo sklepati, da je društvo
v poročilu vključevalo tiste novosti, ki jih je ocenjevalo na sejah odbora. Načrtov za Zapoge najverjetneje niso pregledovali.
Glej: Iz Zapog, Bogoljub, IV/1, 1906, str. 31–32; V Zapogah, Bogoljub, V/1, 1907, str. 31; V Zapogah, Bogoljub, VI/1, 1908, str. 30–31
Janez 1, 29

Pelikan, cerkev sv. Nikolaja v Zapogah (Foto: Egon
Kaše)

Dodatek
V inventarju župnije Zapoge najdemo še vrsto Koželjevih slik, ki niso bile popisane v obstoječi literaturi. Zanimivi sta zlasti dve polkrožno zaključeni
tabelni sliki s Koželjevim podpisom in letnico 1877,
ki upodabljata Kristusovo bičanje in Kristusovo kronanje.83 Gre za standardni upodobitvi Kristusovega
pasijona, kakršne lahko najdemo v številnih obcestnih kapelicah v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Med banderi najdemo lepo ohranjeno upodobitev Lurške matere božje, podpisano z inicialkama
82
83

Po poročanju in predloženi fotodokumentaciji g. Marjana Pipana iz
Zapog
Slike niso del izvirne Koželjeve opreme cerkve sv. Nikolaja, pridobljene so bile veliko kasneje. Ustno poročilo g. Marjana Pipana iz
Zapog.
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MK in datirano z letnico 1906. Ohranjeni elementi
Koželjevega božjega groba, katerega obstoj dokazuje župnijska kronika, so bili v preteklosti povsem
preslikani.
Božji grob je naslikal tudi za vodiško cerkev (1913),
kjer še vedno hranijo izvirne dele, ki jih na veliki
petek tudi postavijo. V uporabi je tudi Koželjevo
bandero s sv. Marjeto in sv. Družino (1911). Slike sv.
Martina, ki jo je Koželj naslikal leta 1868 in je bila
shranjena v župnišču, pa danes ni več.
Od preostalih del je treba omeniti tudi Koželjevo najstarejšo ohranjeno tabelno sliko, votivno podobo sv.
Lucije, ki jo je Koželj za romarsko cerkev na Skaručni
naslikal po baročni podobici z druge polovice 18. stoletja.84 Na Skaručni naj bi naslikal tudi veliko podobo
sv. Krištofa na cerkveni zunanjščini.85
Leta 1887 je slikal v prezbiteriju Marijine cerkve na
Šmarni gori: med okni je naslikal štiri evangeliste,
ob vhodu v prezbiterij pa podobi Roženvenske in Karmelske Matere božje.
Sv. Lucija na Skaručni (Foto: Egon Kaše)
V isti cerkvi hranijo še kvalitetno podobo sv. Marjete, ki krasi menzo stranskega oltarja. Leta 1877 jo
je Koželj naslikal v Kamniku po Kremser Schmidtovi
predlogi. Nazadnje omenimo še izginulo oltarno podobo Stigmatizacije sv. Frančiška, ki so jo v dvajsetih
letih preteklega stoletja še hranili v samostanski cerkvi presvetega Srca Jezusovega pri šolskih sestrah v
Repnjah.86

Zaključek
Cerkvena umetnost iz obdobja druge polovice devetnajstega in prve četrtine dvajsetega stoletja je na
Slovenskem zapustila občudovanja vredno število
raznovrstnih umetnostnih spomenikov. V tem času
„so domala v vseh cerkvah na Slovenskem potekala
raznovrstna dela in popravila“.87 To se odraža tudi na
območju vodiške župnije, kjer je v tem času največ slikal prav Matija Koželj. Njegovi križevi poti, stenske
poslikave, oltarne slike in druga liturgična oprema
krasijo kar šest cerkva, kjer spremljajo in sooblikujejo
versko življenje vodiških župljanov že sto in več let.
Detajl „božjega groba“ v Vodicah (Foto: Egon Kaše)
84

85
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V dvajsetih letih preteklega stoletja so podobico še hranili v zakristiji. Stele omenja „podobico iz 2. pol. XVIII. st. predstavljajočo sv.
Lucijo stoječo v pokrajini s skaruško cerkvijo na levi in Šmarno goro
na desni“. (Stele 1929, cit. n. 6, str. 484)
Poročilo vodiškega župnika g. Franca Mervarja

Ne glede na priljubljenost in razširjenost poznonazarenskih umetnin, pa je treba poudariti, da jim je
bila umetnostnozgodovinska stroka v večjem delu
86
87

Stele 1929, cit. n. 6, str. 467
Andreja Žigon, Stensko slikarstvo poznega 19. stoletja na Slovenskem, Zbornik za umetnostno zgodovino, XIV–XV/14–15, 1978–
1979, str. 244
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Skrb za lokalno kulturno dediščino se je pokazala
tudi v posredovanju društva pri obnovi baročnega
zvonika cerkve sv. Lucije na Skaručni. Načrt, ki so ga
v društvu prejeli v presojo maja 1903, je predvideval zamenjavo baročne strehe, kar je v dopisu potrdil tudi vodiški župnik Simon Žužek.91 Odgovor so
v Vodicah prejeli šele decembra istega leta. Društvo
je župnijskemu upravitelju naročalo, „naj se ohrani
tudi sedanja lepa oblika zvonikove strehe, da se torej
na stari strešni stol ne napravlja nova oblika, kakor
je risano v načrtu“. Žužek je prejeta navodila upošteval, zato je božjepotna cerkev na Skaručni, v kateri
iščemo izpopolnitev arhitekturnega tipa nekdanje
vodiške farne cerkve, ohranila celovitost svoje dragocene baročne zunanjščine.92
Karmelska Mati božja na Šmarni gori (Foto: Egon
Kaše)
preteklega stoletja iz razumljivih vzrokov izrazito nenaklonjena.88 V okvirih vrednotenja moderne
umetnosti so bile zanjo najbolj usodne značilno naslanjanje na tuje grafične predloge, serijska izdelava
kompozicijsko identičnih likovnih del in nepresežen
obrtniški nivo izvedbe.89 Poleg tega so se z razvojem
spomeniškega varstva problematizirale škodljive obnove starejših, zlasti baročnih umetnin. Na Kamniškem je vrsto neposrečenih obnovitvenih posegov
zagrešil tudi Matija Koželj, ki je bil, ironično, eden
redkih poznonazarencev, ki so mu, čeprav s stisnjenimi zobmi, vendarle priznavali talent in vsaj minimalno kvaliteto.90
Poudariti pa moramo tudi nasprotno. Potrebo po učinkovitejšem varovanju umetnostne kulturne dediščine
v času intenzivne cerkvene gradbene in prenovitvene
dejavnosti ob prelomu stoletij so vendarle zaznali tudi
v ljubljanski škofiji. Leta 1893 ustanovljeno Društvo
za cerkveno umetnost je kot posvetovalni organ ljubljanskega Knezoškofijskega ordinariata v umetnostnih zadevah bedelo nad načrtovanjem novih in
obnavljanjem starih cerkvenih prostorov in opreme.
Kakor smo videli, tudi na območju vodiške župnije,
kjer je v dialogu z naročnikom in izvajalci del usmerjalo zidavo in opremo nove vodiške župnijske cerkve,
ki je postala imeniten primer celostno oblikovanega
liturgičnega prostora, v katerem so slikarski, plastični
in arhitekturni elementi ubrani v harmonično celoto.
88
89
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Glej članek: Lev Menaše, Marijanska ikonografija in položaj slovenskega cerkvenega slikarstva v 19. stoletju, Zbornik za umetnostno
zgodovino, XIV-XV/14–15, 1978–1979, str. 249–255
Žigon 1978–1979, cit. n. 87, str. 245
„Kiparstvo pa so oskrbovale skoro še bolj degenerirane delavnice
kakor so bile slikarske, kjer Koželju le ni mogoče odrekati neke minimalne kvalitete.“ Stele 1929, cit. n. 6, str. XIV

Po drugi svetovni vojni je zavedanje o vlogi društva
in pomenu obravnavane umetnosti v širši javnosti
zbledelo, posamezna dela so kot anonimna cerkvena oprema postala žrtev amaterskih obnovitvenih
posegov in v času po drugem vatikanskem koncilu
predmet inventurnih čistk. Ta dinamika je razvidna
tudi na nekaterih slabo ohranjenih ali uničenih delih Matije Koželja. K sreči je prezrta umetnost proti
koncu sedemdesetih let preteklega stoletja pritegnila pozornost strokovne javnosti. Po zaslugi raziskovalnega dela umetnostne zgodovinarke Andreje Žigon, avtorice številnih besedil o poznonazarenskem
slikarstvu na Slovenskem, se je ta likovni fenomen
vpisal v zgodovino slovenske umetnosti kot enakopraven razvojni člen. Zanimanje zanj pa raste tudi v
okvirih nekaterih lokalnih skupnosti, kjer razumejo,
da je raziskovanje lokalne kulturne zgodovine in kulturne dediščine pravzaprav odkrivanje in utrjevanje
temeljev lastne identitete.

91

92

„Zdi se mi da bi streha v spremenjeni obliki k obstoječimu zlogu
nekako bolj ugajala.“ NŠAL/Ž, š. 448, Vodice. Dopis vodiškega župnika Simona Žužka Društvu za krščansko umetnost glede načrta
prenove strehe zvonika cerkve sv. Lucije v Skaručni (28. maja 1903)
s pripisanim odgovorom društva oziroma škofijskega ordinariata
v Ljubljani (15. decembra 1903). Dokument ne vsebuje originalno
priloženega načrta.
Gre za arhitekturni „[t]ip, ki se začne uveljavljati okrog l. 1740 in
ki postane pozneje značilen za manjše in večje stavbe srede in 2.
pol. XVIII. stol., tip, ki ga zelo dobro ilustrirata sedanja cerkev na
Skaručini in njena prednica v razvojni črti in njena upravna matica, prejšnja cerkev v Vodicah. Ta tip stremi za tem, da ustvari v
notranjščini iz ladje, prezbiterija in za oltarje in drugo potrebnih
dolbin in kupolastih obokov živahno razgibano, harmonično in
prostorninsko enotno učinkujočo celoto“. (Stele 1929, cit. n. 6, str.
XII)
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JAKOB ALEŠOVEC
Tomaž Miško
Jakob Alešovec se je rodil na Skaručni 24. julija 1842
čevljarju Juriju Alešovcu in Poloni, rojeni Šubelj. Oče
Jurij, ki je bil menda edini pismen moški v vasi, je sina
Jakoba naučil brati. Jakob je tako sedel v klop ljudske šole v Vodicah z znatno prednostjo pred drugimi
sošolci in je razred zaključil kot najboljši učenec. Po
posredovanju vodiškega kaplana Mihaela Peternela
je Jakob nadaljeval šolanje na normalki v Kamniku.
Tukaj je potekal pouk v nemškem jeziku, kar mu je
sprva povzročalo težave, a je oba razreda izdelal kot
najboljši učenec. Šolanje je s finančno pomočjo dobrotnikov in podporo domačih duhovnikov nadaljeval
na ljubljanski gimnaziji. V spominih je zapisal, da je v
prvih letih v Ljubljani slabo oblečen in pogosto lačen
mrzle zimske dneve preždel v toplo zakurjeni licejski
knjižnici, kjer je prebiral nemško mladinsko literaturo. Slovenščino je v času šolanja povsem zanemaril,
le v času šolskih počitnic je doma prebiral slovenska
časopisa Zgodnjo Danico in Novice.1
V višjih gimnazijskih razredih je služil denar s pisanjem domačih nalog premožnejšim sošolcem in inštrukcijami; v petem razredu je ustanovil nemški dijaški list Die Schwalbe, v katerem je objavil svojo prvo
nemško povest o priseljencih v Ameriki in njihovem
boju z Indijanci; leto kasneje je s sošolcem pripravljal
priljubljen šaljivi list, ki je krožil med dijaki. Dodatne
dejavnosti so mu jemale dragoceni čas, ki bi ga moral nameniti učenju. Na veliko razočaranje domačih je
poleti 1863, še pred zaključkom šestega razreda, zapustil šolo. Jeseni istega leta je v prilogi ljubljanskega
časopisa Laibacher Zeitung objavil svoj prvi prispevek,
članek o Škocjanskih jamah.2 V tem času je bil enaindvajsetletni Jakob brez službe in strehe nad glavo.
Nekaj časa je opravljal pomožna dela v ljubljanskem
gledališču in medtem napisal igri o razvpitem slovenskem razbojniku Sicherlu3 in Francozih v Kamniku.4
Obe sta bili uspešno uprizorjeni na ljubljanskem odru,
v Sicherlu je Alešovec celo odigral stransko vlogo. Jeseni 1864 je odšel k Miroslavu Vilharju na grad Kalec
za domačega učitelja. V prijateljski družbi Vilharjeve
družine je izgubljal prirojeno plašnost in se privajal
uglajenemu vedenju. V tem času je v Laibacher Zeitung
redno objavljal dnevne novice in v podlistku nemške
povesti, romane in humoreske v nadaljevanjih.5 Pod
1
2
3
4
5
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Časopis Kmetijske in rokodelske novice je izhajal med letoma 1843 in
1902. Do smrti leta 1881 ga je urejal Janez Bleiweis.
Jakob Alešovec, Ein Besuch der Grotte bei St. Kanzian in Istrien,
Blätter aud Krain. Beilage zur Laibacher Zeitung, VII/43, 1863
Sicherl, vulgo Dimež, der Schrecken von Krain, 1863
Die Franzosen in Stein, 1864
V Laibacher Zeitung je objavil Das steinerne Kreuz (št. 63 –), Ein Held
der Sternallee (št. 106 –), Der verwunschene Prinz (št. 207 –) in Karster Kauserien (št. 137 –).

Ilustrirana pesem „Brenceljnova“ tuga. Brencelj v lažnjivi obleki, 1884, št. 20/21
Vilharjevim mentorstvom pa je Alešovec napisal tudi
svoj prvi slovenski prispevek za celovški časopis Slovenec, vrsto slovenskih iger za čitalnico v Bistrici in
svoje prvo daljše slovensko besedilo Kustoca in Vis
(1867). Zgodovinska pripoved o dveh večjih vojaških
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Naslovnica drugega letnika Brenclja v lažnjivi obleki, 1870, št. 14
zmagah avstrijske armade nad Italijani je izšla v lični ilustrirani knjižici.6 Ker slovenščine še ni bil dovolj
vešč, mu je pri pisanju pomagal Vilhar. Naslednje leto
je izdal podobno knjižico z naslovom Cesar Maks in
Mehika (1868). Obe besedili je napisal v preprostem
jeziku, nabitem s čustvenimi, domoljubnimi in političnimi prvinami.
Po krajšem postanku v Vipavi, kjer je grofu Lanthieriju uredil domačo knjižnico, se je leta 1868 dokončno vrnil v Ljubljano. Tukaj je objavljal v nemškem časopisju in igral klavir na zasebnih plesih,
nato pa je našel delo v Kleinmayerjevi tiskarni kot
korektor. Napisal je tretjo nemško igro Modern
in objavljal v časopisih.7 Med delom v tiskarni je
Alešovec spoznaval dvolično naravo ljubljanskih
nemškutarjev. V spominih je zapisal, da so se veliki gospodje ‚v tej tiskarni … kar brez vse sramote
politično slekli, brez ozira na-me, ki sem tam pri
pultu sedel in stavcev pregreške popravljal‘.8 Odpor do nemškutarjev je v Alešovcu naglo naraščal.
V tem času se je udeleževal družabnih večerov
ljubljanskega Sokola, za katere je pisal priljubljena humoristična berila. 9. avgusta 1868 se je kot
poročevalec Laibacher Zeitung udeležil prvega slovenskega tabora v Ljutomeru in napisal tako ugodno poročilo, da ga v časopisu niso želeli natisniti.
Jeseni 1868 je dokončno prestopil na slovensko
6
7
8

Knjigo je Alešovcu naročil ljubljanski knjigotržec Giontini. Alešovec je
v času šolanja pri njem kupoval nemške viteške romane in časopise.
Roman Laibacher Mysterien v podlistku Laibacher Zeitung (št. 162 –)
Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal. Povest slovenskega trpina, Ljubljana 1910, str. 538

stran in januarja naslednje leto pričel izdajati prvi
slovenski politično-satirični list Brencelj v lažnjivi
obleki.9
V Brenclju je Alešovec s pekočo ironijo in sarkazmom
razgaljal izključujočo nemško liberalno politiko in se
norčeval iz domačih odpadnikov, t. i. nemškutarjev. Vsebino lista so sestavljali satirični komentarji, povesti, pesmi in izmišljeni dialogi, s katerim je
Alešovec v poljudnem, ljudstvu razumljivem jeziku,
komentiral domače politično dogajanje. Nesramno
in ponekod že kar žaljivo obračunavanje z nasprotniki slovenstva in slovenske narodne politike je vseh
petnajst let izhajanja Brenclja pozorno spremljala
cenzura. Državni tožilec je v tem času zaplenil in
uničil celotne naklade enajstih številk lista, v katerih
je Alešovec z domnevno neprimerno kritiko nekaterih institucij in politikov kršil zakon. Alešovec je
bil zaradi žaljive objave v štirinajsti številki tretjega
letnika Brenclja obsojen na dva meseca zapora, ki ju
je odsedel jeseni 1872 v ljubljanskem zaporu Žabjek.
Spomine na arest je objavil takoj naslednje leto v šaljivi knjižici Ričet iz Žabjeka, kuhan v dveh mesecih in
zabeljen s pasjo mastjo.
Čeprav so številne konfiskacije Alešovca drago stale,
je pogumno in premočrtno pikal in zbadal naprej.
Alešovca – Brenclja, ki se je na naslovnem zaglavju
pojavil v podobi nadležnega mrčesa s peresom v rokah, se je vzdevek prijel tudi v javnosti. Šegavi, hudomušni in energični možakar z neusahljivim vrel9

Izhajati je začel slabo leto po ustanovitvi Slovenskega naroda (prva
številka izšla 2. aprila 1868).
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Spominska plošča je bila postavljena leta 2016 na 17.
Kopitarjevih dnevih na Skaručni. (Foto: Tina Kosec)

Jakob Alešovec (Foto: Fran Vesel, hrani NUK,
Kartografska in slikovna zbirka)
cem humornih domislic in idej je dodobra pretresal
zaspano Ljubljano. Fran Levec je o njem zapisal:
‚Najboljši med vsemi je še Jaka Alešovec. Časté ga vsi
kakor Boga. On je edini, ki še kaj piše in se še za kaj
briga, drugo pa vse za babami leta, nad nemškutarji
upije, … Brenceljna v nebo povzdiga, slovensko nemškutari, pije in utrinja.‘
Vsej priljubljenosti navkljub izdajanje Brenclja ni
zadoščalo za dostojno preživetje,10 zato je Alešovec
objavljal tudi v dnevnem časopisju. Nekaj časa je
sodeloval pri slovensko-nemškem časopisu Triglav.
Postal je njegov glavni urednik in neposredno pred
koncem izhajanja tudi lastnik. Dolga leta je bil sotrudnik Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novic
ter dnevnika Slovenec, ki ga je nekaj časa tudi urejal.
Alešovčeva publicistika in knjižna produkcija sta bili
tesno povezani: spisi, ki jih je najprej objavil v podlistkih, so glede na ugoden odziv bralstva ugledali luč
sveta tudi v knjižni obliki. Tudi avtobiografska povest Kako sem se jaz likal je sprva izhajala kot podlistek v Slovencu, nato pa je leta 1884 izšla še v knjižni
obliki. V njej pisatelj opisuje svoje življenje od zgodnjega otroštva, šolanja in poklicne osamosvojitve
do začetkov pisanja v slovenskem jeziku. Knjiga je
pomemben dokument o nemškem asimilacijskem
pritisku v tedanjih šolah. Z natančnim opisovanjem
dogodkov in oseb je neprecenljiv vir kulturnozgodovinskih podatkov za drugo polovico 19. stoletja.
10
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Naročniki Brenclja so Alešovcu že leta 1875 dolgovali čez tri tisoč
goldinarjev.

Podobno dokumentarno vrednost imajo odmevni
portreti ljubljanskih poklicev in stanov Laibacher
Typen, ki jih je Alešovec objavil leta 1869 v podlistku
Triglava. Deset let kasneje jih je prevedel za Slovenčev podlistek in združene izdal v knjigi Ljubljanske
slike. Alešovec je tipe ljubljanskih meščanov naslikal
z realističnimi detajli in podrobnimi psihološkimi
orisi ter jih v smislu zoološke taksonomije opremil s
šaljivimi latinskimi imeni.
Prvenstvo med slovenskimi pisci kriminalnih zgodb
si je Alešovec zagotovil z vrsto zanimivih kriminalnih povesti, ki jih je v sedemdesetih letih pisal za
podlistek Novic. V istem časopisu je objavljal tudi
humoristične in politično tendenčne povesti. Med
njimi je treba posebej omeniti podlistek Moj pes, ki je
izhajal v dvajsetih nadaljevanjih leta 1874. Po emotivni in nazorski plati so liki podvrženi Alešovčevi
karakterni tipizaciji, zavoljo odlično izpeljanih komičnih situacij in dinamične pripovedi pa je branje
povesti še danes privlačno in zabavno.
Alešovec je odklanjal zapleteno in stilizirano pisanje.
Gledališke igre, ki jih je prevedel ali napisal za Dramatično društvo v Ljubljani, so občinstvo nagovarjale z
dramaturško preprostostjo in humorjem. Romane,
povesti in članke je pisal v preprostem, razumljivem
jeziku, ki je ustrezal pretežno kmečki slovenski publiki. ‚Bil je ljudski pisatelj v dobrem pomenu besede:
brez umetniškega stremljenja je pisal preprosto, za
svojo dobo pravilno ter z veliko hudomušnostjo in
šegavostjo.‘11 To je nedvomno ustrezalo njegovemu
pokrovitelju in političnemu mentorju Janezu Bleiweisu. Bleiweis je v umetnosti videl predvsem orodje za narodno vzgojo in prebujanje narodne zavesti.
11

Dragotin Lončar, Alešovec, Jakob (1842–1901). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/
oseba/sbi127266/#slovenski-biografski-leksikon (21. april 2020)
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Vpliv na Alešovca je bil v tem oziru nedvomen, kar
dokazujeta tudi programsko zasnovani povesti Petelinov Janez12 in Ne v Ameriko!,13 ki naslavljata tedaj
aktualne probleme brezbožnosti, alkoholizma, političnega oportunizma in množičnega izseljevanja.
Prezaposleni Alešovec z mislijo na družino ni dolgo odlašal. Okrog leta 1872 se je oženil z ljubljansko šiviljo Marijo in imel z njo dve hčeri in dva sina.
Družinsko življenje ga je spodbudilo, da je leta 1883
napisal svojo drugo pravljico z naslovom Jama nad
Dobrušo,14 ki jo je umestil v bližino svojega rojstnega
kraja Skaručne.15 Kmalu zatem pa se mu je življenje
obrnilo na glavo. Marca 1885 je umrl štirinajstletni
sin Albin, leto kasneje pa je moral zaradi opešanega vida odložil pisateljsko pero. Nenadoma razrešen
pisateljskih in uredniških obveznosti, je na pol slep
pešačil po slovenskih deželah. Prenočišče in hrano je
izprosil pri starih znancih. Obiskal je tudi župnika
in pisatelja Finžgarja, ki je o njem zapisal: ‚Pri meni
se je pomudil za nekaj ur, kajpak ob vinu. O, kako
prekrasno je lagal! Z vso resnobnostjo mi je pripovedoval, kako se je vozil po Nilu in kako je gledal krokodile, ki so hrustali zamorčke, ko so se kopali ...‘16
Nazadnje sta ponos in bohemska nrav obubožanega
Jakoba Alešovca pognala od doma na ulico, kjer je
beračil dolgih 12 let, dokler ni 17. oktobra 1901 za
vselej zatisnil oči.
„Naj končam z odgovorom Brencljevim–Alešovčevim.
Na starost je temu našemu najboljšemu humoristu
mesto Ljubljana dodelilo sobo in oskrbo v hiralnici.
Ko sem ga po nekaj mesecih spet srečal vsega
nebogljenega na ulici, sem ga vprašal: ‚Zakaj niste
več v hiralnici?‘ – ‚Zato, ker sem tak osel, da mi je
ljubša peščica ovsa v svobodi kakor cel skedenj, pri
katerem bi moral biti otvezen!‘ Zares, osebna svoboda, narodna svoboda je pač največje dobro, celo v
skromnosti boljše kot polni lonci suženjstva.“17

12
13
14
15
16
17

Jakob Alešovec, Petelinov Janez, Ljubljana 1880
Jakob Alešovec, Ne v Ameriko! Povest Slovencem v poduk, Ljubljana
1883
Jakob Alešovec, Jama nad Dobrušo ali dobri in hudobni grajšak. Prav
ljica iz starodavnih časov, Ljubljana 1883
Prva ljudska pravljica, Vrtomirov prstan ali zmaj v bistriški dolini, je izšla leta 1869, in je bila prvo Alešovčevo literarno delo v slovenščini.
Fran Saleški Finžgar, Leta mojega popotovanja, Zbrano delo, XII (ur.
France Bernik), Ljubljana 1992, str. 85
Fran Saleški Finžgar, Slovenska narodna svoboda in njena vred
nost, Zbrano delo, XV (ur. France Bernik), Ljubljana 1999, str. 403
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Franc Hubad
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 28. januarja 1849 pri Spodnjem Rebovu v
Povodju pri Skaručni. Franc je bil najstarejši brat Mateja Hubada. Ljudsko šolo je obiskoval na Skaručni,
gimnazijo pa v Trstu in Ljubljani, kjer je maturiral. V
Gradcu je študiral klasično filologijo in slavistiko. Po
diplomi je bil najprej suplent na graški gimnaziji, leta
1875 pa je nastopil službo profesorja na ptujski gimnaziji. Na Ptuju se je poročil s Teklo Schönwetter. Imela sta hčer Teklo in sina Franja. Hči se je poročila z dr.
Miljutinom Zarnikom, sinom dr. Valentina Zarnika,
sin pa je postal odvetnik in razmeroma mlad – štiridesetleten – umrl.
Od leta 1881 do avgusta 1884 je bil Franc Hubad začasni vodja ptujske gimnazije, nato je bil premeščen na
I. državno gimnazijo v Gradec, leta 1891 je postal referent na prosvetnem ministrstvu na Dunaju, na željo
tega ministrstva pa je leta 1894 postal ravnatelj obeh
učiteljišč v Ljubljani, leta 1901 deželni nadzornik ljudskih in meščanskih šol ter učiteljišč, dve leti pozneje
pa nadzornik srednjih šol.
Bil je tudi pedagoški teoretik. Poleg poklicnega pedagoškega dela se je ukvarjal s slovanskim narodopisjem, sestavljal slovarje in pisal leposlovje za mladino.
Bil je tudi glasbenik, predsednik Glasbene matice.
Umrl je 3. decembra 1916 v Ljubljani.
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Josip Hubad
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 1. marca 1850 pri Kosmaču v Vesci pri
Vodicah. Ljudsko šolo je končal pri frančiškanih v Kamniku, gimnazijo pa v Ljubljani. Po maturi leta 1871
je odšel na Dunaj študirat naravoslovje, obenem pa je
v prvem letu študija služil kot enoletni prostovoljec
pri 17. pehotnem polku. Po končanem študiju je poučeval na meščanskih šolah na Dunaju, bil vzgojitelj pri
baronu Marpurgo v Trstu in nekaj časa hkrati suplent
na tržaški državni gimnaziji. Z baronom in njegovo
družino je veliko potoval po evropskih državah. Po
profesorskem izpitu leta 1880 je bil poskusni kandidat na akademski gimnaziji, nato je učil na dveh dunajskih gimnazijah in bil vmes vzgojitelj pri grofu Ludoviku Wodzickem in tudi s to družino veliko potoval.
Leta 1884 je bil premeščen na nižjo gimnazijo v Kranj.
Takrat se je poročil z Ivano Pavšler iz ugledne kranjske
rodbine; imela sta dva sin in hčer. Leta 1887 je bila
kranjska gimnazija za nekaj let ukinjena in je poučeval
na ljubljanski, leta 1894 pa se je kot ravnatelj vrnil na
kranjsko gimnazijo in jo uspešno vodil dvanajst let. Po
njegovi zaslugi je bilo zgrajeno novo gimnazijsko poslopje, kupljena nova, ustreznejša oprema in prizidana kapela. Posebno skrbno je izbiral profesorje, dijakom pa je ostal v spominu zaradi svojega očetovskega
odnosa do njih. Kot naravoslovec je bil tudi prijatelj
duhovnika in naravoslovca Simona Robiča (Kranjska
Gora, 1824–Šenturška Gora, 1897), takrat župnika na
Šenturški Gori. Prav zaradi tega prijateljstva je dobila
kranjska gimnazija del zbirk iz njegove zapuščine.

Do dijakov je imel očetovski odnos. (NUK, Kartografska
in slikovna zbirka)

Josip Hubad je napisal učbenik Prirodopis za ljudske
in meščanske šole, prevedel brošuro Smrekov prelec,
preiskoval vode v ljubljanski okolici in na podlagi poskusov opisal povzročitelja račje kuge.
Leta 1903 se je pri vožnji hudo ranil in kljub operacijam ni bil več popolnoma zdrav. Zdravil se je v različnih krajih, tudi na Velikem Lošinju, kjer ga je zadela
kap in je 31. oktobra 1906 umrl. Upoštevali so njegovo željo in ga niso pokopali tam, ampak so ga odpeljali
v Kranj.
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Franc Štupar
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 16. julija 1862 v Vodicah pri Božečih.
Končal je kmetijsko akademijo v Taboru in leta 1884
tudi višjo kmetijsko šolo v Rovnicah na Češkem. Tri
leta je prakticiral na veleposestvu knezov Lobkowitz
in Liechtenstein na Češkem in Moravskem. Po končanem študiju se je vrnil v domovino in bil od leta 1887
do 1891 strokovni učitelj na kmetijski šoli na Grmu
pri Novem mestu, nato je bil pristav1 in drugi ravnatelj Kmetijske družbe v Ljubljani, kjer je vodil strokovno-tehnični oddelek, poskusno in pospeševalno
službo. Pridobival je pomembne statistične podatke
ter napisal veliko strokovnih člankov in nekaj knjig;
pisal je tudi poljudna in leposlovna besedila o življenju živali in škodljivcev. Leta 1914 je bil zaradi bolezni
predčasno upokojen. Od takrat naprej je spet živel na
rojstnem domu v Vodicah, kjer je 13. februarja 1936
umrl.
Znal je več tujih jezikov: poleg nemščine, latinščine in
češčine je znal tudi francosko in angleško. Med študijem na Češkem je spoznal tudi mednarodni jezik
esperanto, se ga naučil in se dejavno vključil v gibanje
za njegovo širjenje. Bil je med prvimi esperantisti v
Ljubljani, pisal je strokovne članke o jeziku in prevajal
dela slovenskih avtorjev v esperanto.
Franc Štupar (Arhiv družine Štupar, Vodice)

1

Pisarniški uslužbenec po končani pripravniški dobi in opravljenem
strokovnem izpitu
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Matej Hubad
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 28. avgusta 1866 pri Spodnjem Rebovu
v Povodju pri Skaručni. Glasbena nadarjenost in dejavnost je bila že v družini, saj sta bila oče in sestra
Marjana dobra pevca; Marjana je skrbela za Mateja,
saj je mama umrla leto in pol po njegovem rojstvu.
Matejevo nadarjenost za glasbo so odkrili že doma in
zanj se je zavzel skaruški učitelj in organist Matevž
Bohinc, v šoli na Grabnu v Ljubljani pa ga je za glasbo
dodatno navdušil učitelj Anton Razinger. V gimnazijo
je dve leti hodil na Ptuju, kjer je bil njegov brat Franc
profesor; tudi tukaj je pel v zboru. Gimnazijsko šolanje je nadaljeval v Ljubljani, glasbo na šoli pa je takrat
poučeval stolni organist Anton Foerster. Matej Hubad
je pri šolskih mašah dajal intonacijo in včasih tudi dirigiral, pel je tudi prvi bas v kvartetu in pogosto solo.
Kmalu se je pridružil dijaškemu zboru Glasbene matice in po nekaj letih prevzel njegovo vodstvo in v tej
vlogi prvič nastopal z zborom leta 1885.
Po maturi leta 1886 je odšel v Gradec na prostovoljno
služenje vojaškega roka, poleg tega je končal semester
študija prava in vodil pevski zbor akademskega društva „Triglav“. Vojaško službo je končal 30. septembra 1887, ko je opravil izpit za rezervnega častnika.
Po vrnitvi domov se je kljub nasprotovanju domačih
odločil za študij glasbe na Dunaju. Kot reven študent
se je preživljal z inštrukcijami, tako kot njegov sošolec
Oskar Dev. Kljub trdemu življenju je uspešno opravil
izpite iz harmonije, orgel in klavirja pri najbolj znanih
dunajskih glasbenikih, poleg teh predmetov pa je zasebno študiral solopetje in druge glasbene predmete.
Novembra 1891 se je zaradi gmotnih razmer vrnil v
Ljubljano in postal zborovodja pevskega zbora Glasbene matice, v zavodu pa je poučeval glasbeno teorijo, mladinsko petje, klavir, solopetje, kontrapunkt in
harmonijo ter vodil tudi mladinski zbor. S pevskim
zborom Glasbene matice se je še posebej proslavil, saj
ga je dvignil na zelo visoko raven. Kot zborovodja je
bil strog in natančen, po vaji pa sproščen in družaben; marsikdaj je sam plačal zapitek cele družbe. Ivo
Peruzzi ga je označil za dobrodušnega velikana z nasmeškom otroka. Leta 1896 je Matičin odbor odobril
Hubadu dveletni študijski dopust, da je lahko nadaljeval in dokončal študij na Dunaju. Na konservatoriju je vpisal: solopetje, pedagogiko, glasbeno vzgojo,
glasbeno literaturo, metodiko pouka, estetiko glasbene umetnosti, glasbeno zgodovino, akustiko, nauk o
instrumentih in eksperimentalno fiziko. Tudi v tem
času je bil dejaven, saj je zelo uspešno vodil 120-članski pevski zbor Slovanskega društva; društvo ga je ob
odhodu z Dunaja izvolilo za častnega člana. Vrnil se
je v Ljubljano na Slovensko matico, vendar se je mo-

Veliki pedagog, zborovodja in organizator glasbenega
šolstva
ral spopadati s političnimi igricami in različnimi nasprotovanji, ki so v določenem obdobju precej načele
njegovo zdravje. Matičin odbor je to premagal, Hubad
je spet vodil pevski zbor Glasbene matice in doživljal
uspehe doma in na tujem. Leta 1916 se je poročil z
Jerico Dolenc iz Škofje Loke, pevko v Matičinem zboru, trafikantko in odlično organizatorko, ki mu je na
tem področju lahko veliko pomagala. Poleg tega je bila
tudi ljubiteljska igralka. Leto pozneje se jima je rodil
sin Samo. Istega leta, torej 1917, je postal ravnatelj
Matičine glasbene šole. Vedno se je zavzemal za to,
da je treba glasbeno šolanje omogočiti vsem slojem
prebivalstva. Med njegovimi učenci solopetja je bilo
veliko takih, ki so se pozneje zelo uveljavili, med njimi
tudi znameniti basist Julij Betetto. Leta 1919 je GM
ustanovila konservatorij, Jugoslovanska akademija
znanosti in umetnosti ga je istega leta imenovala za
častnega člana. Leta 1926 je država Matičin konservatorij prevzela pod svoje okrilje. Poleg drugih pomembnih odlikovanj je Mateja Hubada kralj odlikoval
z redom sv. Save.
Januarja 1929 ga je zadela možganska kap, od katere
si ni več čisto opomogel. Tudi za ženo in sina je bil to
hud udarec. Redki prijatelji so ga še vedno obiskova221
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li, a se je kljub temu čutil zapuščenega. Posebej so ga
počastili ob šestdesetletnici, ko je Hubadova pevska
župa,1 združenje slovenskih pevskih zborov, 16. novembra 1936 priredila v dvorani Filharmonične družbe koncert včlanjenih zborov. Umetnik sam se tega
koncerta ni mogel udeležiti, ga je pa poslušal po radiu
in se potem pevcem in obiskovalcem koncerta z odprtim pismom zahvalil za to pozornost.
Le nekaj mesecev pozneje je Matej Hubad zbolel za
pljučnico in 1. maja 1937 umrl. Dva dni pozneje je bil
pogreb, najveličastnejši, kar jih je do tedaj videla Ljubljana. Udeležili so se ga tako pomembni kot preprosti
ljudje, saj glasba združuje vse.
Matej Hubad je bil odličen glasbeni pedagog, zborovodja in organizator glasbenega šolstva. Tako rekoč
mimogrede je teoretično znanje spreminjal v ustvarjalno prakso; izdeloval je statute, učne načrte, na podružničnih šolah je nadzoroval glasbeni pouk. Bil je
odličen zborovodja in učitelj drugih glasbenih predmetov; pri pouku je znal zbuditi zanimanje učencev.
Ti so pri pouku uživali in se včasih tudi zabavali, če
pa kaj ni šlo v redu, je znal tudi zarohneti. Pri njem je
bilo treba trdo delati, potem pa uspeh ni mogel niti
smel izostati. Matej Hubad je bil eden redkih slovenskih umetnikov, o katerem so se že za časa življenja
vsi strinjali, da je velik. Velik pa ni bil le kot umetnik,
ampak tudi kot človek.

1

Združenje slovenskih pevskih zborov Hubadova pevska župa je
imelo prvo redno letno skupščino marca 1931. O njenem namenu
in programu je zapisano: „Ime, katero župa nosi, pomeni obenem
program in cilj, za katerim naj bo vse njeno podrobno delo v pevskih zborov usmerjeno. Dokaj let je že, kar je Hubad začel s svojim
delom; polagoma, nevidno je stavba njegovega dela doraščala, njegovi učenci so daleč naokrog sejali njegove nauke in naša Slovenija
se more ponašati z izredno številnimi pevskimi zbori, ki morejo v
tehniški izglajenosti naravnost močno presenetiti.“ (K današnjemu
pevskemu prazniku, Slovenec, 8. marca 1931, str. 5)
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Ivanka Jerovšek – Vodiška Johanca
Jana Ozimek
Življenje
Ivanka Jerovšek ali Vodiška Johanca se je rodila 4.
decembra 1885 v Repnjah ter umrla 22. septembra
1919 v ljubljanski bolnišnici zaradi zastrupitve.
Njen oče Janez Jerovšek je bil kajžar, njena mati pa
je izhajala iz Dobruše in je bila polgruntarska hči.
Imela sta šest otrok, pet deklic, od katerih je ena
umrla, in fanta. Že zgodaj je umrl oče, leta 1905 pa še
mati, ki je domačega župnika Simona Žužka prosila,
naj poskrbi za njene otroke, kar je tudi res storil. Pri
hiši se je reklo pri Staretovih.
Ivanka ali Johanca, kakor so ji rekli, je hodila v šolo k
repenjskim redovnicam, nato pa se je naučila izdelovati slamnike v Mengšu. Po materini smrti leta 1905
je župnik otroke poslal v benediktinski samostan na
Reko, kjer se je preživljala kot dekla in služkinja. Želela je postati redovnica in preživeti svoje življenje v
molitvi, vendar njena narava prednici ni ugajala. Johanca je bila zelo pobožna in je rada javno razkazovala svojo pobožnost. 13. aprila 1909 naj bi doživela
prvo videnje. Prikazala naj bi se ji Marija. Povedala
naj bi ji, da bo veliko trpela, ampak naj se ne boji, ker
ji bo pomagala.1 Podoživljala naj bi Kristusovo trpljenje in potila krvavi pot.
Ko je prebirala Kristusov pasijon, je na prvi petek
1910 prvič opazila kri na glavi, rokah in nogah ter
na levi strani telesa. Pri tem ji je postalo slabo in je
padla v nezavest. Kasneje ji je zdravnik razložil, da
se to ne bo več ponovilo. Starejša sestra Jožefa iz Senja ji je razložila, da so to znamenja Kristusovih ran.
Svetovala ji je, naj – če želi postati redovnica – odigra
prepričljivo svetniško zamaknjenost in čudežno krvavenje, v postelji naj se premetava, kot bi zelo trpela, nato pa naj se namaže s krvjo.
Johanco je na željo reških kapucinov natančno preiskala dvočlanska škofijska komisija iz Senja. Člana te
komisije nista našla nobenih ran, temveč le dve oteklini, iz katerih naj bi prihajala kri v drobnih kapljicah. Menila sta, da boleha za versko histerijo. Zaradi
želje, da bi lahko prišla v samostan, je nadaljevala
„krvavo potenje“. Ker ji redovniki in redovnice niso
verjeli, je morala samostan zapustiti in je nekaj časa
živela pri reških družinah. Nato je našla zatočišče v
domu Marijinih devic, katerih članica je bila. Te so
jo kot svetnico vodile po procesijah in zlorabljale v
svoje namene. Nad njo so bedeli tudi kapucini, ki so
1

Življenje Ivanke Jerovšek, stigmatizirane iz Vodic, iz Jegličevega
dnevnika, 12. marca 1913, 9. zvezek, Arhiv Republike Slovenije v
Ljubljani

Ivanka Jerovšek – Vodiška Johanca
jo peljali na Brezje, na Kastav, priredili z njo procesijo
na Trsat.
Vest o Johančinih čudežih je prišla tudi do ljubljanskega škofa Jegliča (1850–1937), ki se je odločil, da
jo pošlje v Vodice, „da se ne bode v svojem trpljenju
po tujih hišah klatila“. Škof Jeglič je Johanco temeljito izprašal in ona mu je zaupala, da bi želela postati
redovnica. Priporočil jo je tudi prednici benediktink,
vendar pa ta njegovim prošnjam ni ustregla, ker naj
bi bila lažniva, gospodovalna in neubogljiva. Škof Jeglič je naročil vodiškemu župniku, naj jo vzame nazaj
v Vodice. Jegličev namen je bil, da bi sčasoma odkrili,
ali so Johančine predstave „krvavega potenja“ čudežne narave ali pa gre za sleparijo.
V Vodice je prišla leta 1912. V vodiškem župnišču
je nadaljevala svoje predstave zamaknjenosti in krvavenja ob sredah in petkih ob treh popoldne. Imela
je svojo sobo, strežnico in mnogi ljudje so hodili k
njej. Zamaknjenje in krvavenje naj bi imelo tri dele:
krvavi pot, srčna rana in trpljenje.
Ko so romarji vstopili v sobo, je lil Johanci krvavi pot
po čelu, potem se je začela zvijati v groznih bolečinah,
stokala je in govorila čudne besede, potem je premagana od bolečine potegnila odejo čez prsi, nato je prešla v ekstazo, pretrgala srajco na ramenu ter se potem
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umirjala, kakor da je umrla. Ob postelji je bil vedno
tudi župnik ali strežnica. Ker je trdila, da zmore v ekstatičnem stanju videti v onostranstvo in da se sporazumeva z dušami umrlih, je svojcem naročala, kaj
morajo storiti, da jih bodo rešili iz vic. Po Johaničnih
napotkih so morali zmoliti določeno število rožnih
vencev, prejeti obhajilo in plačati za maše.
Januarja 1913 je dal škof Jeglič Johanco na željo
vodiškega župnika, ki ni popolnoma verjel Johanci,
pregledati duhovniku dr. Francu Ušeničniku (1866–
1952) in zdravniku dr. Franu Dolšaku v ljubljanski
škofijski palači. Preiskovalca nista našla razlogov za
nenavadno krvavenje. Johanco so poslali nazaj v Vodice. Nastopov ji niso prepovedali. Glas o svetnici se
je širil. Vedno več ljudi je prihajalo v Vodice gledat
čudež. Po seansi je Johanca ljudem delila podobice,
prodajali pa so tudi Johančino vodo, v kateri je bila
oprana njena okrvavljena posteljnina, perilo in srajce. Bilo naj bi to „čudežno zdravilo za zunanje in notranje bolezni ter mazilo in pijača“.2
Prvi, ki je odkril prevaro, je bil salezijanec dr. Josip
Valjavec (1879–1959), ki je že 2. maja 1913 podrobno opazoval Johanco, 5. septembra 1913 je bil drugič
na seansi in je, ko je bil sam z njo, vzdignil odejo in videl, da ima med nogami črno steklenico, v kateri sta
bili telečja kri ter gumijasta krogla, iz katere so bile
napeljane cevi v lase in pod pazduho. Uporabljala je
tudi škarje, s katerimi si je prerezala srajco, in verige,
da je bilo videti mučeništvo na zapestjih. Izkazalo se
je, da je Johanco vozil po telečjo kri izvošček Ažman.
Kri je dobivala v klavnici v Ljubljani.

Franc Podrekar: karikatura s sojenja
drugih in ker je bila v velikih duševnih stiskah. Johanca je sicer kriva, vendar so večji krivci tisti, ki so
jo naučili slepariti in nato njene sleparije dopuščali.
Johanca je krivdo deloma priznala ter prosila za milostno sodbo.
Bila je obsojena na desetmesečno kazen, ki jo je prestala, njeno življenje pa je bilo za vedno zaznamovano. Po prestani kazni je težko dobila delo, če pa
ga je dobila, je bilo to slabo plačano. Pri sorodnikih
na Skaručni ni imela obstanka. Nekaj časa je bila v
Višnji Gori, nato v Celju, kjer so jo zaradi podobnih
„svetniških“ manipulacij obsodili na dva meseca ječe.

Ovadbo proti njej je 25. septembra 1913 v Vodicah
na lastno pobudo napisal stražmojster Franc Ziherl
in jo naslovil na Okrožno sodišče in Okrajno glavarstvo v Kamniku. Vzrok za ovadbo je bil sum prevare,
zato je v ovadbi napisal tudi seznam oseb, od katerih
naj bi Johanca dobila denar.
Johanca je skušala pobegniti, a ji ni uspelo. Aretirali
so jo na njenem domu 7. oktobra 1913.
Sojenje Vodiški Johanci je bilo 3. januarja 1914. Sodili so ji nadsvetnik Vedernjak, pravnik in humoristični pisatelj Fran Milčinski, pravnik in politik dr.
Franc Papež, deželni sodni svetnik Jožef Pajk. Obtožnica ji je očitala, da je hlinila Kristusovo trpljenje
in se v navideznem zamaknjenju polivala z živalsko
krvjo ter ljudem izvabljala denar s pretvezo, da zmore občevati z dušami v vicah.3
Njen zagovornik po službeni dolžnosti je prosil za
milostno obsodbo, ker je bila Johanca orožje v rokah
2
3

224

Vodiška svetnica, „sveta Johanca“ pred sodiščem, Slovenski narod
1914/3
Epilog k Vodiški Johanci, Slovenec, 1914/7

Ivan Lah: “Johanca” ali vodiški čudeži
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Pri pospravljanju sena na Viču se je leta 1919 zbodla
z zarjavelimi vilami in zaradi zastrupitve krvi po hudem trpljenju 22. septembra 1919 umrla v ljubljanski bolnišnici, stara komaj 34 let. Izročilo pravi, da
so ji mnogi privoščili tako smrt, češ da je takrat zares
krvavela in trpela prave muke.
Stroškov bolnišnice, ki so znašali 18 kron, ni poravnal nihče, saj svojcev ni bilo. Kasneje so njeno okostje uporabljali na anatomskem inštitutu. Pokopana
je bila ob stoletnici smrti leta 2019 na ljubljanskih
Žalah in naj bi končno našla svoj mir.

Odmevi
Ker je bilo leto 1913 volilno leto, so o Vodiški Johanci pisali zlasti liberalni časniki, ki so se hoteli na ta
način maščevati klerikalni strani.
Slovensko liberalno časopisje na čelu z Dnevom
in Slovenskim narodom je v oktobru in novembru
1913 vodiško zgodbo razpihalo v škandal narodnih
razsežnosti, ki je dobil tudi mednarodne odmeve.
Dne 23. oktobra 1913 je liberalni politični dnevnik
začel objavljati verzificirane članke z naslovom Vodiški čudeži. Izšlo je devet nadaljevanj. V soboto, 1. novembra 1913, pa je časnik najavil knjižno izdajo na
48 straneh. Ivan Lah4 je popisal Johančino življenje,
čudeže in razkritje prevare v 215 štirivrstičnicah5 s
prestopno rimo in ilustracijami Franca Podrekarja.6
14. novembra je ta brošura izšla v dvajset tisoč izvodih. Ker je bilo za to tematiko veliko zanimanje, naj
bi izšel tudi roman o vodiški svetnici, a je 29. novembra 1913 ljubljanska policija prepovedala Roman vodiške svetnice, saj je bil to čas državnozborskih volitev in sojenja Johanci.
O tem dogajanju je pisal tudi Ivan Vrhovnik (1854–
1935), duhovnik in zgodovinar, v svojem dnevniku
4

5
6

Ivan Lah (1881, Trnovo pri Ilirski Bistrici–1938, Ljubljana) je študiral slavistiko, klasično filologijo, filozofijo in pedagogiko v Pragi,
kjer je tudi doktoriral. Bil je časnikar in urednik pri liberalnih časopisih Dan in Jutro. Po prvi svetovni vojni je bil profesor na ženski
gimnaziji.
„Johanca“ ali vodiški čudeži, priloga Dnevu, 1913, št. 672–680, ponatis s spremno besedo Mihaela Glavana, Ljubljana, 1995
Franc Podrekar (1887, Ljubljana–1964, Ljubljana) je obiskoval slikarsko akademijo v Pragi, Münchnu ter na Dunaju. Od 1919 je bil
profesor risanja na ljubljanskem dekliškem liceju, po ukinitvi zavoda ostal v službi mestne občine kot restavrator in kustos umetnin
in višji restavrator. Bil je ilustrator, karikaturist in uporabni grafik
ter slikar. Ilustriral je Milčinskega Butalce, Skavta Petra, Ribičičevega Miškolina, Erjavčeve Žabe in Muhe. Karikature Vodiške Johance
pa je Mihael Glavan našel v Podrekarjevi mapi v zapuščini Frana Vesela, ki jo hrani rokopisni oddelek Narodne univerzitetne knjižnice
v Ljubljani. (Franc Stele: Francè Podrekar, SBL, 7. zv., 2013)

16. junija 1913: „Peter Bohinjec7 je v petek, 13. junija, z nakelskim župnikom Liegerschmidom intervieval „krvavi pot“ potečo Johanico v vodiškem žup
nišču. Stvar hoče porabiti za srednjeveški roman, ki
ga ima v načrtu. Ženska, ki res krvavi na glavi, je izvanredna prikazen, nikakor pa ne čudežna ...“8
O škandalu so pisali tudi v Bolgariji, Nemčiji, Avstriji, ZDA na Hrvaškem. Liberalni tabor je škandal uporabljal za predvolilno kampanjo oziroma pravo politično afero. Klerikalna stran pa se je zavedala svoje
moralne škode in je skušala stvar čimprej pozabiti.
(Johanca ali vodiški čudeži, priloga Dnevu, 1913, št.
672–680, ponatis s spremno besedo Mihaela Glavana), Ljubljana, 1995)
Od kod Johanci zamisel za mistično doživljanje Kristusove smrti? Menda je slišala za mistikinjo Magdaleno Gornik,9 ki je imela resnična videnja, zamaknjenja ter nosila Kristusove rane (in naj bi jo tudi
posnemala). Magdalena Gornik je sicer imela prvo
videnje že leta 1847.
V Sloveniji je v 19. stol. in na začetku 20. stol. delovalo kar nekaj goljufov in goljufivk, ki so izkoriščali
praznoverje in versko gorečnost, zaupljivost in naivnost ljudi, npr. Tonček iz Ribnice, sveta Antonija iz
Trsta, “ranca Franca” iz Opatjega sela, “sveta baba”
iz Prekmurja.
Nekaj mesecev po Johančini obsodbi so se strankarske
strasti polegle, saj je nastopila prva svetovna vojna.
Sprašujemo se, kaj je ta zgodba prinesla nesrečnemu
dekletu in njeni družini ter samemu kraju.
Je to premislek, čas za pozabo in odpuščanje, pa tudi
svarilo, da se kaj takega ne bi ponovilo? Na to naj si
odgovori vsak sam.

Viri:
Ivan Lah: „Johanca“ ali vodiški čudeži, faksimile,
Ljubljana, 1995 (izvirna izdaja Ljubljana, 1913)
Damir Globočnik: Vodiški čudeži, Radovljica, samozaložba, 1999
Janez Kajzer: Lažni čudež. V: S tramovi podprto mesto, Ljubljana, 1995, str. 237–246
7

8
9

Peter Bohinjec (1864–1919) duhovnik in pisatelj. Pisal je zgodovinske povesti: Najmlajši mojster, Za staro pravdo, Glagoljaš Štipko,
Svetobor, Pod krivo jelko ter kmečke povesti Jarem pregreh, Kovač
in njegov sin idr.
„Johanca“ ali vodiški čudeži, priloga Dnevu, 1913, št. 672–680, ponatis s spremno besedo Mihaela Glavana, Ljubljana, 1995
Magdalena Gornik (1835–1896) mistikinja in stigmatikinja. Imela
naj bi videnja. Prvo naj bi bilo 1847, zadnje pa dan pred smrtjo. V
zamaknjenju naj bi bilo njeno telo neobčutljivo za zunanje dražljaje. Znamenja Jezusovih ran naj bi prejela novembra 1848. Krvavela
naj bi vsak petek in od 1849 tudi vsako sredo.

225

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

Anton Trost
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 13. junija 1889 v Vodicah, kjer je bil njegov
oče učitelj. Ko je bil star pet let, se je družina preselila v
Ljubljano, tako da je tam obiskoval osnovno šolo. Leta
1900 se je začel šolati na klasični gimnaziji in ob tem
leta 1903 začel obiskovati šolo Glasbene matice, kjer
ga je klavir učil češki učitelj Josef Prochazka, ravnatelj
Matej Hubad pa ga je učil glasbeno teorijo, harmonijo in kontrapunkt. Takrat je bilo glasbeno življenje v
Ljubljani kar živahno in tudi pri Trostovih so prirejali
komorne koncerte.
Anton Trost je leta 1908 končal šolanje v Ljubljani,
tako splošno kot glasbeno. Ker je bilo na Slovenskem
zelo malo možnosti, da bi se človek lahko preživljal
z glasbo, je odšel študirat pravo v Gradec, vendar so
ga poklicali v Ljubljano, da bi v Glasbeni matici učil
klavir, ker je Matičin učitelj klavirja Prochazka postal
profesor na praškem konservatoriju. Po enem letu
poučevanja je sklenil z odborom GM pogodbo, ki mu
je omogočala triletni študij na dunajski Akademiji za
glasbo in uprizarjajočo umetnost, kjer je bil njegov
profesor klavirja Ludwig Ernst. Poleg klavirja je vpisal
tudi druge glasbene predmete. Diplomiral je leta 1912
z Lisztovim koncertom za klavir in orkester v Es-duru,
prejel je tudi Lisztovo nagrado.
Med študijem je spoznal tudi Claire Fiedler, hčer češkega trgovca, tudi pianistko, in se z njo poročil. Veliko sta skupaj nastopala, dokler se ni ona posvetila le
poučevanju.
Vrnil se je v Ljubljano, naprej poučeval na šoli GM,
in nastopal tako na koncertih GM kot drugih organizatorjev v Sloveniji in tujini ter dosegal lepe uspehe.
Med prvo svetovno vojno je odšel na Dunaj, kjer si
je utrdil sloves koncertnega pianista in glasbenega
pedagoga. Najprej je poučeval zasebno, potem pa
je postal vodja višjih letnikov klavirja glasbene šole
Horákovih zavodov (Horákovega konservatorija).
Takšno udejstvovanje mu je prineslo veliko priznanj,
med drugim mu je predsednik avstrijske republike
na predlog prosvetnega ministrstva podelil častni
naziv profesorja glasbe. Veliko skrbi je na Dunaju
posvečal Slovencem pa tudi predstavnikom drugih
narodov, ki so bili pozneje združeni v Jugoslaviji; bil
je soustanovitelj in nekaj let tudi predsednik društva
Slovenski krožek.
V nedeljo, 17. februarja 1918, je imel svoj prvi samostojen koncert v dvorani hotela Union. Na koncertu
je sodelovala tudi njegova soproga. To je bil prvi samostojen koncert slovenskega koncertnega pianista v
Ljubljani. V Ljubljani v mali filharmonični dvorani je
imel koncert tudi 15. decembra 1936, leta 1939, ko je
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Anton Trost
bila ustanovljena Akademija za glasbo, je postal njen
prvi rektor. Leta 1949 je prejel Prešernovo nagrado za
svoje koncerte. Po upokojitvi se je vrnil na Dunaj, kjer
je 17. februarja 1972 umrl.
Anton Trost je bil velik glasbenik, klen in urejen, mojstrski izvajalec obsežnih, tehnično in interpretacijsko
zahtevnih del klasike in romantike. Kot človek je bil
skromen, hkrati pa se je zavedal svojih sposobnosti in
znanja. Bil je bolj vase zaprt kot družaben, izžareval
pa je globoko človeško toplino.

Znamenite osebnosti z območja občine Vodice

Ivan Trost
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 7. januarja 1891 v Vodicah v družini takratnega učitelja Franca Trosta. Tudi on je obiskoval
osnovno šolo v Ljubljani, prav tako glasbeno šolo
Glasbene matice, kjer se je učil igrati violino. Na ljubljanski realki je naredil šest razredov, potem je odšel
leta 1911 študirat na dunajsko Akademijo za glasbo
in uprizarjajočo umetnost. GM je prosil za podporo petsto kron letno, vendar mu je niso odobrili, ker
Matica takrat ni imela dovolj denarja. V tem času je
večkrat nastopal na koncertih po manjših slovenskih
krajih skupaj z bratom Antonom in njegovo prijateljico, pianistko Claire Fiedler.1 Prirejali so tudi koncerte
v podporo slovenskim študentom na Dunaju in po
enem takih je v Slovencu izšla tudi ocena Trostovega
igranja: „Mladi nadarjeni violinist ima jako lepo razvito tehniko, čisto intonacijo, mehak, voljan, pojoč ton,
kar ga posebno vsposablja za mehko nežno kantileno,
dasi tudi junaški, energični, razposajeni karakter dobro pogodi. Upamo, da dobimo v njem violinista, ki
nam s svojo interpretacijo odpre svetovno violinsko
literaturo.“2 Februarja 1915 je bil vpoklican v vojsko,
po vojni pa se je leta 1918 zaposlil v ljubljanski Operi
kot prvi violinist, obenem pa je poučeval violino v šoli
Glasbene matice. V študijskem letu 1920/21 je odšel
na Dunaj in z odličnimi ocenami dokončal študij. V
GM je naletel na nasprotovanje, čutil se je odrinjenega, tako da je leta 1934 prenehal poučevati tam. Pozneje je poučeval tudi na ljubljanskem konservatoriju.
Leta 1920 se je poročil, naslednjega leta je dobil otroka, vendar sta oba, žena in otrok, kmalu umrla. Nekaj
let je živel sam, potem se je znova poročil, in to z Vodičanko. Z njo nista imela otrok.
V opernem orkestru je bil od leta 1920 do 1946 koncertni mojster. V obdobju pred drugo svetovno vojno
si je zelo prizadeval za ustanovitev Slovenske filharmonije in po ustanovitvi tudi igral v njenem orkestru.
Bil je član Saveza muzičara u Kraljevini Jugoslaviji, Pozsavez Ljubljana, in nekaj časa tudi predsednik zveze.
Umrl je konec maja 1982, pokopan je bil 1. junija 1982
na viškem pokopališču.

1
2

Koncert na Bledu. Slovenec, 22. avgusta 1913, str. 3
Koncert v prid podpornemu društvu za slovenske visokošolce. Slovenec, 20. novembra 1913, str. 3
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Fran Petre
Jana Ozimek
Fran Petre, še en nadarjen slavist iz
Repenj
Pomemben in uspešen posrednik med južnoslovanskimi književnostmi, med slovensko, hrvaško, srbsko in makedonsko književnostjo
Rojen je bil 1. septembra 1906 v Repnjah, umrl 17.
decembra 1978 v Ljubljani.
Študiral je slavistiko v Ljubljani; strokovno se je izpopolnjeval tudi v Parizu in Pragi. V letih od 1928
do 1930 je bil upravnik in režiser Delavskega odra,
1935/36 urednik Akademskega glasa, od 1935 do
1938 pa je bil urednik časopisa Sodobnost. Doktoriral je 1938 z disertacijo Vrazova graška leta. Leta
1941 je bil knjižničar na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med vojno je sodeloval z Osvobodilno fronto,
zato je bil zaprt v zloglasnem italijanskem koncentracijskem taborišču na Rabu.
V letih od 1946 do 1950 je bil profesor na univerzi
v Skopju, kjer je bil soustanovitelj in predstojnik katedre za slovanske jezike in književnosti. Od 1950
je predaval na katedri za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer je bil 25
let profesor in predstojnik te katedre. Kot gostujoči profesor je predaval na univerzah v domovini in
tujini, v Kölnu, Kopenhagnu, Berlinu, Leipzigu in
Jeni. Od leta 1975 je bil na SAZU urednik Slovenskega biografskega leksikona.1
Sredi tridesetih let dvajsetega stoletja je začel javno
delovati na filološkem področju in je napisal številne knjige, študije, razprave, recenzije, kritike, uredil
antologije in leksikografska besedila v slovenskem,
srbohrvaškem/hrvaškosrbskem in nemškem jeziku.
Bil je literarni teoretik, urednik in posrednik med
slovensko, hrvaško, srbsko ter zlasti makedonsko
književnostjo, ki je predstavil jugoslovanskim narodom nacionalno pomembna dela najpomembnejših
in uveljavljenih avtorjev.
Eno prvih znanstvenih del je bila ocena Zgodovine
slovenskega slovstva Franceta Kidriča z naslovom
Kidričeva literarnozgodovinska metoda.2 V tem
članku je vsaka interpretacija literarnega dela podprta s številnimi dokumenti in sodobno znanstveno
terminologijo.

Petre se je k Francetu Kidriču vrnil še enkrat, ob
koncu življenjske poti z razpravo France Kidrič v tokovih literarne zgodovine,3 kjer govori o mejah te
metode, desetletja vodilne metode v slovenski književnosti. Petre je izkazal spoštovanje Kidričevemu
pristopu, to je natančnemu raziskovanju gradiva,
dokumentarizmu, popolni znanstveni terminologiji: v Kidričevi metodi ni niti stavka, ki ne bi bil
podprt z dokumentom.4 Metodo svojega učitelja
Kidriča je Petre dosledno izpeljal v svoji doktorski
disertaciji Vrazova graška leta (1830–1838)5 ter še
dveh knjigah: Poizkus ilirizma pri Slovencih,6 ki je
prva sistemska in razumska razlaga razvoja in propada ilirskega gibanja na Slovenskem. V tej monografiji analizira družbenopolitične, kulturološke
in jezikovne razmere v slovenskih deželah v času
uveljavitve ilirske ideje (1835–1849). Pokaže, da je
ilirstvo, ilirizem7 pomenilo slabljenje moči v boju za
slovensko narodno samobitnost; po drugi strani pa
je pripadnike ilirizma na Slovenskem vodila misel o
panslovanski miselnosti, o možnosti kulturne (kot
tudi politične) združitve tujcu podrejenih narodov
na slovanskem jugu, s čimer bi se borili tuji nadvladi, na Slovenskem proti agresivni germanizaciji.8
Nastala je dilema, ali ohraniti svoj jezik in nacionalno identiteto ali pa vse to žrtvovati in se pridružiti
kulturi drugega naroda. V tem spopadu je na Slovenskem zmagala struja okrog Čopa in Prešerna:
ohraniti svoj jezik in narodno samobitnost. O ilirizmu je Petre sicer pisal še v drugih odmevnih člankih:
Nepotvorjena podoba ilirizma in njegovih nosilcev,9
Vrazovo pojmovanje ilirizma.10
Pozitivistično metodo je uporabil tudi v knjigi Rod
in mladost Ivana Cankarja.11
3
4
5
6
7

8
9
1
2

Fran Petre: Tradicija in inovacija; izbral, uredil in spremno študijo
napisal Krešimir Nemec, Ljubljana: Slovenska matica, 1990, razprave in eseji
Kidričeva literarnozgodovinska metoda. Sodobnost, 6, 1938, str.
356–363

228

10
11

France Kidrič v tokovih literarne zgodovine. Sodobnost, 23, 1975,
str. 500–509
Fran Petre: Tradicija in inovacija, spremna beseda Krešimir Nemec,
str. 6
Fran Petre: Vrazova graška leta. Univerzitetna tiskarna, litografija
in kartonaža d.d. v Ljubljani, 1938
Fran Petre: Poizkus ilirizma pri Slovencih (1835-1849). Ljubljana,
Slovenska matica, 1939
Ilirizem ali ilirsko gibanje imenujemo južnoslovansko književno-kulturno in narodno-politično gibanje iz prve polovice 19. stoletja,
nastalo kot prilagoditev teorije Jana Kollarja o slovanski vzajemnosti (panslavizmu). Ilirsko ime so v 30. letih 19. stoletja uporabili
hrvaški narodnjaki, ki so želeli dobiti nevtralno poimenovanje za
vse Hrvate in Južne Slovane.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ilirizem
Krešimir Nemec v spremni besedi Tradicija in inovacija, str. 8
Nepotvorjena podoba ilirizma in njegovih nosilcev. Akademski
glas, 3, 1935, št. 14
Vrazovo pojmovanje ilirizma. Sodobnost,6,1938, str. 33–40, 123–
128, 170–176
Fran Petre: Rod in mladost Ivana Cankarja. Ljubljana: Slovenski
knjižni zavod, 1947
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knjige Uvod v književnost.15 Od biografske metode
je prešel na v Evropi uveljavljeno interpretacijsko
metodo, ki je bila takrat moderna in je v veljavi še
danes. Bil je pobudnik in urednik te bogate knjige in
avtor poglavja o izvoru evropske književnosti, kjer
piše o razlikah med tradicijo in moderno književnostjo, sprehodi pa se od antike s posebnim poudarkom na Homerju, tragediji in komediji, rimski književnosti ter književnosti do konca srednjega veka.
Veliko se je posvečal ekspresionizmu,16 napisal je
več študij: o Miranu Jarcu,17 Antonu Podbevšku,18
Tonetu Seliškarju.19 20 Po mnenju profesorja zagrebške univerze Krešimira Nemca so Petretove študije o ekspresionizmu najdragocenejši del njegovega
znanstvenega opusa in njegov najpomembnejši prispevek k slovenski literarni vedi.
Interpretacijsko metodo je uveljavil tudi v analizah del
Ivana Cankarja. O njem je napisal več člankov.21 22 23

Fran Petre je bil pomemben posrednik med slovensko,
hrvaško, srbsko in makedonsko književnostjo

Mednarodno pomembna je razprava Vpliv karantansko-panonske teorije na razplet ilirizma,12 ki
razkriva motive Vrazovega pristopa k ilirizmu. Prevzema tudi Kopitarjevo teorijo, ki je vplivala na pesnikov nazor o knjižnem jeziku.
Kot profesor na novoustanovljeni univerzi v Skopju, je napisal študijo o Otonu Župančiču,13 1949;
Makedoncem je v makedonščini predstavil Prešerna in Cankarja. V Sloveniji je objavil več člankov o
makedonski književnosti in jeziku ter prevedel v
slovenščino odmeven roman Slavka Janevskega Vas
za sedmimi jeseni.14 Tako je postal pravi posrednik
med slovensko in makedonsko kulturo.

Petre je pisal tudi o starejših obdobjih slovenske
književnosti: Srednjeveško pismenstvo na Slovenskem24 1955, Trubar in mestni govor,25 1966, Prva
slovenska poetika,26 1967. Leta 1968 je napisal monografijo o pesniku Mateju Boru ter pregled slovenskega romana Osvrt na slovenski roman,271965. V
zagrebških časopisih je objavljal članke o dogajanju
v slovenski književnosti, v slovenskih pa pisal o pomembnih kulturnih dogodkih v Zagrebu.
Pomembna je tudi Petretova posredniška vloga.
Makedoncem je predstavil Prešernova, Cankarjeva
in Župančičeva dela, za Slovence pa pripravil antologijo Makedonska poezija28 ter antologijo novejše
jugoslovanske poezije skupaj z D. Mitrevom, V. Po15
16

17
18
19

Za njegovo znanstveno delovanje je bilo pomembno
zlasti delo v Zagrebu. Univerza v Zagrebu je tudi po
njegovi zaslugi takrat postala središče jugoslovanske literarnoteoretične misli. Tu je bil eden od sodelavcev revije Umjenost riječi, almanaha Pogledi 55
ter sourednik izredno vplivne, večkrat ponatisnjene
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Slavistično društvo, Ljubljana 1941
Poezijata na Oton Župančič. Nov den. Skopje, 4, 1948, br. 1–2, str.
5–15, br. 3, str. 5–26
Slavko Janevski: Vas za sedmimi jeseni. Ljubljana, Državna založba
Slovenije, 1957, 314 str.
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Uvod u književnost. Zagreb: Znanje, 1961, 1969
Verz slovenskega ekspresionizma. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 10. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota zaslovanske jezike in književnosti, 1974, str.
1974, str. 99–108
Kozmična poezija Mirana Jarca. Naša sodobnost, 3, 1955, str. 127–
151
Podbevškov problem. Naša sodobnost, 4, 1956, str. 674–692
Struktura poezije T. Seliškarja v zbirki Trbovlje. Slavistična revija,16, 1968, str. 131–143
Struktura lirike Antona Vodnika. Sodobnost, 18, 1970, str. 472–
493, 643–654
Ivan Cankar i slovenska moderna. Seminar za strane slaviste, 24,
Sarajevo, Filozofski fakultet 1974, str. 263–278
Motivi odtujenosti v Cankarjevem delu. Dialogi, Maribor, 5, 1969,
str. 1–8
Cankarjeve variante tipa odtujenca. Simpozij o Ivanu Cankarju,1976. Ljubljana: Slovenska matica 1977, str. 226–232
Srednjevekovna pismenost u Sloveniji. Zbornik radova Filozofskog
fakulteta u Zagrebu 1955, knj. III, str. 83–98
Trubar in mestni govor. Jezik in slovstvo, 11, 1966, str. 76–78
Makedonska poezija. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod 1948, 112 str.
Osvrt na slovenski roman. Mogučnosti, Split, 12, 1965, str. 277–
291
Slovenski knjižni zavod, Ljubljana 1948
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povićem ter Š. Vučetićem,29 1962. Bil je popularizator in afirmator slovenske književnosti v drugih
jugoslovanskih okoljih, Slovencem pa je predstavil
pesnike Dobriša Cesarića, Petra Petrovića Njegoša,
Ivana Mažuranića, Kosta Racina, Aca Šopova idr.
Ukvarjal se je tudi s komparativistiko. Sem sodijo
dela: Zois, Kopitar in Karadžić,30 1974, ter Kopitar
in Herder, 1969, v nemščini.31
Petretovo znanstveno delo je zelo bogato, vendar pa
v Sloveniji premalo ovrednoteno, saj je dolgo živel
in deloval zunaj slovenskega prostora. Naloga slovenskega kulturnega in slavističnega kroga je, da se
njegovo delo ponovno znanstveno ovrednoti, naloga občine Vodice pa je, da popularizira tudi njegovo
delo, da bodo rojaki nanj ponosni, saj je bil domoljub, znanstvenik in velik Slovenec, doma iz Repenj,
ki so mu dale moč in možnost, da je uveljavil svoj
značaj in nadarjenost v slovenskem in širšem prostoru.

29
30
31

Novija jugoslavenska poezija. Antologija. Zagreb: Naprijed, 1962,
804 str.; 1966 (2. izd.)
Zois, Kopitar i Karadžić. Naučni sastanak slavista u Vukove dane,
Beograd, 3. Beograd, Medžunarodni slavistički centar 1974, str.
225–234, 253–259
Kopitar und Herder in Slawisch-deutscheWechselbeziehungen in
Sprache, Literatur und Kunst, Berlin, 1969, pp 565–570 etc.
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Cene Kranjc
Jana Ozimek

Julija 1972 so člani Literarnega kluba obiskali grob nekdanjega kolega Ivana Čampe na Blokah. Od leve proti
desni: Jože Dular, Severin Šali, Cene Kranjc, Cene Vipotnik in France Novšak. (Arhiv Janeza Dularja)
Cene Kranjc se je rodil v Repnjah pri Vodicah, v isti
hiši kot Jernej Kopitar, in to 28. julija 1911. Dekliški
priimek njegove matere je bil Kopitar.1
Obiskoval je klasično gimnazijo v Ljubljani in stanoval v Marijanišču. Že zgodaj se je literarno udejstvoval in sodeloval pri listu Žar ter bil član Literarnega
kluba. Nekaj časa je bil tudi njegov predsednik.
Študiral je slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani
in leta 1936 diplomiral. Med študijem je pisal novele
in besedila v drugih literarnih zvrsteh. V reviji Dom
1

Marjeta Žebovec: Pustili so sled, Vodice, 2002

in svet sta izšli njegovi noveli V senožetih, 1934, ter
Pot v Martuljek, 1935. Ena njegovih novel, Zgodba o
češnjah, je bila uvrščena v zbirko Slovenske novele,2
ki je izšla leta 1935 v Ljubljani. V tej zbirki so sodelovali tudi Ivo Grahor, Stanko Vuk, Ciril Kosmač ter
Bogomir Magajna.
Po diplomi je delal od leta 1937 do 1944 v NUK kot
bibliotekar. Leta 1944 se je pridružil partizanom, o
čemer piše v svojih spominih S poti do zmage,3 1977.
2
3

Slovenske novele, Delavska založba, Ljubljana 1935
Cene Kranjc: S poti do zmage, Ljubljana: Državna založba Slovenije,
1977
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V zanimivi knjižici opisuje svojo pot v partizane,
srečevanja s pomembnimi ljudmi tistega časa, veliki
dan zmage nad okupatorji 9. maj 1945 in osvoboditev Ljubljane, nikoli pa ne pozabi na domače Repnje,
Vodice in svoje ljudi. Zapiše tudi osebni nesrečen razlog, zakaj je ta knjižica nastala. Motiv, da se je zamotil s pisanjem, je bil, da so mu drug za drugim v
poldrugem letu umrli oče, mama, teta in še njegova
draga Mojca. Besedilo je iskreno spominsko pričevanje o določenem času in ljudeh.
Pomembno je tudi Kranjčevo raziskovanje partizanskega tiska in tiskarn: Slovenske partizanske tiskarne v borbi za svobodo.4 To je popis slovenskih
tiskarn, ki so delovale v času NOB, od sredine 1941
do leta 1944. Za današnjega bralca, ki malo bere periodični tisk, so podatki iz te knjižice naravnost neverjetni. Od decembra 1943 do julija 1944 je izhajalo
v enotah narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije mesečno 169 različnih listov,
od tega dva dnevnika in šest tednikov. Vsak mesec
je izšlo 340 časopisov. Vsak mesec je napisalo po en
članek ali pesmico štiri tisoč borcev, ki so sodelovali
pri pripravi edicij. Izdali so tudi Sanitetni priročnik,
Bolničarski priročnik, Prešernovo Zdravljico in druga besedila.
V knjižici je zapisana tudi zanimiva misel: „Ogenj ne
more uničiti tiskane besede narodu, ki jo brani.“ Kaj
pa je z nami danes? S tega vidika je ta drobna knjižica
zelo aktualna in vredna razmisleka.

in svetlobo, toda vsaka burja privihra do nas čisto
neovirano. Burja pa za čebele ni nikoli dobra. Njen
otrok je slana, ki cvetje pomori ... Vendar pa Repnje
niso kraj, kjer čebelji rod ne bi mogel uspevati. ...
Če se pa zgodi, da mraz in dež kakšno cvetje čisto
uničita, je ponavadi prihodnja paša taka, da pokrije vrzeli, ki so nastale, in da ostane vsaj nekaj medu
za prihodnje tedne. Večjega bogastva v čebelnjakih
v Repnjah torej ni, ni pa prav tako strahu, da bi pridne in močne družine kdaj stradale. Zgodi pa se tudi,
da čebelam in čebelarjem celo v Repnjah kar dobro
kaže.“
Da je imel čebele resnično rad, govori tudi zgodba, ki
pravi, da so slovenske kranjske čebele oplemenitile
argentinske. Po pripovedovanju Franceta Ziherla je
namreč Cene Kranjc pošiljal svoje matice svojemu
bratu Francu v Argentino. Zanimalo me je, kako je
to izvedel. France Ziherl je povedal, da je matice poslal v vžigaličnih škatlicah, v katere je dal mah. Tako
so preživele in še danes bogatijo čebelji pridelek na
daljni celini. Seveda pa ima zgodba še globlji in drugačen pomen za tiste domačine iz Repenj in Vodic, ki
so oba moža poznali.
Leta 1983 je prejel za svoje novinarsko delo najvišje
slovensko novinarsko zlato odličje Toneta Tomšiča.6
Cene Kranjc je umrl 27. februarja 1993 na Golniku.
Pokopan je v Vodicah.

Od leta 1945 do 1951 je bil Cene Kranjc novinar in
pomočnik glavnega urednika Slovenskega poročevalca, nato je bil do leta 1953 direktor urada za informacije pri vladi LRS. Bil je tudi urednik glasila Lovec.
Od leta 1957 do leta 1959 je bil pomočnik glavnega
urednika dnevnika Ljudska pravica.
Kranjc je pisal tudi različne strokovne in druge članke: Bibliografski pregled periodičnega tiska 1918–
1938 v Spominskem zborniku Slovenije, časopisne
reportaže iz Bolgarije, Poljske, Avstralije ter kritiške
ocene v slovenskih revijah in časopisih.
Ko je bil Cene Kranjc še dijak v Marijanišču, je imel
veliko stikov s proštom Andrejem Kalanom (1858–
1933), ki ga je navdušil za delo s čebelami. V pripovedih Zgodbe o čebelah5 je popisal svoje panje in njihove prebivalce iz čebelnjaka v Repnjah. O tem je pisal
tudi v zgodbi Življenje čebelje družine v panju št. 18.
„Veliko težav dela mojim čebelam burja. Vzhodna
lega, ki jo imajo Repnje, je res prebogata s soncem
4
5
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Cene Kranjc: Slovenske partizanske tiskarne v borbi za svobodo,
izd. prop. kom. pri IOOF, št.1, 1944
Cene Kranjc: Zgodbe o čebelah, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965

6

Enciklopedija Slovenije 5, Mladinska knjiga 1991, Veliki slovenski
biografski leksikon Osebnosti, Mladinska knjiga, 2008
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Stanko Kocelj
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 7. novembra 1912 v Vodicah kot sedmi
od devetih otrok. Ljudsko šolo je obiskoval v Vodicah.
Kot otrok je doma začel rezljati figurice iz lesa in učitelj je opazil njegovo nadarjenost. Najprej so ga vpisali
na Prvo državno gimnazijo v Ljubljani, kjer pa četrtega razreda ni naredil, ker mu grščina ni šla. Prešolali
so ga na srednjo tehnično šolo, oddelek za kiparstvo
in slikarstvo. Tam sta bila njegova učitelja tudi slikar
Tone Kralj in arhitekt Jože Plečnik.
Po treh letih naj bi šel naprej študirat v Prago, vendar
družina za to ni imela denarja. Za osemnajst mesecev je odšel k vojakom, po vrnitvi pa se je ukvarjal z
umetniškim delom: slikal je, kiparil in fotografiral.
Večinoma je delal za cerkvene naročnike. Njegovo najpomembnejše delo je lurška votlina z Brezmadežno in
sv. Bernardko v vodiški cerkvi, ki je bila blagoslovljena
8. decembra 1934. Tega leta je kot eden redkih izobražencev postal tajnik občine Vodice; na tem mestu je
naredil veliko dobrega za ljudi.

Družina Stanka Koclja (Arhiv Francke Rozman)

Njegovo trpljenje se je začelo ob okupaciji leta 1941.
Ker ni bil pokoren nemškim odredbam, so ga oktobra
1941 zaprli najprej v Kamniku, nato odpeljali v Begunje, ga mučili, januarja 1942 določili za usmrtitev kot
talca, vendar ni bil ustreljen. Spomladi so ga odpeljali
v Radovljico na sojenje, ga obsodili na osemnajst mesecev zapora, ki ga je prestal in bil nato 31. maja 1943
izpuščen domov. Bil je pod stalnim nemškim nadzorom; velikokrat so preiskali njegovo pisarno, da bi kaj
našli, dokler končno ni prišlo nekaj spornega: nekatera dekleta so s kanglicami zbirala denar za nemško
vojsko, on pa se je kot zaveden Slovenec nad tem zgražal. Zaprli so ga, mučili najprej v župnišču v Vodicah,
nato v Kamniku, potem pa so ga odpeljali v Begunje,
od koder so ga 15. januarja 1944 odpeljali v Lesce in
ga ustrelili kot talca – v opomin in za kazen, ker sta
v noči s 14. na 15. januar pogorela prosvetni dom in
šola v Vodicah.
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Rajko Kavčič
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 3. septembra 1915 v Vodicah kot najstarejši izmed treh otrok. Njegov oče je bil državni
uslužbenec, zato se je družina veliko selila; maturiral
je leta 1933 na novomeški gimnaziji. Študij na kemijskem oddelku tehnične fakultete ljubljanske univerze je končal leta 1938 in postal inženir kemije. Takoj
po diplomi se je zaposlil kot obratni inženir v tekstilni tovarni Doctor in drug v Mariboru, leta 1940 je
pri ministrstvu za trgovino in industrijo v Beogradu
opravil izpit za pooblaščenega inženirja za tehnično
kemijo in tehnologijo.
Poleg naravoslovja so ga zanimali tudi tuji jeziki; bil je
dovolj nadarjen, da se je sam naučil angleško, italijansko, francosko in češko. Bil je tudi ljubitelj umetnosti.
Med nemško okupacijo so ga v Mariboru zaprli Nemci, vendar mu je pozneje uspelo zbežati v Ljubljano,
kjer je dočakal konec vojne. Nekaj časa je bil brez zaposlitve, zadnji dve leti vojne je bil zaposlen v tovarni
Potnik in drug v Ljubljani, po osvoboditvi pa je na povabilo Znanstvenega inštituta pri predsedstvu SNOS
v oddelku za mejna vprašanja prevajal dokumentacijsko gradivo. Konec januarja 1947 je nastopil službo
v oddelku za plan kapitalske graditve na ministrstvu
za industrijo, dve leti pozneje je bil postavljen za direktorja Zavoda za industrijska raziskovanja LRS v
Ljubljani, kjer je ostal do njegove ukinitve. Vodil je
različna laboratorijska in industrijska raziskovanja,
aktivno je deloval pri izvedbi poskusnega uplinjanja
velenjskega lignita v Mostu v Češkoslovaški, na začetku leta 1948 pa je odšel z jugoslovansko komisijo
za gospodarsko sodelovanje na Poljsko.
Prvega marca 1952 se je zaposlil na Kemijskem inštitutu Borisa Kidriča SAZU v Ljubljani, kjer se je posvetil raziskovanju na področju organske kemije in oplemenitve domačih vrst premoga in lignita. 1. junija
1956 je zagovarjal doktorsko tezo Narava organskega
žvepla v raškem premogu in bil 14. julija promoviran
za doktorja kemijskih znanosti. Na Kemijskem inštitutu Borisa Kidriča je bil višji znanstveni sodelavec
in načelnik oddelka za organsko kemijo, obenem pa
zunanji sodelavec katedre za organsko kemijo na
ljubljanski univerzi. V poletnem semestru 1958/59
je bil izvoljen za honorarnega predavatelja, dve leti
pozneje za izrednega profesorja za kemijo na katedri
za kemijo, 17. decembra 1965 pa je bil izvoljen za rednega profesorja za predmete splošna kemija, anorganska kemija in organska kemija, ki jih je predaval
slušateljem oddelka za tekstilno tehnologijo. Poleg
osnovne učne obveznosti je predaval tudi na drugih
oddelkih ljubljanske univerze, poleg tega pa je na povabilo sarajevske univerze v študijskih letih 1963/64
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Zanimali so ga naravoslovje, jeziki in umetnost. (Iz
knjige Pustili so sled)
in 1964/65 predaval tudi na tehnološki fakulteti v
Tuzli predmet kemija premoga. Bil je tudi mentor pri
magistrskih delih tamkajšnjih študentov.
Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela je bil tudi
predstojnik oddelka za kemijo in član drugih organov
in odborov fakultete. Sodeloval je na znanstvenih
srečanjih v Ljubljani, Beogradu, Parizu, Amsterdamu,
Valkenburgu, Rimu; bil je soustanovitelj strokovnih
in znanstvenih organizacij kemikov v Jugoslaviji, jugoslovanski delegat v IUPAC (International Union of
Pure and Applied Chemistry – Mednarodna zveza za
čisto in uporabno kemijo) in član American Chemical
Society (Ameriškega kemijskega združenja). Od ustanovitve dalje je bil tudi glavni urednik in predsednik
uredniškega odbora časopisa za čisto in uporabno kemijo Vestnik SKD ter član in nekaj let predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije. Dejaven je bil tudi v
takratnem družbenem življenju.
Še razmeroma mlad, pravzaprav na vrhuncu znanstvenega delovanja, je zbolel za rakom in 2. novembra 1976 umrl v Ljubljani, kjer je živel od druge svetovne vojne naprej.
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Samo Hubad
Marjeta Žebovec
Rojen je bil 17. julija 1917 v Ljubljani, njegov oče je
bil glasbenik Matej Hubad.1 Oče in mama sta bila
glasbenika, vse življenje je živel z glasbo, vendar je v
pogovoru za Kopitarjev glas povedal, da je imel normalno otroštvo, da ga nista razvajala, čeprav je bil
edinec in sta bila že v letih, ko je bil rojen. Iz otroštva
se tudi spomni, da so večkrat prišli na očetov rojstni
dom v Povodje. Tja so se pripeljali z volovsko vprego.
Po gimnaziji je sicer najprej začel študirati pravo, ker
ni bil prepričan, ali bo dovolj dober, da bo lahko živel
od glasbe. Pa ga je kljub vsemu potegnilo na državni
konservatorij študirat klavir, dirigiranje in kompozicijo. Diplomiral je leta 1941.
Med študijem se je zbližal z Bojanom Adamičem in
od leta 1935 sodeloval v njegovem orkestru. Povedal
je tudi, da naj bi bil prvi slovenski popevkar. Izkušnje
si je nabiral tudi kot tolkalist, pravzaprav timpanist v
orkestru. Zanj je bila to pomembna šola dirigiranja,
saj je natančno opazoval vsakega dirigenta, ki je vodil
orkester. Med študijem je bil tudi korepetitor operne šole in pevskega zbora Glasbene matice. Znanje je
nameraval izpopolnjevati v Pragi ali Parizu, pa mu je
načrte prekrižala vojna, tako da se je izpopolnjeval
le v Salzburgu. Med vojno je bil za nekaj časa interniran v Gonarsu, od koder so ga rešili. Ob vrnitvi v
Ljubljano leta 1942 je bil do leta 1966 dirigent orkestra ljubljanske Opere, med letoma 1947 in 1952 je
bil tudi direktor Opere; ob tem je bil od leta 1947 do
1966 še šef dirigent orkestra Slovenske filharmonije.
V Operi je dirigiral šestdeset oper, operet in baletov.
Bil je tudi gostujoči dirigent zagrebške Opere. Ko je
bil tam na gostovanju z ljubljansko Opero, mu je po
predstavi prišel čestitat znameniti dirigent Milan
Sachs, kar je bilo presenečenje za vse člane orkestra.
Med letoma 1955 in 1958 je bil šef dirigent orkestra
zagrebške filharmonije, od 1959 do 1964 stalni gostujoči dirigent zagrebške Opere.
Leta 1951 se je poročil s pianistko Dano, roj. Kutin
(Pulj, 1918–Skaručna, 2017), ki je bila od leta 1954
do upokojitve korepetitorka v ljubljanski Operi.
Dvanajst let je dirigiral predvsem simfoničnim orkestrom, saj je od leta 1955 do 1980 vodil Simfonični
1

Podatki o maestru so iz prispevkov:
Puh, Tanja, Znanec iz sosednje vasi. Samo Hubad – velik in še večji.
Kopitarjev glas, št. 46, 19. februarja 1999, str. 5–6
Weiss, Jernej, Samo Hubad (1917–2016). Naši zbori, spletna
revija o zborovski glasbi. https://www.nasizbori.si/samo-hubad-1917-2016/
Kimovec, Jerneja, Maestrovih 90. Visok jubilej dirigenta Sama Hubada. Kopitarjev glas, avgust 2007, str. 19
Portret slovenskega glasbenika: Samo Hubad. https://4d.rtvslo.si/
arhiv/portret/174424471

Svoje tretje življenjsko obdobje je preživel na Skaručni.
orkester RTV Ljubljana. Med obema je velika razlika, saj dirigent pri operi glasbeno vodi in oblikuje
celotno predstavo, ne le orkestra kot pri simfoničnem muziciranju. Z radijskim orkestrom je dosegel
pomembne uspehe tako v osnovnem poslanstvu
orkestra, torej s snemanji za potrebe radia, kot na
gostovanjih, saj je bil z njim povsod, kamor so prišli,
deležen odličnih ocen.
Tudi po upokojitvi je ostal dejaven. Dočakal je visoko
starost, saj je umrl 31. avgusta 1916, na Skaručni, v
stotem letu življenja.
Velikokrat je pripravljal prvo izvedbo, praizvedbo
določene skladbe. „Tisti trenutek, ko dobiš v roke
slovensko partituro, ko jo preštudiraš in jo prineseš na prvo vajo, sva edino jaz in seveda komponist,
če je bil prisoten, vedela, kaj se dogaja. Prvič slišimo to, kar si je komponist predstavljal. Komponist
si nekaj predstavlja, napiše v črne pike, te črne pike
preda dirigentu, dirigent da na pult, dvigne roko in
ta moment se pojavijo toni, ki so bili globoko skriti
v zavesti komponista. To so bili za mene pretresljivi
trenutki. Tega nisem nikoli pokazal, ampak občutek
je bil tak.“
Kot vsakega umetnika so tudi njega ocenjevali. Kritika je bila zanj zelo pomembna, vendar je v načinu
slovenske kritike videl veliko pomanjkljivosti: „Bistvena napaka slovenske kritike je, da preveč pesnikuje in premalo realno ocenjuje. Vem, da mi je profesor Danilo Švara napisal nekaj ostrih kritik, ampak
bile so tako konkretne, da so spremenile moj pogled
in so bile zelo koristne.“
Zavedal se je tudi, kaj je pri izvajanju glasbe najpomembnejše: „Bistvo dobre interpretacije je v intenziteti, v polnokrvnem pojmovanju muzikalnega teksta. V mladih leti človek bere note in skuša note
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realizirati, čim starejši si, bolj v notah vidiš muziko
in greš iz muzike ven, ti je nota samo sredstvo, da
razbereš vsebino.“
V zrelih letih je veliko razmišljal o življenju: „Če gledam nazaj v življenju, vidim, da vse, kar smo dosegli,
kar mi je bilo dano doseči, smo vedno dosegli samo
tam, kjer je bilo veliko dobre volje, veliko medsebojnega razumevanja, spoštovanja in veliko volje, da bi
dosegli čim višji nivo. Brez tega, v razprtijah, vseh
mogočih težavah, je težko kaj doseči.“
Prejel je veliko pomembnih priznanj. Trikrat je dobil
Prešernovo nagrado, Župančičevo nagrado, nagrado
Društva slovenskih skladateljev za zaslužnega interpreta slovenske glasbe itd. Leta 2002 je bil imenovan
za častnega člana Slovenske filharmonije, istega leta
je prejel tudi častni znak svobode Republike Slovenije. Kaj je bilo zanj največja nagrada, pa je povedal v
portretni oddaji na TV Slovenija: „Največja nagrada
je, to sem naknadno ugotovil: ko odprem radio, ne
vem, kdo igra, si rečem: to je izvrstno, kdo to igra;
nakar sledi napoved meni v korist.“
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Marija Inzko
Jana Ozimek
Marija Inzko se je rodila 10. februarja 1924 v Vodicah. Oče Franc Ziherl je bil v Trstu avstro-ogrski orožnik, mati Frančiška, rojena Štirn pa je bila poštna
uradnica. Imela sta osem otrok in Marija ali Marinka, kakor so jo klicali, je bila prvorojenka. Imela je
posebno povezavo s svojim očetom, ki jo je imel zelo
rad. Vse življenje je bila navezana na Vodice. Imela je
posebno srečo, da je imela zelo osveščeno mater, ki
je poskrbela, da so šle vse njene hčere v šole in so vse
dosegle tudi visoko izobrazbo, kar za tisti čas, zlasti
za vaško okolje, ni bilo tako običajno.
Leta 1930 je začela hoditi v osnovno šolo k šolskim sestram v Repnje, leta 1934 je opravila sprejemne izpite na gimnaziji v Ljubljani, ki so jo vodile uršulinke. Bila je prvo dekle iz Vodic, ki jo je
obiskovala.
V intervjuju, ki ga je imela ob 90-letnici za časopis
Novice, je dejala, da je bila njena mladost lepa do 10.
leta. Nato je šla v gimnazijo. Morala je stanovati v
mestu, ker ni bilo nobenega vlaka, da bi šla lahko domov. Leta 1944 je z odliko maturirala na državnem
učiteljišču. V pozni jeseni leta 1944 je na črno odšla
na Gorenjsko. Leta 1945 je začela poučevati v Voklem. Zjutraj je poučevala šestdeset otrok, popoldne
pa sedemdeset. Tik pred koncem vojne, konec maja
1945, je spet bežala, tokrat na Koroško in poučevala
begunske otroke v Vetrinju, kasneje pa še v Peggetzu
pri Lienzu.1

Marija Inzko,1 rojena Ziherl, učiteljica, avtorica besedil
v slovenskih časopisih in revijah ter radijskih oddaj pri
slovenskem oddelku avstrijskega radia ORF, kulturna
delavka na avstrijskem Koroškem.

V Svečah na Koroškem je spoznala učitelja dr. Valentina Inzka, zavednega koroškega Slovenca, ki je izhajal iz znamenitega Einspielerjevega rodu.2

venskega izobraževalnega društva Kočna. Poleg naslovne je v knjigi tudi pripoved Dom ob Dravi. Obe je
napisala že v mladosti.

Na Koroškem je poučevala slovenščino v zavodih
šolskih sester v Šentrupertu pri Velikovcu in v Šentjakobu v Rožu. Petnajst let je poučevala na nemški
Trgovski akademiji v Celovcu predmet slovenščino.
Vse svoje življenje je pisala za razne časopise: Nedelja, Družina, Naš tednik, Družina in dom. Pisala je
kronike, kulturne in domače novice itd.

Odkar se je priselil v Sveče na Vrbnikovo domačijo
kipar, profesor France Gorše, sta bila z možem umetniku v oporo. Tesno prijateljstvo so gojili do umetnikove smrti l. 1986. Hiša je postala galerija in središče
slovenskega kulturnega življenja v Svečah, kar je še
danes. Dolga leta je vodila po tej galeriji, sprejemala
obiskovalce in jim govorila zanimivosti o umetnikovem življenju in o delovanju koroških Slovencev.
Imela je štiri otroke, ki so vsi zavedni Slovenci. Najbolj znan je Valentin Inzko, politik, veleposlanik ter
visoki predstavnik Mednarodne skupnosti za Bosno
in Hercegovino in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. Hčeri Zala in Alenka sta učiteljici za
slovenščino na srednji višji šoli, pokojna hči Marija
pa je učila na osnovni šoli na Dunaju.

V Našem tedniku je objavljala povest Zvesta srca, ki
je v knjižni izdaji s podnaslovom Zgodbi iz Roža izšla 1999. leta pri celovški Mohorjevi družbi. Povest
Zvesta srca pripoveduje o Krznarjevi družini, kjer se
je pred 110 leti porodila zamisel o ustanovitvi Slo1
2

Vir informacij: njena družina, spomini avtorice, Marija Inzko, Zvesta srca, Mohorjeva založba 1999, Glasila: Nedelja, Naš tednik, Novice, Družina in dom in Koledarji Družbe sv. Mohorja
Andrej Einspieler (1813 – 1888), eden najzaslužnejših mož za
ustanovitev Mohorjeve družbe v Celovcu.Duhovnik in politik, deželnozborski poslanec, publicist, izdajatelj nemških in slovenskih
pedagoških ter političnih glasil.

Avtorica tega članka sem bila tudi redna gostja v
Svečah, kamor sem vodila svoje dijake, ki so bili
tako deležni lepih umetnosti, lepe koroške besede,
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predvsem pa so odnesli resnično podobo današnje
slovenske koroške manjšine in njene vloge v Avstriji.
Naši dijaki so dobili informacijo, kaj pomeni biti zaveden Slovenec, da jezik in kultura nista nekaj samoumevnega, ampak ju moramo varovati, ohranjati in
biti nanju ponosni, tako kot tudi na svoje korenine
in prednike.
Vsakič smo ji prinesli tudi Dijaški zbornik Gimnazije
Vič ter nekaj rožic iz Vodic, ki se jih je vedno zelo
razveselila. Zato smo Mariji Inzko zelo hvaležni, saj
smo od nje odšli bogati in polni zgodb.
Več kot četrt stoletja je Marija Inzko prizadevno
pripravljala slovenske izobraževalne prireditve za
ženske, utrjevala njihovo samozavest in spodbujala
njihove ustvarjalne sposobnosti. Do smrti je bila s
srcem povezana z Vodicami. Ko je bila že težko bolna
in se v bolnišnici ni odzivala, je glas njenega brata
Franceta iz Vodic, ki ji je zapel pesem Prelepa je vodiška fara, v njej prebudila življenje in spomin na njena
otroška leta v tem prelepem kraju. Kmalu zatem je za
vedno zaprla svoje oči.
Marija Inzko je umrla 23. julija 2018 in je pokopana
na sveškem pokopališču. Imela je trinajst vnukinj in
vnukov, tri pravnukinje ter enega pravnuka.
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Antonija Baksa Srnel
Marjeta Žebovec
Rojena je bila 22. aprila 1945 v Zasad-bregu pri Čakovcu na Hrvaškem.1 Že deklica je začela pisati pesmi; njena prva pesem je bila objavljena leta 1958 v
časopisu Medžimurje. Po osnovni je končala srednjo
ekonomsko šolo. Mikalo jo je sicer, da bi postala učiteljica, vendar njena družina ni imela materialnih
možnosti, da bi jo podpirala med šolanjem.
Kot otrok je bila večkrat na počitnicah pri sorodnikih v Slovenskih Konjicah, devetnajstletna pa se je
poročila s Franjem Srnelom; po poroki sta se naselila
v hišici njegove stare mame v Gmajnici. Da je hiška
postala sodoben dom, je bilo treba marsikaj narediti.
Vendar je Antonija, doma v Medžimurju so ji pravili Tojka, ob skrbi za družino in službi našla čas za
ustvarjanje ter veselje in voljo za učenje slovenščine. Pri tem je dosegla velik uspeh, saj si je pridobila
poleg znanja slovničnih pravil tudi bogat besedni zaklad, ki ga za pisanje pesmi res potrebuje – pohvalila
jo je tudi prijateljica in odlična pesnica Neža Maurer.
Pesmi piše v slovenščini, hrvaščini in kajkavskem
narečju. Do zdaj je izdala tri samostojne dvojezične
zbirke Samevanje/Samovanje,2 Lozna slika vu špiglu = Motna slika v zrcalu,3 ki je izšla v samozaložbi,
Vijolice v kamnu = Fijolice vu kamenu,4 Pesmi poročene žene5 pa so izšle le v slovenščini. Zelo rada sodeluje na literarnih večerih, kjer sama prebira svoje
pesmi. Njene pesmi so kratke, a imajo v sebi globoko
sporočilo. Navdih ji predstavlja življenje v vseh svojih razsežnostih. Njena pesem, posvečena Jerneju
Kopitarju, je objavljena tudi v zborniku v poglavju o
Kopitarjevih dnevih. Pesmi objavlja tudi v publikacijah, kjer sodeluje več avtorjev, v literarnih revijah in
v spletni literarni reviji Locutio, udeležuje pa se tudi
literarnih natečajev.
Izdeluje tudi rožne slike. Tudi to se je začelo čisto
spontano. Na sprehodu v naravi je zagledala koprivo in v njenem listu prepoznala obraz. Poiskala je še
rastlino, od katere bi lahko dobila nogi, roki … in iz
tega prvega koprivinega lista je nastala baletka, od
katere se ne loči. Največkrat njeno pozornost najprej
pritegnejo cvetovi. Da nastane slika, je treba rastline najprej posušiti, tako kot smo jih nekdaj sušili
za herbarij. Vsekakor nastane slika najprej v mislih,
pravzaprav mora tam dozoreti, potem pa sestavlja
posušene rastline oziroma njihove dele. Svoja dela je
1
2
3
4
5

Antonija Baksa Srnel je pesnica in likovna ustvarjalka.
razstavljala že v več krajih po Sloveniji; nekaj jih je
tudi prodala, veliko pa jih podari. Izdeluje tudi voščilnice in prav z njimi je uspela na Japonskem.
Pot do tega pa je bila zelo zanimiva. Njen mož je na
televiziji videl prispevek o človeku na Japonskem, ki
izdeluje take slike kot ona, in jo je poklical, vendar
je videla le še konec oddaje. Vztrajno je iskala pot
do tega človeka in jo tudi našla. Povabil jo je, naj mu
pošlje nekaj fotografij svojih del, nakar jih je nekaj
odkupil. Pohvalil je zlasti sporočilnost njenih slik.
S tem je imela odprto pot tudi na mednarodno razstavo na Japonskem. Izmed trinajst tisoč voščilnic,
ki so bile poslane na razstavo, je njena zasedla peto
mesto. Umetnica je bila tudi sprejeta v mednarodno
organizacijo prešanega cvetja, ki ji je podelila priznanje pa tudi certifikat, ki potrjuje kakovost njenega
ustvarjanja.
Udeležila se je še marsikatere razstave, dobiva priznanja in ustvarja naprej.

Informacije o Antoniji Baksa Srnel so iz Kopitarjevega glasa marca
2001, str. 6–7, in decembra 2001, str. 8–9
Karantanija, Ljubljana 1996
Samozaložba, 1989
Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, d. o. o., Murska Sobota
2005
Mariborska literarna družba, Maribor 2004
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Povzetek
V prispevku so podani kratki življenjepisi 62 duhovnikov, rojenih v župnijah Vodice in
Zapoge od konca 17. stoletja dalje. Od omenjenih se jih je enainpetdeset rodilo v
župniji Vodice in dvanajst v župniji Zapoge. Večina njih je službovala v ljubljanski
škofij, nekateri pa tudi v lavantinski, celovški, videmski in v tržaški škofiji. Dva sta
službovala v ZDA in eden v Braziliji. Med njimi sta bila dva salezijanca ter po en
kapucin, cistercijan, frančiškan in lazarist.

Summary
In the article there are short biographies of 62 priests, who were born in the years
from 1680 to 1929 in parishes Vodice and Zapoge. Fifty of them were born in the
parish Vodice and twelve in the parish Zapoge. Most of them worked in the diocese
Ljubljana, some of them in the diocese Maribor, Udine, Klagenfurt and Trieste. Two
of them went to the USA and one to Brazil. Among these 62 priests, two of them
were Silesians, one Capuchin (Franciscan), one Cistercian, one Franciscan and one
Vincentian.
240

DUHOVNIKI, ROJENI
V ŽUPNIJAH VODICE
IN ZAPOGE
Jurij Šilc
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Na območju današnje Občine Vodice, ki obsega župnijo
sv. Marjete v Vodicah in do 1. januarja 2020 tudi sv.
Nikolaja v Zapogah, od takrat naprej pa je vse ena župnija, je bilo od konca 17. stoletja naprej po verjetno
nepopolnih podatkih rojenih več kot šestdeset duhovnikov. Podatki so črpani iz različnih virov. Za 18. in 19.
stoletje hrani ljubljanski nadškofijski arhiv med bogatim in dragocenim gradivom tri obsežne knjige ordinacijskih protokolov. Prva zajema obdobje 1711–1756,1
druga 1761–18242 in tretja 1824–1898.3 Gre za vpise
o podelitvah kleriških redov kandidatom za duhovniški poklic. Vsak kandidat za duhovnika je moral pred
dokončno posvetitvijo prejeti prvo tonzuro ter nižje in
višje redove. Štirje nižji redovi so ostiar (vratar), lektor
(bralec), eksorcist (zaklinjevalec) in akolit, višji redovi
pa so poddiakon, diakon, prezbiter (duhovnik) in škof.
Vse do reform papeža Pavla VI. leta 1972 so nižji redovi
pomenili predstopnjo za prejem višjih redov. Naslednji
pomemben vir so dekanijski protokoli iz leta 1788, torej iz časa, ko je ljubljanska škofija dobila zaokroženo
ozemlje na Kranjskem in je bila za krajši čas povzdignjena v nadškofijo.4 Od 1796 do 1993 so na voljo že
tiskani letopisi ljubljanske (nad)škofije.5 Po letu 2000
pa sta izšla tudi dva letopisa, ki pokrivata celotno državo.6 Rojstni podatki so večino vzeti iz krstnih matičnih
knjig župnij Vodice, Zapoge in Komenda, v pomoč pa
so bili tudi šematizmi lavantinske škofije.

Biografije klerikov od konca 17. stoletja
dalje
Jožef Anton Jeraj se je rodil ok. 1680 v župniji Vodice. Bil je magister modroslovja. V letih 1704 in
1705 je bil kaplan v Sori, od tam je bil imenovan za
kaplana v Naklo, nato se je 1710 preselil v Vodice,
kjer je 1711 postal župnik in se 1718 vrnil v Naklo,
kjer je umrl 9. aprila 1722.7
1

2

3
4

5

6
7
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Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/Razno, f. 3, Ordinacijski protokol
1711–1756. Objavil Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske
(nad)škofije 1711–1824, 1. del: 1711–1756, Viri, št. 36, Ljubljana
2013
Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/Razno, f. 3, Ordinacijski protokol
1761–1824. Objavil Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske
(nad)škofije 1711–1824, 2. del: 1761–1824, Viri, št. 39, Ljubljana
2016
Nadškofijski arhiv Ljubljana, ŠAL/Razno, f. 3, Ordinacijski protokol 1824–1898
Gradivo je v Nadškofijskem arhivu Ljubljana, ŠAL, Protocollum decanatuum Archidioeceseos Labacensis, anno 1788 in ga je uredil in
objavil Frančišek Pokorn, Šematizem duhovnikov in duhovnij v ljubljanski nadškofiji l. 1788, Ljubljana 1908
Catlogus cleri (archi-)dioecesis Labacensis/Letopis ljubljanske (nad)
škofije, Ljubljana 1796–1967. Med letoma 1796 in 1967 je izšlo 111
letnikov, ki so pisani v latinskem (1796–1798, 1827–1918), nemškem (1808–1824) in slovenskem (1919–1993) jeziku.
Letopis Cerkve na Slovenskem 2000, Ljubljana 2000. Letopis Katoliške
cerkve v Sloveniji 2017, Ljubljana 2017
Anton Koblar, Zgodovina Sorske fare, Laibacher Diöcesanblatt, št. 13,
1883, s. 181. Ivan Vrhovnik in Anton Koblar, Zgodovina Nâkelske
fare, Ljubljana 1885, s. 77–78, 89

Barvno okno v župnijski cerkvi sv. Marjete, delo Staneta Kregarja (Foto: Pavle Veider)
Andrej Koler se je rodil 1686 na Šmarni gori v župniji Vodice tamkajšnjemu mežnarju Jakobu. Diakon je postal 19. septembra 1711 in je bil še istega
leta posvečen v Trstu. Bil je tudi doktor modroslovja. Najprej je služboval pri baronu Erbergu v Ljubljani in pri Moserju na Dunaju. Od avgusta 1714
do aprila 1719 je bil pomočnik v Vodicah, do aprila 1724 kaplan v Moravčah in pozneje v Kranju do
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1729. Tega leta je postal spovednik pri ljubljanskih
uršulinkah. Leta 1736 je bil ponovno kaplan v Moravčah, 23. julija 1736 pa je postal župnik na Jesenicah, kjer je 12. decembra 1738 tudi umrl.8
Jurij Justin se je rodil ok. 1695 v Zapogah. Posvečen je bil 1723 v Vidmu.9
Nikolaj N. OFMCap se je rodil ok. 1705 v župniji
Vodice in je bil kapucin. Diakon je postal 8. marca
1732 in bil posvečen 29. marca istega leta.
Matej Traven se je rodil 5. septembra 1707 v Vodicah očetu Alešu in materi Heleni, roj. Seršen. Nižje
redove je prejel 17. decembra 1735, poddiakon (na
naslov gospostva plemenitega Purga v Repnjah) je
postal 8. septembra 1736, diakon 16. marca 1737
in bil posvečen 20. aprila istega leta.
Andrej Gubanc se je rodil 14. novembra 1714 na
Pustnicah pri Vodicah očetu Lovrencu in materi
Magdaleni. Nižje redove je prejel 19. maja 1742,
poddiakon (na naslov kmetov Petrica in Lepnarja
iz Cerkelj) je postal 29. septembra 1743, diakon 30.
maja 1744 in bil posvečen 19. septembra istega leta.
Mihael Podgoršek se je rodil 22. septembra 1729
v Bukovici očetu Valentinu in materi Urši. Nižje redove je prejel 1. aprila 1752, poddiakon (na naslov
gospostva Dolsko) je postal 27. avgusta istega leta
in diakon 9. septembra 1753. Če in kdaj je bil posvečen, nam ni uspelo dognati.
Luka Gubanc se je rodil 8. oktobra 1730 v Povodju
očetu Jerneju in materi Mariji. Bogoslovje je končal
v Ljubljani in bil posvečen 1760 (na naslov graščine
Škrljevo na Dolenjskem). Od 1763 je služboval kot
duhovni pomočnik na Veseli Gori v župniji Šentrupert na Dolenjskem, pri sv. Janezu Krstniku v Krškem, v Šmartnem pri Litiji in v Dolu. Po 1788 je
bil vikar v Sostrem do smrti 30. novembra 1798.
Ljudje so ga radi imeli, bil je dober govornik in duhovnik brez napak, živel je zgledno.
Matej Podlipec se je rodil 4. septembra 1731 v Bukovici očetu Juriju in materi Jeri. Nižje redove je
prejel 21. aprila 1753, poddiakon (na naslov svobodnikov Jereba in Hočevarja) je postal 8. julija 1754,
diakon 21. septembra istega leta in bil posvečen 20.
septembra 1755.
Jurij Fujan se je rodil 27. marca 1732 na Skaručni
očetu Juriju in materi Špeli. Moralko in kanonično
pravo je doštudiral v Ljubljani in bil posvečen 20.
septembra 1760 (na naslov kmeta Jenka z Brnika).
Bil je krepak in je služboval v raznih župnijah kot
8
9

Josip Novak, Šmarna gora, Ljubljana 1928, s. 131–132
Anton Koblar, Drobtinice iz furlanskih arhivov, Izvestja Muzejskega
društva za Kranjsko, IV/2, 1894, s. 74

pomočnik, deloma kot kaplan v Naklem od marca
1775 do februarja 1781. Potem je bil v Križah, kjer
je bil od 1785 naprej hišni duhovnik v graščini Golnik. Od 1798 je živel kot kurat na Skaručni, kjer je
umrl 2. novembra 1801.10
Valentin Terbol se je rodil 14. februarja 1739 v
Bukovici očetu Nikolaju in materi Evi. Nižje redove
je prejel 19. decembra 1761, poddiakon (na naslov
cerkljanskih podložnikov šenčurske župnije) je postal 19. marca 1763, diakon 17. marca 1764 in bil
posvečen 2. marca 1765.
Jožef Seršen se je rodil 21. marca 1739 na Skaručni očetu Ožboltu in materi Urši. Nižje redove
je prejel 14. februarja 1761, poddiakon (na naslov
soseske Planina pod Golico v gospostvu Bela Peč)
je postal 28. maja 1761, diakon 10. aprila 1762 in
bil posvečen 5. junija istega leta s spregledom 13
mesecev zaradi mladosti.
Andrej Kosec se je rodil 17. novembra 1739 na
Selu očetu Antonu in materi Neži, roj. Sušnik. Nižje
redove je prejel 14. februarja 1761, poddiakon (na
naslov kmečke posesti v višini 2500 goldinarjev) je
postal 5. junija 1762, diakon 28. maja 1763 in bil
posvečen 24. septembra istega leta.
Simon Sovinc se je rodil 7. oktobra 1740 v Vodicah
očetu Tomažu in materi Urši. Nižje redove je prejel
28. maja 1768, poddiakon (na naslov smledniških
podložnikov Šuštarja, Urha in Budnarja) je postal
15. maja 1769, diakon 9. junija 1770 in bil posvečen 30. marca 1771. Leta 1778 je bil kaplan v Sori.
Franc Ks. Jožef Purger pl. Purg OCist se je rodil
10. julija 1744 v Repnjah očetu Mihaelu Francu in
materi Mariji Konstanci, roj. pl. Schluderbach. Izšolal se je v Ljubljani, bogoslovje pa je kot cistercijan končal v stiškem samostanu, kjer je bil posvečen
1770. Bolehal je za jetiko in je v Stični služboval kot
duhovnik le iz ljubezni in ne po dolžnosti. Ljudje so
ga cenili, ker je bil dober in zgleden duhovnik ter
ni bil vzkipljiv. Zadnja leta življenja je preživel kot
častni kanonik v pokoju v Ljubljani, kjer je umrl 7.
septembra 1795.
Jakob Bistan se je rodil se je 25. julija 1744 na Skaručni očetu Adamu in materi Heleni. Nižje redove je
prejel 23. januarja 1764, poddiakon (na naslov gospostva Bela Peč) je postal 13. junija 1767, diakon
28. maja 1768 in bil posvečen 15. maja 1769. Bil je
telesno slaboten, a izredno sposoben in se je ukvarjal tudi z znanostjo. Služboval je leto in 9 mesecev v
Kranju, 2 leti in 5 mesecev v Bohinju kot pomočnik,
leto in četrt kot alumen v Gornjem Gradu, poltretje
10
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leto kot kaplan v Šoštanju in 7 mesecev na Vranskem. Leta 1778 je prišel v Soro, kjer je bil do 1781,
ko je šel za poldrugo leto v Šmartin pri Kranju. Nato
je bil pet let in dva meseca pomočnik v Hotedršici,
1788 deset mesecev pomočnik v Bistri in od 1789 v
Mavčičah, kjer je deloval do 1797. Umrl je v Preski
31. marca 1797.
Andrej Špenko se je rodil 5. novembra 1744 v Polju očetu Martinu in materi Mariji. Služboval je v
Trbojah, kjer je bil najprej župnik in potem od 1795
ekspozit. Tam je 29. januarja 1802 tudi umrl.
Janez Bergant se je rodil 6. decembra 1744 v Repnjah očetu Mateju in materi Marjeti. Bogoslovje je
študiral v Ljubljani in prejel nižje redove 30. junija
1766, poddiakon (na naslov gospostva Rakovnik
pri Šentrupertu) je postal 13. junija 1767, diakon
28. maja 1768 in bil posvečen 15. maja 1769. Od
1774 je deloval na Štajerskem, pozneje je bil kaplan
v Kranju in od 1785 župnik na Brezovici. Bil je dober govornik in zgleden duhovnik, a telesno slaboten. Umrl je v Ljubljani 6. aprila 1797.
Jožef Černivec se je rodil 8. marca 1745 v Vesci
očetu Jakobu in materi Poloni. Bogoslužje je študiral v Ljubljani, kjer je 28. maja 1768 prejel nižje redove, poddiakon (na naslov kmečke posesti v višini
5600 goldinarjev) je postal 15. decembra 1769, diakon 22. decembra 1770 in bil posvečen 30. marca
1771. Najprej je 3 leta in 4 mesece služboval kot kapitularni kaplan v ljubljanski stolnici, potem devet
let in pol v Šentjerneju, dve leti in pol kot pomočnik
v Polhovem Gradcu, od adventa 1787 pa kot vikar v
Hotedršici. Tam je po 9 letih službe umrl 2. septembra 1796. Bil je zelo nadarjen, ponižen, miroljuben,
lepega obnašanja in zgleden duhovnik, ki so ga imeli ljudje radi.
Matej Trampuš se je rodil 12. septembra 1745 v
Šinkovem Turnu očetu Luki in materi Mariji. Nižje redove je prejel 22. decembra 1770, poddiakon
(na naslov Antona Purgerja) je postal 21. decembra
1771, diakon 19. decembra 1772 in bil posvečen
14. februarja 1773.
Anton Hubad se je rodil 1. januarja 1750 na Skaručni očetu Gašperju in materi Neži, roj. Peterlin.
Nižje redove je prejel 6. aprila 1776, poddiakon (na
naslov desetine v Kapla vasi) je postal 15. marca
1777, diakon 13. junija 1778 in bil posvečen 20.
maja 1780. Služboval je eno leto v Bohinju in pet
let v Šentjerneju na Dolenjskem. Že pred 1796 je
postal lokalist v Gozdu pri Kamniku, kjer je umrl
19. marca 1827. Bil je pošten, a nekoliko samosvoj,
vinu prijatelj, občeval je le s kmeti, živel je še dosti
zgledno. Ni bil dober govornik, čemeren in preobširen v pridigah.
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Barvno okno v župnijski cerkvi sv. Marjete, delo Staneta Kregarja (Foto: Pavle Veider)
Matija Kunstelj se je rodil 23. februarja 1751 v
Kosezah očetu Antonu in materi Neži, roj. Sešek.
Študij bogoslovja je opravil v Ljubljani, kjer je 18.
marca 1774 prejel nižje redove, poddiakon (na naslov podložnikov smledniškega gospostva) je postal
1. aprila 1775, diakon 23. septembra istega leta in
bil posvečen 1. junija 1776. Najprej je služboval
kot alumen v Gornjem Gradu, nato kot pomočnik
v Radmirju, na Ljubnem in na Vranskem, od koder
se je vrnil na Kranjsko kot ekspozit v Begunje. Leta
1788 je bil na prvo adventno nedeljo umeščen na
župnijo Bohinjska Bistrica kot njen prvi župnik. Tu
je deloval skoraj deset let, do svoje smrti 1. apri-
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la 1798. Bil je zdrav in krepak ter izvrsten govornik. V Bohinjski Bistrici je zgradil novo župnišče,
pokopališče in pridobil nove zvonove. Kot pošten
in zgleden duhovnik je bil splošno priljubljen, le v
Bohinjski Bistrici ne, ker so morali ljudje na novoustanovljeni župniji prispevati veliko sredstev.
Lovrenc Erce se je rodil 8. avgusta 1761 v Vodicah
očetu Matiji in materi Mariji. Nižje redove je prejel 16. marca 1782, poddiakon (na naslov verskega
sklada) je postal 31. avgusta, diakon 2. septembra
in bil posvečen 4. septembra 1804. 1808 je bil kaplan v Šmartnem v Tuhinju in 1815 lokalist na Zaplani, kjer je umrl 29. januarja 1816.
Mihael Avguštin se je rodil 4. maja 1760 v Zapogah očetu Andreju in materi Mariji, roj. Mlakar.
Prvo tonzuro je prejel 11. decembra 1791. Nižje redove je prejel 16., poddiakon je postal 20., diakon
21. in bil posvečen 22. decembra 1793. Bil je kaplan
pri Sv. Vidu nad Cerknico, nato od 1798 ekspozit
pri Sv. Trojici nad Cerknico in od 1808 lokalist v
Dolenji vasi pri Ribnici. Med letoma 1815 in 1820
je bil župnik na Dovjem, od 1821 pa je bil Glavarjev beneficiat v Komendi, kjer je 24. februarja 1848
tudi umrl.
Primož Sovinc se je rodil 29. maja 1761 v Vodicah očetu Mihaelu in materi Marjani. Poddiakon
je postal 8., diakon 12. in bil posvečen 28. septembra 1790. Med letoma 1796 in 1798 je služboval v
Šmartnem pri Litiji, med letoma 1808 in 1815 je
bil župnik v Zagorju, med 1817 in 1824 provizor
v Dražgošah, od 1828 lokalist v Ljubnem, kjer je 5.
oktobra 1831 tudi umrl.
Gregor Seršen se je rodil 11. marca 1780 v Vesci
očetu Jerneju in materi Mariji, roj. Špenko. Nižje
redove je prejel 15. decembra 1802, poddiakon je
postal 10., diakon 18. in bil posvečen 22. avgusta
1805. Najprej je bil kaplan v Radečah, od 1815 vikar v Tržišču, od 1821 župnik v Čatežu ob Savi in
od 1832 župnik na Velikem Trnu, kjer je umrl 20.
julija 1846.
Urban Bohinc se je rodil 23. maja 1784 v Zapogah
očetu Gregorju in materi Špeli, roj. Jeraj. Nižje redove je preje 23. januarja 1806, poddiakon je postal
6., diakon 8. in bil posvečen 9. avgusta 1809. Med
1815 in 1821 je bil kaplan v Mengšu, od 1822 župnik v Kranjski Gori, kjer je umrl 21. maja 1838.
Peter Aleš se je rodil 30. junija 1786 v Povodju očetu Gašperju in materi Heleni, roj. Burgar. Prvo tonzuro in nižje redove je prejel 13. decembra 1810.
Nato je odšel v tržaško škofijo, postal poddiakon
(na naslov škofijskega arhiva v Trstu) 8., diakon 10.
in bil posvečen 12. oktobra 1814. Kot kaplan je služ-

boval v Hrušici, Postojni in Trnovem (Ilirski Bistrici). Za tem je bil vikar na Premu ter župnik in dekan
v Jelšanah. Od 1838 je bil stolni dekan v Trstu, kjer
je umrl 15. aprila 1868. Bil je okrajni šolski nadzorni in kot član ljubljanske kmetijske družbe si je
prizadeval za razvoj kmetijstva ter v ta namen izdal
knjigo z naslovom Zveden kmet ali najpotrebniši nauki kmetijstva za nedeljske šole po deželi (Trst, 1856).
Skupaj s škofoma Matevž Ravnikarjem in Jernejem
Legatom ter duhovnimi slovenskimi sobrati je bil
med nosilci slovenskega kulturnega življenja v Trstu, zlasti na področju šolstva. V slovenski jezik je
prevajal različne uradne odloke, zlasti leta 1848, s
čimer je sooblikoval slovensko politično in ustavnopravno terminologijo. Pisal je tudi pesmi v Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice.11
Valentin Aleš se je rodil 31. januarja 1791 v Povodju očetu Gašperju in materi Heleni, roj. Burgar.
Posvečen je bil 22. septembra 1816. Kot kaplan je
služboval najprej v Dobrepolju, od 1821 v Hinjah in
od 1823 do 1824 v Podzemlju. 1827 je bil duhovnik
v Ljubljani, naslednje leto pa kaplan v Vodicah, potem pa je do svoje smrti 15. oktobra 1858 deloval v
tržaško-koprski škofiji.
Anton Mervec se je rodil 6. januarja 1792 v Vodicah očetu Simonu in materi Mariji, roj. Štupar. Poddiakon je postal 16., diakon 18. in bil posvečen 21.
januarja 1816. Bil je kaplan v Košani, med 1834 in
1835 je bil duhovnik na ekspozituri v Šmihelu pri
Nadanjem selu, potem pa se je vrnil v Vodice, kjer je
umrl 25. oktobra 1836.
Andrej Bohinc se je rodil 25. novembra 1795 v
Zapogah očetu Gregorju in materi Špeli, roj. Jeraj.
Nižje redove je prejel 22. decembra 1816, poddiakon je postal 12., diakon 15. in bil posvečen 18.
septembra 1819 s spregledom 2 mesecev in 9 dni
zaradi mladosti. Najprej je bil kaplan na Vačah, od
1825 kaplan (Schillingov beneficiat) pri sv. Petru v
Ljubljani. Takrat je izdal tudi verskopoučno in molitveno knjigo Družba verniga človéka z‘ Bogam: Nauki
in molitve za katolške kristjane. Od 1834 je bil župnik
na Brdu pri Lukovici in od 1846 župnik v Cerkljah
na Gorenjskem, kjer je umrl 30. decembra 1871.12
Gregor Keržič se je rodil 6. marca 1799 v Vodicah
očetu Mihaelu in materi Špeli, roj. Podgoršek. Nižje
redove je prejel 20. decembra 1827, poddiakon je
postal 14., diakon 16. in bil posvečen 20. avgusta
1830. Kot kaplan je najprej služboval v Dolah pri
11
12
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Litiji do 1832, nato na Dovjem do 1833 in od 1834
v Radovljici, od 1836 v Dolu in 1838 v Dobrepolju.
Od 1839 je bil kurat v Zalogu pri Cerkljah, potem
pa je zaradi bolehnosti deloval kot duhovnik od
1843 do 1847 v Šinkovem Turnu in od 1848 v Radomljah, kjer je umrl 10. aprila 1856.
Franc Šporn se je rodil 19. novembra 1800 v
Lokarjah očetu Simonu in materi Marjani, roj.
Kosmač. Nižje redove je prejel 30. novembra 1823,
poddiakon je postal 26., diakon 27. in bil posvečen
29. avgusta 1826. Kot kaplan je najprej služboval

v Srednji vasi v Bohinju, od 1829 v Čemšeniku, od
1831 v Zagorju in od 1833 v Velesovem. Med letoma 1835 in 1846 je bil na kuraciji v Hrastju (Pierzianov beneficiat), zatem do 1850 kaplan v Trnovem
pri Ilirski Bistrici, od 1851 kaplan v Slavini in od
1860 duhovnik na ekspozituri v Šmihelu pri Nadanjem selu, kjer je 11. decembra 1870 tudi umrl.
Primož Kosec se je rodil 28. maja 1802 na Vojskem
očetu Andreju in materi Jeri, roj. Jež. Poddiakon
je postal 16., diakon 17. in bil posvečen 19. julija
1831. Od 1832 do 1833 je bil kaplan v Idriji. Med
1834 in 1836 je poučeval na gimnaziji v Ljubljani in
med 1837 in 1838 teološko dogmatiko na ljubljanskem liceju. Kot kaplan je deloval v Ljubljani, 1839
pri sv. Petru v Ljubljani (Schillingov beneficiat) in
od 1840 do 1846 pri sv. Jakobu. Za tem je bil župnik v Poljanah nad Škofjo Loko ter od 1858 v Lescah, kjer je 14. julija 1865 tudi umrl.
Jožef Bergant se je rodil 19. oktobra 1802 v Zapogah očetu Jožefu in materi Neži. Poddiakon
je postal 19., diakon 21. in bil posvečen 26. julija
1832. Kot kaplan je najprej deloval v Kočevski Reki
in 1843 v Mengšu. Od 1844 do 1852 je bil administrator in potem župnik v Košani, kjer je umrl 21.
junija 1876.
Valentin Ravnikar se je rodil 11. februarja 1804
v Kotu očetu Luki in materi Urši, roj. Bizjak. Nižje redove je prejel 20. decembra 1829, poddiakon
je postal 16., diakon 17. in bil posvečen 19. julija
1831. Kot kaplan je bil najprej v Preserjah in nato v
Borovnici, 1834 v Vipavi, od 1835 v Kranju in 1843
v Naklem. Od 1844 je bil najprej lokalist na Kokrici
in od 1854 na Rudniku. Od 1868 je bil kot upokojeni duhovnik v Ljubljani, kjer je od 1870 užival Ravbarjev beneficij v stolnici. Umrl je v Ljubljani 27.
maja 1876.13
Anton Sovinc se je rodil 29. maja 1805 v Vodicah
očetu Gašperju in materi Luciji, roj. Završnik. Posvečen je bil 14. septembra 1834 v tržaški škofiji.
Leta 1845 je bil kaplan v Brezovici pri Gradinu v
Istri, pozneje, vsaj od 1849, pa je bil vikar v Podgrajah v Kočaniji, kjer je služboval do 1875, ko se je
upokojil. Kot upokojeni duhovnik je bival od 1875
do 1876 v Srednjih Gameljnah in nato v Šmartnu v
Tuhinju, kjer je umrl 10. aprila 1878.

Barvno okno v župnijski cerkvi sv. Marjete, delo Staneta Kregarja (Foto: Pavle Veider)
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Blaž Mervec se je rodil 3. februarja 1807 v Vodicah
očetu Martinu in materi Urši, roj. Dečman. Nižje redove je prejel 19. decembra 1830, poddiakon je postal 19., diakon 21. in bil posvečen 26. julija 1832.
Kot kaplan je najprej služboval v Sori, od 1833 v
Mošnjah, od 1836 v Zgornjih Gorjah (Poklukarjev
13
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beneficiat) in od 1838 v Kamniku, kjer je 1851 postal administrator. Od 1852 je bil župnik v Nevljah,
kjer je umrl 25. decembra 1879. Bil je tudi okrajni
šolski nadzornik.
Jožef Jerman se je rodil 22. februarja 1809 v Zapogah očetu Janezu in materi Jeri, roj. Jenko. Nižje redove je prejel 21. decembra 1839, poddiakon
je postal 23., diakon 26. in bil posvečen 27. julija
1843. Najprej je bil do 1844 beneficiat na Gamberku blizu Ržišč, nato do 1846 kaplan v Adlešičih, od
25. avgusta 1846 v Prečni in 1849 v Dolenji vasi pri
Ribnici. Zaradi bolehnosti je opravljal le duhovniško službo 1850 v Kamniku, 1851 v Žalni, 1852 v
Dolu in od 1853 do 1856 na Češnjicah. Kot upokojeni kaplan je služboval od 1856 spet v Kamniku, od
1862 v Lomu pri Tržiču, 1864 v Kovorju, od 1865 v
Stari Loki in od 1867 do smrti 11. januarja 1873 v
Šmartnem v Tuhinju.14
Janez (Sigismund) Jeraj, OFM, se je rodil 13. oktobra 1809 v Zapogah očetu Mateju in materi Jeri. V
noviciat v Nazarjah je je vstopil 13. oktobra 1829 in
21. oktobra 1832 naredil večne zaobljube. Posvečen
je bil 20. oktobra 1833 in je od 1836 deloval kot
učitelj v Novem mestu, kjer je 1839 postal ravnatelj
ljudske (takrat še normalne) šole. Bil je definitor in
vikar novomeškega frančiškanskega samostana. Pisal je kroniko samostana za obdobje med 1830 in
1880. Leta 1877 je bil odlikovan z zlatim križcem
za zasluge. Umrl je 18. januarja 1882, potem ko ga
je med jutranjo molitvijo psalmov obšla slabost.15

1855. Kot kaplan je najprej služboval v Fari pri Kostelu, 1858 je bil kaplan v Črnomlju, 1859 v Šentlovrencu na Dolenjskem, od 1860 v Starem trgu ob
Kolpi, od 1863 v Moravčah in od 1867 na Rovah.
Od 1872 je bil župnik v Premu in od 1881 na Vačah,
kjer je umrl 27. februarja 1889.
Filip Jakob Bohinc se je rodil 26. aprila 1831 v Zapogah očetu Jakobu in materi Poloni, roj. Lavrič.
Po šolanju v Ljubljani je nadaljeval študij prava na
Dunaju, a se je že 1855 vpisal na študij teologije v
Celovcu, ki ga je končal v Št. Andražu v Labodski
dolini, kjer je bil posvečen 1. avgusta 1858. Najprej
je bil kaplan v Novi Cerkvi in potem od 13. septembra 1859 do 1861 na Dobrni na Štajerskem. Potem
je bil profesor cerkvene zgodovine (predaval je tudi
cerkveno pravo in arheologijo) v mariborskem bogoslovju, kjer je bil 1. maja 1869 imenovan tudi za
spirituala. Obe službi je opravljal do konca julija
1875. Od 1. avgusta 1875 je bil župnik in dekan v
Braslovčah.18 Tam je bil med letoma 1886 in 1888
tudi predsednik podružnice Družbe sv. Cirila in
Metoda.19 Od 1. junija 1890 do 30. aprila 1904 je
bil stolni župnik in kanonik v Mariboru. Po upokojitvi je deloval v Braslovčah, kjer je umrl za rakom
17. februarja 1912.20
Jurij Dernovšek se je rodil 23. aprila 1834 v Repnjah očetu Lovrencu in materi Mariji, roj. Sešek.
Nižje redove je prejel 16. decembra 1855, poddiakon je postal 24., diakon 25. in bil posvečen 26. julija 1859. Kaplan je bil najprej v Poljanah nad Škofjo
Loko, od 1863 v Tržiču, od 1867 na Brdu pri Lukovici, od 1869 na Igu in od 1872 v Mengšu. Nato je
bil od 1876 administrator v Želimljah in od 1894
župnik v Žabnici. Kot upokojeni duhovnik je bil od
1905 v Zalogu pri Cerkljah in od 1913 v Repnjah,
kjer je umrl 22. novembra 1914.

Jožef Jereb se je rodil 9. aprila 1820 v Vodicah očetu Lovrencu in materi Heleni, roj. Burgar. Posvečen
je bil v lavantinski škofiji 6. julija 1848 in je bil 1855
imenovan za prvega mestnega kaplana v Pliberku,
od 1858 je bil eno leto kaplan v Globasnici, nato eno
leto v župniji Sv. Marija v Rojah/Maria Rojach na
Avstrijskem Koroškem, od 1860 na Prevaljah (takrat Sv. Marija na Jezeru v Farni vasi)16 in pozneje
kaplan na Ravnah na Koroškem (nekdaj Guštanj).
Nato je služboval v celovški škofiji, in sicer od 1867
v župniji Steinbichl, od 1874 v župniji St. Martin
am Silberberg, od 1880 v Pečnici/Petschnitzen in
od 1882 v Šmiklavžu ob Dravi/St. Nikolaus an der
Drau, kjer je umrl je 29. februarja 1904 kot upokojeni duhovnik.17

Jernej Kosec se je rodil 16. avgusta 1836 na Skaručni očetu Juriju in materi Mariji, roj. Kimovec.
Nižje redove je prejel 20. decembra 1856, poddiakon je postal 25., diakon 26. in bil posvečen 29.
julija 1860. Najprej je bil v Črnomlju kaplan, katehet in začasni vodja šole in od 1864 kaplan na Igu.
Od 1873 je bil župnik pri Sv. Vidu nad Cerknico in
od 22. oktobra 1878 v Škocjanu pri Turjaku, kjer je
umrl 21. marca 1903. Bil je tudi šolski nadzornik.

Janez Budnar se je rodil 14. aprila 1831 v Zapogah
očetu Tomažu in materi Špeli, roj. Žvelc. Poddiakon
je postal 17., diakon 19. in bil posvečen 21. julija
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Franc Kosec se je rodil 7. decembra 1843 na Vojskem očetu Lovrencu in Materi Mariji, roj. Kos.
Ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani,
teologijo je študiral v Gorici in Trstu. Posvečen je bil
22. decembra 1866. Najprej je bil kaplan in ljudski
učitelj v Beršcu pri Opatiji, nato od 1871 župnik v
Klani nad Reko, od 1876 v Truškah pri Kopru, od
1886 v Katinari ter od 1903 stolni kanonik pri sv.
Justu v Trstu. Kot dušni pastir je neutrudno delal
v cerkvi in zunaj nje za blagor ljudstva. Na Katinari je bil izvoljen v tržaški mestni svet. Kot kanonik
je bil pri ordinariatu pregledovalec cerkvenih računov. Napisal je tri knjige praktične teologije, ki so
prvi poskusi podajanja tovrstne tvarine v slovenščini, in sicer: Krščansko katoliško nravoslovje (Celovec
1879), Spovednik in njegova služba (Trst, 1881) in
Katoliško zakonsko pravo z ozirom na državne avstrijske pravice (Ljubljana, 1894). Poleg tega je 1895 izdal molitvenik Pobožni kristjan. Umrl je 28. oktobra
1924 v Trstu.21
Janez Mervec se je rodil 21. januarja 1846 v Vodicah. Šolal se je v Ljubljani in pozneje v Novem mestu. Prvo tonzuro je prejel 29. decembra 1867, nižje
redove pa 25. novembra 1868. Poddiakon je postal
25., diakon 27. in bil posvečen 31. julija 1871. Kot
kaplan je bil najprej v Semiču, od 1873 v Starem
trgu ob Kolpi, od 1878 v Šentjerneju na Dolenjskem
in od 1883 v Kranju, kjer je bil tudi katehet na gimnaziji. Od 1887 je bil župnik in šolski nadzornik
v Stopičah in od 1892 do smrti 22. decembra 1918
župnik v Šentrupertu. Zanimal se je za umetnost in
je imel tudi bogato zbirko knjig o umetnosti. Bil je
tudi dober pevec, pel je že kot dijak in je veselje do
glasbe ohranil vse življenje.22
Matija Lavrič se je rodil 19. februarja 1847 v Dornicah očetu Luki in materi Mariji, roj. Kosmač. Prvo
tonzuro je prejel 27. decembra 1868 in nižje redove
25. novembra 1869. Poddiakon je postal 25., diakon 27. in bil posvečen 31. julija 1871. Najprej je
bil kaplan v Idriji, od 1876 je bil župnijski upravitelj in od 1879 župnik v Novi Oselici, od novembra
1887 župnik in šolski nadzornik na Studencu (blizu
Rake), kjer je umrl 13. decembra 1894.23
Valentin Bergant se je rodil 4. februarja 1848 v Repnjah očetu Jožefu in materi Jeri, roj. Robida. Prvo
tonzuro je prejel 27. decembra 1870 in nižje redove
15. decembra 1872. Poddiakon je postal 24., diakon
27. in bil posvečen 30. julija 1872. Kot kaplan je bil
21
22
23
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Lojze Škerl, Kosec Franc (1843–1924), Primorski slovenski biografski
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Josip Mantuani, † Janez Mervec, Carniola, Nova vrsta, IX/3-4,
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† Župnik Matija Lavrič, Slovenec, XXII/296, 28. decembra 1894

Barvno okna v župnijski cerkvi, delo Staneta Kregarja
(Foto: Pavle Veider)
najprej v Stopičah, od 1874 v Črnomlju in od 1879
v Šmartnem pri Litiji. Od 1882 je bil župnik v Brusnicah in od 1896 v Mirni Peči. Zaradi bolezni se je
upokojil in bil od 1907 v Kandiji, 1909 in 1910 v
Trbojah in od 1911 ponovno v Kandiji pri Novem
mestu, kjer je umrl 6. septembra 1912.
Msgr. Matija Bilban se je rodil 21. februarja 1863
v Dornicah očetu Gašperju in materi Urši, roj. Jenko. Osnovno šolo je obiskoval v Vodicah, kjer je zaključil tudi prve gimnazijske razrede. 1883 je odšel
v ZDA, kjer je nadaljeval šolanje pri benediktincih
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v St. John‘s Collegeju v Collegevillu v Minnesoti.
Nato je nekaj let deloval kot učitelj na več javnih šolah v okraju St. Cloud v Minnesoti, kjer je bil v stiku
s slovensko skupnostjo sv. Štefana v Brockwayju.
Filozofijo in teologijo je študiral v St. Thomas Seminary v St. Paulu, v Minnesoti, kjer je bil 25. decembra 1892 tudi posvečen. Pozneje je pastoralno
oskrboval različne kraje v škofiji St. Paul. 1893 je
bil poslan v Tower v Minnesoti, v škofijo St. Cloud,
kjer je pomagal kot učitelj na misijonskih postajah,
hkrati pa je skrbel za bogoslužja v več krajih škofije
Duluth v Minnesoti. V Towerju je bil pomočnik pri
izdajanju Amerikanskega Slovenca, dokler se ni njegovo izdajanje preselilo v Joliet (Illinois). Od 1896
je kot župnik vodil župnijo Our Lady of Lourdes v
Virginiji, kjer je zgradil novo cerkev in oskrboval
misijonske postaje Eveleth, Mountain Iron in Biwabik. V vsakem kraju je postavil bogoslužne prostore, popravljal stare ali gradil nove ter sodeloval
pri nastajanju več samostojnih novih župnij, kar
je narekovalo povečano število prebivalstva. Od
1903 je deloval na hitro rastoči slovenski župniji
sv. Družine v Evelethu, kjer je 1909 zgradil veliko
novo župnijsko cerkev in oskrboval misijonske postaje. V St. Paulu je bil 1902 med ustanovitelji Zveze slovenskih duhovnikov v Ameriki, ki se je do 1908
zavzemala za organiziranje slovenskih cerkvenih
skupnosti in za ustanovitev skupnosti slovenskih
šolskih sester, ki bi prevzele skrb za delovanje slovenskih župnijskih šol. Okrog 1905 je skrbel tudi
za največjo slovensko skupnost v Mesabi v okrožju
Chisholm. 1914–1936 je upravljal župnijo sv. Jožefa v Gilbertu z več podružničnimi skupnostmi.
Med rudarji in številnimi drugimi priseljenci je
delal na socialnem področju, in sicer z namenom
utrjevanja etnične in katoliške pripadnosti. 1924
je dobil častni naziv monsinjor. Domovino je prvič
obiskal 1896, zadnjič pa 1928. Umrl je 13. januarja
1937 v Duluthu v Minnesoti.24
Ivan Dolenc se je rodil 18. oktobra 1884 v Repnjah
očetu Štefanu in materi Marjani, roj. Bergant. Posvečen je bil 12. julija 1909. Najprej je bil kaplan v
Senožečah in od 1913 do 1918 v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Od 1930 do 1935 je bil župnik v Trebelnem, od 1941 do smrti 27. avgusta 1961 pa župnik
na Polici.
Franc Nastran se je rodil 11. oktobra 1886 v Vodicah očetu Janezu in materi Marjeti, roj. Kristan.
Posvečen je bil 14. julija 1910. Od 1911 do 1914 je
bil kaplan v Borovnici, od 1915 do 1918 vojaški kurat in 1919 kaplan v Krki. Od 1920 do 1968 je bil
24

Bogdan Kolar, Bilban, Matija (1863–1937), Novi Slovenski biografski
leksikon: 2. zv. B-Bla, Ljubljana 2017. Žebovec, 2002, cit. n. 11, s.
69–70

župnik v Horjulu in vmes 1958 župnijski upravitelj
pri Sv. Vidu nad Cerknico. Umrl je 25. julija 1968 v
Horjulu.
Štefan Traven se je rodil 26. decembra 1891 v Vodicah očetu Antonu in materi Urši, roj. Merše. Posvečen je bil 24. junij 1916. Kaplan je bil od 1917
do 1918 v Dolah pri Litiji, od 1919 do 1923 v Radečah pri Zidanem Mostu in od 1924 do 1932 na
Brezovici. Od 1935 do smrti 11. februarja 1964 je
bil župnik v Javorjah nad Škofjo Loko.
Janez Vilfan se je rodil 16. novembra 1892 v Utiku
očetu Janezu in Mariji, roj. Kimovec. Ljudsko šolo
je obiskoval v Vodicah in gimnazijo v Šentvidu. Posvečen je bil 8. junija 1917. Kaplan je bil od 1919 do
1923 v Kostanjevici na Krki in od 1924 do 1935 v
Polhovem Gradcu. Od 1936 do maja 1941 je bil župnik v Nevljah. Od maja 1941 do septembra 1941
je bil izseljen v Sremske Karlovce, potem pa je bil
do maja 1945 župnik v Polhovem Gradcu. Ob koncu vojne je odšel na Avstrijsko Koroško in je bil od
maja do decembra 1945 duhovnik v Špitalu ob Dravi in nato duhovnik in katehet v Greifenburgu. V
Avstriji je deloval celih 31 let in se je tik pred smrtjo
vrnil domov. Umrl je 22. oktobra 1977 v Vodicah.
Franc Šuštar se je rodil 9. aprila 1893 v Kotu očetu Antonu in materi Mariji, roj. Avštin. Posvečen je
bil 8. junija 1917. Od 1918 do 1923 je bil kaplan v
Bohinjski Bistrici in 1924 v Podbočju. Od 1941 je
bil duhovnik v pokoju in je umrl 9. junija 1972 v
Ljubljani.
Franc Mervec se je rodil 1. novembra 1897 v Vodicah očetu Nikolaju in materi Marjani, roj. Debevec.
Posvečen je bil 29. junija 1922. Od 1924 je bil škofijski kaplan, tajnik in ekonom. Od 1952 je bil tudi
častni kanonik. Umrl 17. maja 1977 v Ljubljani.
Franc Seršen, SDB, se je rodil 25. septembra 1907
v Vesci očetu Janezu in materi Tereziji, roj. Funtek.
Ljudsko in obrtno šolo je končal v Šentvidu pri Ljubljani in kot 18-letni fant je prišel na Rakovnik v
gimnazijo in jo nadaljeval v salezijanskem misijonskem zavodu blizu Torina. Kmalu nato je odpotoval
v Campinas v Brazilijo, kjer je postal salezijanec in
misijonar. Pripravo na duhovništvo je opravil na
Gregorijanski univerzi v Rimu in bil posvečen 9. junija 1940. Zaradi vojne ni mogel takoj v misijone,
temveč se je ustavil na Portugalskem do leta 1947
in po različnih zavodih opravljal službo vzgojitelja.
1947 se je vrnil v Brazilijo. Najprej je delal po zavodih v pokrajini Mato Grosso kot profesor in vzgojitelj. Potem pa 12 let kot župnik v ogromni župniji
Arasatubi s petdeset tisoč prebivalci. V domovino
je prišel 1965 in se posvetil pastoralnemu delu v
Cerknici, nato v Boštanju, kjer je še posebej skrbel
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za podružnično cerkev na Logu, končno pa v Zabukovju nad Sevnico od oktobra 1966 do svoje smrti
27. avgusta 1974.25
Franc Rozman se je rodil 19. januarja 1910 v Bukovici očetu Jožetu in materi Mariji, roj. Sirnik. Posvečen je bil 2. julija 1939. Od 1939 do 1944 je bil
kaplan v Škocjanu pri Mokronogu. Od 1947 župnijski upravitelj na Velikem Trnu, od 1964 na Dobovcu
in od 1979 v Zapogah, kjer je umrl za posledicami
ropa 25. septembra 1993.
Dr. Franc Germovnik, CM, se je rodil 27. septembra 1915 v Vodicah očetu Jožefu in materi Frančiški, roj. Kosec. Bil je lazarist, večne zaobljube je
izpovedal 6. septembra 1937 in je bil posvečen 20.
aprila 1941 v Ljubljani. Doktoriral je v Rimu 1945
iz kanonskega prava. 1946 je odšel v ZDA in 1952
pridobil tamkajšnje državljanstvo. Umrl je 2. novembra 2005 v Perryvilleju v Kentuckyju.
Dr. Janez Jenko, SDB, se je rodil 24. oktobra 1923
v Vodicah očetu Jožefu in materi Mariji, roj. Hacin.
Bil je salezijanec, redovne zaobljube je izpovedal
1940 in večne zaobljube 1948 ter bil posvečen 29.
junija 1949. Najprej je bil katehet na Rakovniku do
1954, 1956 pa je na teološki fakulteti v Ljubljani
doktoriral iz Svetega pisma. Od 1956 do 1959 je bil
župnijski upravitelj pri Sv. Družini Ljubljana - Moste, od 1959 do 1967 v Cerknici na Notranjskem
in za tem eno leto župnik (in ravnatelj salezijanske
skupnosti) v Ljubljani v župniji sv. Terezije Deteta
Jezusa na Kodeljevem. Od leta 1968 pa je bil profesor klasičnih jezikov, petja in Svetega pisma na
srednji verski šoli v Želimljem. Umrl je 30. oktobra
2010 v Ljubljani in je pokopan na Trsteniku. Bil je
nabožni pisatelj in odličen pridigar.26

upravitelj in nato župnik pri Sv. Vidu nad Cerknico med 1958 in 1980, župnik v Krašnji med 1980
in 1996 in župnik v Bevkah med 1996 in 1999. Od
1999 je bil župnik v pokoju v Duhovniškem domu
v Ljubljani, kjer je umrl 29. decembra 2005 in je
pokopan v Vodicah.
Slavko Kimovec je v letu 2020 edini živeči duhovnik iz župnije Vodice. Rodil se je 16. maja 1957 v
Repnjah očetu Jerneju in materi Frančiški, roj. Bilban. Osnovno šolo je obiskoval v Vodicah in 1972
nadaljeval šolanje na Tehniški srednji elektro šoli v
Ljubljani, kjer je maturiral leta 1976. Z enaindvajsetimi leti je 1978 vstopil v bogoslovje, končal Teološko fakulteto v Ljubljani in bil posvečen 29. junija
1984. Novo mašo je imel v Vodicah 1. julija 1984.
Duhovniško službo je začel kot kaplan v Škofji Loki,
kjer je deloval med letoma 1984 in 1987. Za tem je
bil eno leto duhovni pomočnik v župniji Leskovica
pod Blegošem in med letoma 1988 in 1999 na Sv.
Katarini nad Medvodami, najprej kot duhovni pomočnik do 1994 in nato kot župnik do 1999. Nato
je odšel na Dolenjsko: od 1999 do 2009 je bil župnik v župniji Čatež - Zaplaz in od 2009 do 2011
župnik v Tržišču. Od leta 2011 je duhovni pomočnik v Trebnjem. V novomeški škofiji deluje od njene
ustanovitve leta 2006.

Janez Vilfan se je rodil 7. septembra 1928 v Utiku očetu Francetu in materi Mariji, rojeni Slemec.
Posvečen je bil 29. junij 1967. Duhovniško službo
je opravljal od 1968 kot kaplan v Šmartnu pri Litiji, od 1971 do 1984 kot župnijski upravitelj in do
1984 do 1993 kot župnik v Šentjoštu nad Horjulom. Od 1993 do 1996 je bil župnik v Bevkah in od
1996 do 2015 duhovni pomočnik v Šenčurju, kjer
je oskrboval predvsem podružnici na Olševku in v
Hotemažah. Umrl je 11. aprila 2017 v Utiku in je
pokopan v Vodicah.
Kazimir Nastran se je rodil 19. februarja 1929 v
Utiku očetu Francetu in materi Mariji, roj. Slemec.
Posvečen je bil 29. junija 1954. Bil je kaplan v Starem trgu pri Ložu med 1954 in 1958, župnijski
25
26

St. Ž., Naši rajni: Franc Seršen, Salezijanski vestnik, VI/5, 1974, s.
20
Alojzij Slavko Snoj, dr. Janez Jenko SDB, duhovnik (1923–2010),
Salezijanski vestnik, LXXXIV/1, 2011, s. 26–27
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Slavko Kimovec (Foto: Dominik Lavrih)

DUHOVNIKI ROJENI V ŽUPNIJAH VODICE IN ZAPOGE

251

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

Povzetek
Duhovniki, ki so v preteklosti delovali v župnijah Vodice in Zapoge, so
bili vsekakor zanimivi ljudje in prav je, da se spomin nanje ohranja. V
pričujočem članku so navedeni poimensko, dodane so letnice in župnije
rojstva in smrti, pri tistih, ki so pustili močnejšo sled, pa je zapisano še
kaj zanimivega. Posebne pozornosti so vredni duhovniki, ki so delovali na
Skaručni, v Šinkovem Turnu in Repnjah, saj so bili velikokrat to pomembni
intelektualci, marsikdaj tudi v bolezni ali starosti.

Summary
The priests, who worked in the parishes Vodice and Zapoge in the past, were
interesting people and worthy to remember. The name, the year and parish
of the birth and death are mentioned in the article. Those priests who had a
bigger impact, were mentioned in the newspapers and we found the articles
and included them. We paid special attention to the priests who served
in Šmarna gora, Skaručna, Šinkov Turn and Repnje. A lot of them were
important intelectuals, often in illness or in their old age.
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Vsaka škofija ali nadškofija objavlja imenike duhovnikov, ki delujejo na njenem območju, tudi ljubljanska, ki ga je začela izdajati leta 1796 z naslovom
Catalogus cleri (archi)dioecesis labacensis. Latinski
naslov publikacije je ostal do konca prve svetovne
vojne, potem je leta 1919 izšel kot Šematizem ljubljanske škofije, od leta 1924 naprej pa se imenuje
Letopis ljubljanske (nad)škofije. Iz njega smo črpali
osnovne podatke, ki se jih je dalo včasih dopolniti z
na primer časopisnimi članki, saj so bili nekateri duhovniki zelo dejavni – ne le v župniji, ampak tudi v
širši skupnosti in so pustili močan pečat. Pri nekaterih duhovnikih viri niso našteti zelo podrobno, ker
nisem navajala vseh člankov, ki so bili objavljeni v
časopisih. Seveda so predstavljeni po vrstnem redu
službovanja. Kjer je zapis v obliki seznama, je najprej
letnica prihoda duhovnika v kraj, nato ime in priimek, temu sledijo v oklepaju kraj in letnica rojstva
ter kraj in letnica smrti.
V članku so predstavljeni tako župniki kot kaplani, ki
so delovali v Vodicah in Zapogah, poleg njih pa tudi
duhovniki, ki so delovali na Šmarni gori, Skaručni, v
Šinkovem Turnu in Repnjah.

Župniki
Župniki, ki so delovali v vodiški župniji od najstarejših časov njenega obstoja, so predsavljeni v prispevku dr. Jurija Šilca Starejša zgodovina Vodic in bližnje
okolice. Konča z župnikom, s katerim tukaj začnimo.
Jožef Anton Juraj (Jeraj), ki je bil že prej pomočnik
svojemu predniku, je ostal v Vodicah devet let, nato
je odšel za župnika v Naklo, kjer je leta 1722 umrl.1
Leta 1719 je na njegovo mesto prišel Franc Khlun,
Ljubljančan, ki je bil majhne postave in grbast, a
zelo učen (magister modroslovja). Celih 44 let je bi
za njim župnik Jožef Gregor Bačnik (1726–1770).
Bil je izredno podjeten in je vse cerkve v župniji prezidal v baročni stil. Jožef Vogler, ki mu je sledil leta
1771, je bil po rodu Nakelčan; v Vodicah je deloval
sedem let in je sezidal novo župnišče. Leta 1777 je za
župnika prišel Ljubljančan Gregor Smole, ki je bil
prej slavnostni pridigar pri sv. Miklavžu v Ljubljani.
V letu 1788 je bil župnik v Vodicah Gregor Šmalc.
Bogoslovje je študiral v Ljubljani in bil leta 1759
posvečen v duhovnika. Služboval je kot substitut v
Preddvoru, kot Šifrerjev beneficiat in pridigar v pri
sv. Nikolaju Ljubljani in kot župnik v Vodicah. Ljudje
so ga imeli radi; bil je lepega obnašanja in zgleden
duhovnik.2
1
2

Koblar, Anton, in Vrhovnik, Ivan, Zgodovina fara ljubljanske škofije. III. Zgodovina nakelske fare. Izdal Anton Koblar, Ljubljana
1885, str. 77–78
Pokorn, Frančišek, Šematizem duhovnikov in duhovnij v ljubljanski nadškofiji l. 1788. V: Zgodovinski zbornik, priloga Ljubljanskemu škofijskemu listu. Ljubljana, 1908, št. 66, str. 1048
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Njemu je leta 1790 sledil Franc Ksaver Repešič. Bil
je vzgojitelj Jerneja Kopitarja, dokler ta ni odšel na
šolanje v Ljubljano. Kopitar je bil tudi njegov ministrant.3
Od leta 1804 do 1813 je bil župnik v Vodicah Jurij
Čebul (Ljubljana, 1759–Podbrezje, 1825). Pokorn o
njem piše, da je bil „nadarjen, trdnega zdravja in dober pridigar“. O njem je napisal tudi: „Obnašanja je
bil mož lepega, življenja zglednega kot dober duhovnik, ki je bil ljudem zelo priljubljen.“4
Za njim je bil od leta 1813 do 1826 vodiški župnik
Matej Peterman (Dovje, 1775–Ljubljana, 1836),
ki je po kaplanski službi v Kranju in župnikovanju v
Zalem Logu in Vodicah postal ljubljanski stolni kanonik, profesor filozofije na tamkajšnjem liceju in
končno tudi ravnatelj liceja.5
Njegov naslednik Jernej Arko6 (Dolenja vas pri Ribnici, 1794–Novo mesto, 1868) je bil vodiški župnik
od leta 1826 do 1852 in je pomemben, ker je poskrbel za poslikavo cerkve na Šmarni gori. Večkrat je kaj
napisal za časopis, zlasti za Kmetijske in rokodelske
novice in za Ljubljanski časnik. Leta 1852 je postal
prošt v Novem mestu, kjer je tudi umrl.
Iz leta 1828 se je ohranilo pismo, ki ga je župniku Arku
pisal njegov znanec, takratni metliški kaplan Friderik
Baraga (1797–1868). Pismo, ki je pisano v nemščini,
se v prevodu glasi: „Moj najdražji prijatelj! Ob tej priložnosti, ko se mi je nekdo, ki je bil v Karlstadtu in gre
zdaj na Gorenjsko, mimogrede napovedal, vam moram napisati nekaj vrstic. Jaz sem, hvala Bogu, tukaj
še vedno zelo zdrav, čeprav podnebje ni tako zdravo,
še posebej voda ni tako sveža kot na Gorenjskem; vendar je bolje, kot sem pričakoval. Gospod dekan [Marko Derganc, op. p.] in moja dva kolega [kaplan Anton
Sadovin in upokojeni duhovnik Janez Kure, op. p.] so
dobri, zelo ustrežljivi in prijazni gospodje, s katerimi
lahko zlahka upravljam. Tudi župljani bi morali biti
zelo dobri, saj slišim pohvale s strani kuratorjev: iz lastnih izkušenj tukajšnjih ljudi ne poznam, ker poleti
nihče ne pride k spovedi. Zgodaj zjutraj in dopoldne
3
4
5
6

100-letnica župnijske cerkve sv. Marjete v vodicah. Salve, Ljubljana, 2000, str. 14
Pokorn, št. 73, str. 1157
Golec, Boris, Starejša arhivska slovenica mesta Kranja. Arhivi,
2002, letn. 25, št. 1, str. 72
Jernej Arko je bil po končanem bogoslovju v Ljubljani septembra
1817 posvečen v duhovnika. Kot nadarjen duhovnik je postal
profesorski pripravnik na ljubljanskem Teološkem bogoslovnem
učilišču (1817–1819). Nato je bil eno leto suplent za dogmatiko v
goriškem semenišču, od 1820 do 1826 stolni vikar v Ljubljani in od
1826 do 1852 župnik v Vodicah. 24. aprila 1852 je bil umeščen za
novomeškega prošta in mestnega župnika. V naslednjih letih je postal dekan, konzistorialni svetnik, šolski nadzornik za novomeški
okraj in predsednik novomeške podružnice kmetijske družbe. Pričujoča iografija in pismo Friderika Barage sta prispevek dr. Jurija
Šilca.
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pridejo k službi božji; toda med popoldansko službo
božjo cerkev še vedno ni tako polna, kot bi lahko bila
in bi morala biti. Na splošno se zdi, da je bil ta celoten
božji vinograd vedno precej zapostavljen in daleč ne
tako dobro in skrbno obdelan kot drugi vinogradi, ki
jim župljani pokvarijo to župnišče. Za mojo tolažbo
in moje veselje je dovolj, da sem imel vsako nedeljo
mašo: zjutraj ali dopoldne (doma ali na podružnici, ki
jih imamo 10) in potem imel popoldne krščanski nauk
ter spraševanje otrok v cerkvi. Po končani veroizpovedi imam predavanje, ki ga zdaj zelo skrbno opravljam.
Bog poskrbi, da lahko dobro in koristno prihranim čas,
ki ga moram preživeti na tem mestu, in lahko prosim
Boga! Dragi g. Arko, nikoli ne pozabite moliti zame,
ker se vas tudi jaz spominjam vsak dan v svoji molitvi.
Nasvidenje, moram končati. Prinašalec pisma vam bo
povedal nekaj bolj ustno. Z vso ljubeznijo Vaš zvesti
F[riderik] B[araga], l. r. Metlika, 29. junija 1828, to je
prav na moj 31. rojstni dan.“
Arkov naslednik Valentin Bergant (Šentvid, 1799–
Vodice, 1870) je bil župnik do leta 1870, ko je v Vodicah umrl.
Za njim je župnijo 18 let vodil Tomaž Kajdiž (Breznica, 1834–Ljubljana, 1914) kasnejši moravški dekan in stolni kanonik v Ljubljani. Bil je tudi zaželen
govornik na slovesnostih in dejaven v necerkvenem
javnem življenju. Dočakal je zlato mašo, ki jo je daroval na rodni Breznici 4. avgusta 1908.7 Leta 1888 je
prišel za župnika Simon Žužek (Lašče, 1841–Vodice, 1914), ki je po potresu poskrbel za novo cerkev,
šolo in tudi sicer vodil obnovo, zato je od dunajskega
dvora prejel knežji naslov.
Prvega marca 1915 je nastopil službo vodiškega župnika Peter Janc (Križe pri Tržiču, 1876–Vodice,
1949). Prej je bil nekaj let katehet v šoli pri uršulinkah v Ljubljani, nato kaplan pri sv. Jakobu v Ljubljani. Udejstvoval se je tudi na kulturnem področju: bil
je zborovodja mladinskega zbora in režiser gledaliških iger pri Šentjakobskem prosvetnem društvu.8
Bil je tudi dejaven član Cecilijinega društva.9
Tudi v Vodicah je bil dejaven župnik. V letih 1921 in
1922 je vodil gradnjo velikega katoliškega doma, ki
je bil med drugo svetovno vojno požgan, po vojni pa
ostanki hitro odstranjeni.
Prav posebne pozornosti je bila vodiška župnija deležna na začetku junija 1936, ko je večja skupina deklet pod župnikovim vodstvom poromala v Moste
pri Ljubljani:
7
8
9

Domoljub, 13. avgusta 1908, št. 33, str. 518
lj, Nedeljska predstava v Ljudskem domu. Slovenec, 4. aprila 1914,
str. 6
Občni zbor Cecilijinega društva za ljubljansko škofijo. Slovenec, 28.
novembra 1914, str. 2

Nagrobni spomenik župnika S. Žužka na vodiškem
pokopališču
„Prvo romanje k Sveti Družini v Moste. Preteklo
sredo je bilo pri Sv. Družini v Mostah, slovenskem
Nazaretu, prvo romanje. Vodiška fara, ki je s svojim
župnikom in župljani velika dobrotnica cerkve Sv.
Družine v Mostah, je preteklo sredo prva priredila
semkaj romanje pod vodstvom svojega župnika g.
Petra Janca. Dekleta vodiške Marijine družbe so prihitela v slovenski Nazaret in tu obiskale leseni domek svete Družine. Nekaj deklet se je pripeljalo na
vozu, 50 deklet pa se je pripeljalo na svojih kolesih.
Bila jih je dolga vrsta samih kolesaric, ki so prihitele na božjo pot v Moste, v tisto cerkev, za katero so
doma njihove družine že prispevale in so dekleta
tudi same nabirale za njo. Ob 9 je bila sv. maša, pri
kateri so dekleta lepo prepevale. Najprej pa so zapele
pesem na čast sv. Družini. Po blagoslovu so mlade
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romarice obiskale tudi Karmel na Selu. Ko so si ogledale Kodeljevo in ondotni Mladinski dom ter pokopališče sv. Križa in letališče, kamor je ravno priletel iz
Avstrije velik aeroplan, so se vse vesele vrnile domov
v Vodice. V Mostah je to prvo romanje vzbudilo veliko pozornost. Saj je znana želja cerkvene oblasti, da
bi slovenski Nazaret v Mostah postal središče bratovščine svete Družine po vsej Sloveniji.“10

•

1815 Johan Dovč (Tomačevo, 1789–Čemšenik,
1836)

•

1817 Anton Semen (Selca, 1784–Št. Lovrenc ob
Temenici 1833)

•

1820 Mihael Kogovšek (Dravlje, 1788–Ljubljana, 1872) je bil pozneje dolga leta župnik v
Šmartnem pod Šmarno goro.

Dejaven je bil tudi na srečevanjih duhovnikov, saj je
večkrat pripravil kakšno predavanje o pastoralnih
temah. Imenovan je bil za škofijskega duhovnega
svetnika.11 Župnija je 10. marca 1940 slovesno praznovala 25-letnico njegovega delovanja v Vodicah.
Dopoldne je bila slovesna maša, popoldne akademija
v dvorani Prosvetnega doma,12 zvečer pa se je zgodila
nesreča: fantje so v zvoniku pritrkavali in tudi spuščali rakete, od katerih je ena zadela prav župnikov
skedenj, da je kljub hitri pomoči gasilcev do tal pogorel; uspelo pa jim je pred ognjem obvarovati sosednje
skednje.13 Nekateri farani se ga še spomnijo, saj je
umrl v Vodicah 3. aprila 1949.

•

1823 Anton Gros (Višnja Gora, 1789, leto smrti
neznano)

•

1827 Karol Leben (Vače, 1800–Kranj Šmartin,
1863)

•

1831 Simon Vovk (Radovljica, 1800–Radovljica
1867)

•

1832 Ignacij Grum (Idrija, 1800–Adlešiči, 1853)

•

1837 Jernej Krašovec (Bloke, 1807–Kamnik,
1883)

•

1838 Ignacij Valenčič (Ljubljana, 1797–Radomlje, 1858)

Za njim je leta 1946 župnijo prevzel dotedanji kaplan Franc Šoukal (Ljubljana, 1909–Zalog pri Cerkljah, 1981) in jo vodil do leta 1967. Šoukal je najprej
študiral arhitekturo, a si je premislil in se odločil za
duhovništvo. Njegov naslednik je bil Janez Kljun
(Ribnica, 1914–Golnik, 1985), ki je odšel iz Vodic leta 1976. Vinko Malovrh (Kranj, 1945) je bil
župnik med letoma 1976 in 1983, nasledil pa ga je
Peter Hočevar (Žužemberk, 1945–Dvor pri Žužemberku, 1992).

•

1844 Jožef Fik (Škofja Loka, 1800–Selca, 1854)

•

1852 Mihael Peternel (Nova Oselica, 1808–Ljubljana, 1884). Peternel je bil tudi naravoslovec
in učitelj; med letoma 1852 in 1860 je bil prvi
ravnatelj triletne ljubljanske realke, na njej je
tudi poučeval naravoslovje, fiziko in kemijo. Ko
je služboval v Vodicah, je opazil likovni talent
Matija Koželja in mu pomagal, da ga je razvil.15
Pozitiven vpliv je imel tudi na bodočega pisatelja
Jakoba Alešovca.

Za Petrom Hočevarjem je leta 1992 prišel za župnika
v Vodice France Mervar (Stopiče, 1957). V času njegovega službovanja je župnija dobila vrnjenega veliko razlaščenega premoženja na Šmarni gori, zgradili
so pastoralni dom v Vodicah.

Kaplani
V letu 1796 je bil kaplan v Vodicah Jernej Bačnik.
Rojen je bil 14. avgusta 1742 v župniji Smlednik, v
mašnika posvečen leta 1768 na naslov smledniškega
gospostva. Služboval je kot oficial v ljubljanski stolnici, kot substitut v Polhovem Gradcu in kot kaplan
v Šentjerneju na Dolenjskem. Med letoma 1812 in
1826 je zaradi bolehnosti in kot za službo nesposoben duhovnik živel na Šmarni gori, kjer je umrl dne
3. maja 1826 kot zlatomašnik.14
10
11
12
13
14

Prvo romanje k Sveti Družini v Moste. Slovenec, 5. junija 1936, str. 4
Škofijska kronika. Ljubljanski škofijski list, 12. marca 1940, str. 55
25 let župnikovanja g. svetnika Janca. Gorenjec, 16. marca 1940,
str. 2
Naša Pravda, glasilo narodnega delavstva, 14. marca 1940, str. 5
Pokorn, str. 1048
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Mihael Petrenel
15

Žebovec, Marjeta, Pustili so sled. Občina Vodice, 2002, str. 34
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•

1851 Jožef Marešič (Kostanjevica na Krki,
1805–Šmarna gora, 1872)

•

1852 Lovrenc Bernik (Škofja Loka, 1825–Stara
Loka, 1894)

•

1863 Anton Košmerlj (Loški Potok, 1832–Cerklje, 1867)

•

1864 Janez Teran (Duplje, 1833–Šinkov Turn,
1916)

Nagrobni spomenik J. Terana na vodiškem pokopališču

•

1866 Jožef Razboršek (Čemšenik, 1836–
Šmartin pri Kranju, 1904); slovel je kot odličen
pevec, pozneje pa je postal škofijski duhovni
svetnik in okrajni šolski nadzornik. Nekrolog v
Bogoljubu piše tudi o njegovem prizadevanju za
gradnjo nove župnijske cerkve na Bledu, ko je bil
tam župnik; cerkev je bila zgrajena prav v letu
njegove smrti. O njegovi priljubljenosti med ljudmi pa je pričal tudi veličasten pogreb.16

•

1889 Janez Krstnik Šega (Vipava, 1854–Gradec,
1895); bil je precej bolehen, vendar dober in požrtvovalen duhovnik. Prijatelj dr. Andrej Karlin
je nekrolog končal takole: „V bolezni je mnogo
trpel, a ni tožil; še ko sva se zadnjič videla pred
štirinajstimi dnevi, mi je po stari navadi zasolil
kako šegavo. Umreti se ni bal, ves udan je bil v
božjo voljo.

•

Prijatelji! Nismo ga mogli spremiti na mirodvor,
spremljajmo ga s svojimi molitvami v nebes! Bil
je vzoren duhovnik, veren prijatelj, blag človek.
Svetila mu večna luč!“17

•

1891 Janez Mauring (Višnja Gora, 1864–Višnja
Gora, 1927

•

1892 Matija Slak (Dobrniče, 1863–Brdo pri Lukovici, 1946)

•

1894 Janez Šiška (Hrastje pri Kranju, 1866–Radomlje, 1930)

•

1895 Anton Kocjančič (Lom pod Storžičem,
1868–Prihova, 1958); dve leti je pisal dnevnik
o gradnji vodiške župnijske cerkve. Kot župnik
v Mirni na Dolenjskem si je prizadeval za čim
ustrezno umestitev železniške proge Trebnje–
Šentjanž.18 Leta 1942 je v Stični praznoval zlato
mašo.19

•

1898 Jožef Plantarič (Sveta Trojica pri Mokronogu, 1849–Novo mesto, 1933). Postal je katehet
v Kranju in je tam na prelomu 19. v 20. stoletje
ustanovil dekliško Marijino družbo in jo, dokler
je bil tam, uspešno vodil.20 Pozneje je bil med
drugim župnik, dekan in duhovni svetnik v Trebnjem, umrl pa je kot kanonik v Novem mestu.

•

1900 Viljem Paulus (Indr. Gradec, Češka, 1872–
Izlake, 1910)

•

1902 Andrej Širaj (Bloke, 1873–Mirna, 1956);
v Vodicah je bil zelo dejaven na področju zadružništva, zaradi česar so ga pozneje, ko je bil že
župnik na Savi ob južni železnici, imenovali za
častnega občana Vodic.21 Na področju zadružništva je bil dejaven, dokler je bilo mogoče, pripravljal pa je tudi predavanja o duhovnih temah.

•

1912 Franc Krische (Vinica, 1883–Pulju, 1917,
mornariški kurat v rezervi)

•

1915 Franc Zorko (Vače, 1882–Sv. Duh pri Krškem, 1942); marca 1918 je postal vojaški kuKarlin, Andrej, Janez Šega +. Slovenec, 27. julija 1895, str. 1–2
Železnica Trebnje–Št. Janž. Slovenec, 9. novembra 1908, str. 5
Dve zlati maši v Stični. Domovina in Kmetski list, 20. avgusta
1942, str. 3
Kranj. Bogoljub, januarja 1932, str. 21–22
Častnim občanom občine Vodice. Slovenec, 11. decembra 1912, str. 3

•

1871 Jožef Belar (Idrija, 1840–Rovte, 1893)

•

1873 Anton Kukelj (Ježica, 1845–Ljubljana,
1908); deloval je kot katehet v osnovnih šolah v
Postojni in Kranju, bil je duhovni svetnik.

17
18
19

16

Novi grobovi. Bogoljub, 29. decembra 1904, str. 381

20
21
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rat.22 Po odpustu iz vojske je postal župnik pri
Sv. Duhu pri Krškem, kjer je ostal do leta 1942,
ko ga je zadela kap in so ga prepeljali v zavetišče
sv. Jožefa v Ljubljani, kjer je umrl.23
•

1918 Jožef Kres (Škofja Loka, 1892–Novo mesto, 1965); iz Vodic je odšel za kaplana še v Kranjsko Goro in Srednjo vas v Bohinju, potem je bil
do leta 1952 župnik na Koprivniku v Bohinju,
nakar je bil leto in pol v zaporu, saj je bil že pred
drugo svetovno vojno kot župnik na Koprivniku
v Bohinju obtožen agitacije proti KPJ. Leta 1954
je postal župnik v Raki, nazadnje pa je bil župnik
župnije sv. Petra na Otočcu.24

•

1923 Franc Blažič (Žužemberk, 1897–Kolovrat,
1972)

•

1928 Karel Šparhakl (Štanga, 1893–Sv. Katarina
- Topol, 1980)

•

1930 Anton Stanonik (Trata, 1896–Villa Sarmiento, Argentina, 1980); med prvo svetovno
vojno je bil vojak, nato je vstopil v semenišče. V
Vodicah je ostal do druge svetovne vojne. Med
drugo svetovno vojno je bil najprej izgnan na
Hrvaško, po vrnitvi v Slovenijo je bil župnik v
župniji Turjak, od tod pa je z mnogimi drugimi
odšel najprej na Koroško in potem po mnogih
postajah prišel v Argentino k svojim nečakinjam.
Tudi tam je v skromnosti in ponižnosti opravljal
svoje duhovniško poslanstvo; ker je imel blizu
nečakinje, so ga tudi mnogi drugi klicali „stric“.25

Skaručna
Na Skaručni je bila v 17. stoletju postavljena cerkev
sv. Lucije, ki je kmalu postala romarska, zato je bilo
treba zagotoviti stalno duhovno oskrbo. Tam je še
vedno stalno nastavljen duhovnik; največkrat službujejo na Skaručni ostareli ali bolehni duhovniki oz.
taki, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo samostojno upravljati župnije.
•

1796 Štefan Brajen

•

1798 Jurij Fujan (Skaručna, 1732–Skaručna,
1801);

•

1808 Jožef Boben

•

1838 Franc Prešeren (Breznica, 1771–Skaručna
1841); bil je stric pesnika Franceta Prešerna; k
njemu na Skaručno se je v starosti preselil tudi
njegov brat Šimen, pesnikov oče, oba sta na Skaručni umrla in sta pokopana v Vodicah. V Mladiki je bil objavljen življenjepis duhovnika Prešerna, kjer piše tudi, da je bil kot župnik na Savi
vnet čebelar in učitelj čebelarstva.26

Po drugi svetovni vojni v župniji Vodice ni bilo več
redno nastavljenih kaplanov, razen Ivana Selana, ki
pa je kot vodiški kaplan bival na Skaručni.

Upokojeni duhovniki v Vodicah
•

1828 Valentin Aleš (Vodice, 1791–Vodice, 1858)

•

1871 Jernej Kraljič (Smlednik, 1804–Vodice,
1871), ki je prišel iz tržaške škofije.

•

1903 Janez Žužek (Lašče, 1837–Vodice, 1908)
upokojeni misijonar iz Amerike, brat takratnega
vodiškega župnika.

22
23
24
25

Slovenec, 16. marca 1918, str. 5
Župnik Franc Zorko. Slovenec, 16. julija 1942, str. 3
Bogdan Kolar, Sokol Kraljevine Jugoslavije in ustvarjanje napetosti: primer župnije Koprivnik v Bohinju. Bogoslovni vestnik, 78
(2018), 3, str. 739–740
A. O., Župnik Anton Stanonik – umrl. Svobodna Slovenija, 29. maja
1980, str. 3
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Spominska, pravzaprav nagrobna plošča Šimna in
Franca Ksaverja Prešerna, očeta in strica Franceta
Prešerna, na pokopališki kapeli v Vodicah
•

1843 Jurij Zupan (Zasip, 1784–Ljubljana, 1857);
pozneje je postal član ljubljanskega stolnega kapitlja.

•

1845 Blaž Pogačnik (Zasip, 1805–Skaručna
1855)

26

Zupan, Tomo, Fran Ksaver Prešeren. Mladika, 8/1934, str. 306–
307
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•

1856 Anton Mencinger (Boh. Bistrica, 1790–
Ljubljana 1862)

•

1862 Andrej Stritar (Lašče, 1823–Moste pri Komendi, 1908)

•

1866 Primož Snoj (Šentvid, 1790–Skaručna,
1871)

•

1873 Tomaž Keber (Kamnik, 1811–Šmartno
pod Šm. goro, 1886); prišel je iz tržaške škofije.

•

1878 Martin Korošec (Višnja Gora, 1826–Skaručna, 1888)

•

1893 Blaž Justin (Trata, 1839–Skaručna, 1894);
kot župnik v Črnem Vrhu nad Polhovim Gradcem se je ukvarjal s sadjarstvom in bil član Čebelarskega in sadjerejskega društva za Kranjsko.27

•

1895 Franc Hrovat (Šentjernej, 1838–Skaručna,
1896); prišel iz tržaške škofije.

•

1899 Jožef Lilek (Črnomelj, 1842–Črnomelj,
1915)

•

1902 Nikolaj Križaj (Sora, 1845–Kamnik, 1920)

•

1904 Gregor Jakelj (Dovje, 1842–Ljubljana,
1920)

•

1907 Ludvik Jenko (Šiška, 1856–Skaručna,
1912)

•

1913 Mihael Saje (Prečna, 1840–Mekinje, 1926);
najdlje je deloval kot župnik v Štangi, kjer je tudi
romarska cerkev sv. Antona Padovanskega, ki je
bila v tistem času ena najpomembnejših njemu
posvečenih romarskih cerkva na Slovenskem.
Prejel je tudi naziv duhovnega svetnika. Nekrolog v Domoljubu pravi o njem tudi: „Farani in romarji so ga cenili kot izvrstnega pridigarja. Skrbel je z veliko ljubeznijo za cerkveno petje. Malo
hribovsko farno cerkev je razširil in prezidal v
lepo okusno hišo božjo. Oskrbel ji je 3 lepe marmornate oltarje in jo v vsakem oziru lepo opremil. Poleg dela v cerkvi je pa vseh 36 let poučeval
v zasilni šoli mladino kot učitelj vseh predmetov.
Po 3—4 ure na dan je učil, polovico svojega službovanja brezplačno, pozneje proti mali nagradi,
šele nazadnje je dobival nekaj plače. Ker nima
fara svoje šole, je sezidal prostorno cerkveno
hišo s primerno sobo za šolo. Skrbel je pa tudi za
gospodarsko izobrazbo svojih faranov, zlasti za
povzdigo umne sadjereje. Od mladosti navdušen
Slovenec-narodnjak je podpiral vedno ljudstvu
koristno politiko, sodeloval sam v občinskem
odboru in bil častni občan občine Trebeljevo.

27

I. Imenik p. n. gg. društvenikov za l. 1886. Slovenski čebelar in sadjerejec. Glasilo čebelarskega in sadjerejskega društva za Kranjsko,
16. junija 1886, letn. 4, št. 6, str. 60

Znan je bil tudi kot gostoljuben mož in iz njegovega župnišča se je po rokah njegove blage sestre
Ane, njegove zveste gospodinje, razdelilo nešteto dobrot med reveže in pomoči potrebne v fari.
Ko je stopil leta 1912., 72 let star, v pokoj, še ni
nehal z delom. Nastanil se je kot upokojenec na
Skaručini, kjer je opravljal še potem pri podružni cerkvi sv. Lucije nedeljsko službo božjo do l.
1920.“ Po tem letu je odšel v Mekinje k usmiljenim bratom, ki so na koncu tudi skrbeli zanj.28
•

1919 Janez Dežman, kurat v pokoju (Radovljica, 1877–Skaručna, 1961); hotel je ustanoviti
samostojno župnijo na Skaručni, vendar se takratni župnik Peter Janc s tem ni strinjal, ker
podružnica ni imela materialne osnove, da bi
se župnik in cerkovnik lahko preživljala. Politično se je vas odcepila od občine Vodice in se pridružila občini Tacen, vendar to ni pripeljalo do
ustanovitve župnije. Morali bi imeti zemljišča za
preživljanje duhovnika, poskrbeti za cerkovnika;
pokopališče so uredili leta 1923.29

Mihael Saje
•

1962 Dr. Franc Perko (Krka, 1929–Ljubljana,
2008); kmalu po novi maši je odšel na služenje
vojaškega roka v Beograd, po končanem služenju
pa je bil obsojen na pet let zapora, ker naj bi se

28

Zlatomašnik in duh. svetnik Mihael Saje. Domoljub, 15. julija 1926,
str.
Informacija vodiškega župnika Franceta Mervarja

29
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norčeval iz državne ureditve. Po prestani kazni
in nekaj letih kaplanske službe je odšel naprej
študirat in je leta 1963 doktoriral s tezo Filozofija in teologija sv. Cirila in Metoda. Postal je predavatelj na ljubljanski teološki fakulteti, potem
pa je bil poslan na študij v Rim in postal mednarodno priznan strokovnjak za ekumenizem. Leta
1987 je postal nadškof v Beogradu, kjer je ostal
do leta 2001, ko je zaradi bolezni odstopil.30

govim prihodom pa je bilo treba urediti župnišče, kar še zdaj pride prav. V prvih letih duhovništva je občutil preganjanje, saj je bil obsojen na
več kot dve leti družbeno koristnega dela, ki je
v bistvu pomenilo suženjstvo. Pozneje je bil dejaven tudi pri odkrivanju partizanskih zločinov
med drugo svetovno vojno in po njej.33
•

2005 Peter Slevec (Homec, 1953)

Repnje
Potem ko so Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja ustanovile samostan v Repnjah z vso njegovo dejavnostjo, so potrebovale tudi hišnega duhovnika. V
Letopisih ljubljanske nadškofije jih je naštetih cela
vrsta. Večina je prišla k njim takrat, ko so bili že upokojeni ali ko so zboleli in potrebovali nego in oskrbo.
Precej jih je v Repnjah tudi umrlo.

Dr. Franc Perko
•

1967 Leopold Govekar (Smlednik, 1894–Skaručna 1977)

•

1977 Ivan Selan (Ljubljana, 1951); kot vodiški
kaplan je bival in deloval na Skaručni.

•

1978 Viljem Cunder (Ježica, 1902–Ljubljana,
1995)31

•

V obdobju od odhoda V. Cundra leta 1985 in do
prihoda Z. Bahorja so prihajali maševat duhovniki, ki so bili v škofijskih službah, med njimi
Štefan Pavli, Marjan Peklaj, Jože Štupnikar, največkrat pa Rudi Koncilija; po odhodu Zdravka
Bahorja pa je do prihoda Petra Slevca največkrat
maševal Franci Petrič.32

•

1999 Zdravko Bahor (Dragatuš, 1928–Dragatuš,
2009); preden je prišel na Skaručno, je bil župnik
v Preski. Za Skaručno se je odločil sam, pred nje-

30

Franc Perko. Ognjišče, spletna izdaja, https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/67-pricevanje/2503-franc-perko, najdeno 14. aprila
2020
Duhovniki, ki so delovali na Koprivniku. https://koprivnik.donbosko.si/zupnija-koprivnik-v-bohinju/duhovniki-ki-so-delovali-na-koprivniku/?cookie-state-change=1586880368126, najdeno 14.
aprila 2020
Informacija vidiškega župnika Franceta Mervarja

31

32
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•

1884 Franc Arhar (Šentvid, 1812–Repnje, 1891)

•

1895 Anton Kerčon (Šmarje-Sap, 1833–Kamnik,
1906)

•

1899 Anton Tabor (Sv. Križ pri Ljutomeru,
1858–Slap, 1913)

•

1906 Franc Koželj (Mengeš, 1872–Rodica, 1963)

•

1911 Jožef Svetič, bolniška iz tržaške škofije, Trbovlje, 21. 9. 1866, 21.7. 1889

•

1912 Jurij Dernovšek, jubilant (Vodice, 1834–
Repnje, 1914); kot kaplan v Tržiču je tam spomladi 1863 ustanovil prvo javno knjižnico,34 v
Želimljah kot župnik vodil gradnjo nove cerkve,
kot ekspozit v Žabnici pa je ustanovil novo župnijo in bil njen prvi župnik.35

•

1913 Feliks Funtek (Mengeš, 1882–Mengeš,
1974); več gl. Šinkov Turn

•

1914 Matej Ahačič (Sv. Ana pod Ljubeljem,
1878–Kropa, 1933)

•

1917 Anton Kocijančič (l. 1896 kaplan v Vodicah, tam so podatki o njem)

•

1919 Anton Dolinar (Lučine, 1847–Mekinje, 1930);
dočakal je visok jubilej – biserno mašo. Dolga leta je
bil župnik v domačih Lučinah. V nekrologu, ki ga je
objavil Bogoljub, so zapisali: „S pokojnim lučinskim
gospodom smo izgubili moža, ki je slovel kot izreden talent: bil je goreč cerkveni govornik, nadarjen

33

Maček, Janko, Kristusov vinogradnik izpod Tanče Gore. Zaveza,
septembra 2009, http://nszaveza.github.io/articles/74-kristusov-vinogradnik-izpod-tance-gore/, najdeno 14. aprila 2020
Kragl, Viktor, Slavimo svoje učitelje. Cerkveni glasnik za tržiško župnijo, 1930, št. 7–8, str. 14
Iz Žabnice. Slovenec, 25. novembra 1914, str. 4

34
35
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jezikoslovec; bil je — kakor pravimo — doma v
vseh strokah znanja in vede. Obenem pa je bil priljubljen družabnik, kamor je prišel. Lahko bi ga tudi
imenovali ‚dijaškega mecena‘. Dijakom iz okolišča
je dal na razpolago svoje župnišče, svojo kuhinjo,
pa tudi denarnico, ki je pa bila bolj revna. Naj mu
bo ljubi Bog plačnik za vse dobro.“36
•

•

1935 Janez Kunaver (Ljubljana, 1862–Ljubljana, 1937)

•

1944 Ivan Javornik (Šentvid, 1913–Beograd,
1965)

•

1947 Jernej Pavlin (Naklo, 1881–Stična, 1963)

•

1967 Anton Trstenjak (Rodmošci, 1906–Ljubljana, 1996); postal je doktor teologije in filozofije,
deloval pa je na znanstvenih področjih psihologije, teologije, filozofije, antropologije in grafologije. Najprej je bil katehet na realni gimnaziji
v Mariboru, nato profesor na Visoki bogoslovni šoli v Mariboru, potem pa je do upokojitve
predaval filozofijo in psihologijo, na ljubljanski
Teološki fakulteti na podiplomski stopnji Univerze v Zagrebu in občasno na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Bil je član
več mednarodnih združenj psihologov, za svoje
znanstveno delo je dobil vrsto visokih cerkvenih,
državnih in znanstvenih odlikovanj.38

1930 Andrej Plečnik (Ljubljana, 1866–Repnje,
1931); bil je brat arhitekta Jožeta Plečnika. Po
nekaj kaplanskih mestih je služboval kot katehet
na realkah v Ljubljani, Kočevju in Idriji. Pokopan
je na vodiškem pokopališču, kjer je nagrobni kamen narejen po načrtu brata arhitekta.

Nagrobnik za Andreja Plečnika
•

36
37

1932 Viktor Kragl (Tržič, 1883–Ribnica, 1951);
dolgo je deloval v lavantinski škofiji. Ker ga je vedno zanimala zgodovina, je za to škofijo sestavil
seznam umrlih duhovnikov od leta 1859 dalje.
Ko je bil upokojen zaradi bolezni, je zbiral zgodovinske podatke in leta 1936 izdal obširno knjigo
o svojem rojstnem Tržiču37 z naslovom Zgodovinski drobci župnije Tržič.

Biseromašnik Anton Dolinar. Bogoljub, decembra 1930, str. 282
Osebne novice. Slovenec, 15. oktobra 1943, str. 2

Dr. Anton Trstenjak

•

1971 Jože Kunstelj (Bohinjska Bela, 1909–Repnje, 1989); spomladi 1981 je iz bolnišnice prišel v Repnje na okrevanje duhovnik Pavel Kržišnik (Poljane nad Škofjo Loko, 1910–Kranj,
1988), prijatelj Jožeta Kunstlja. Avgusta mu je

38

Vir: Wikipedija
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dal nadškof Alojzij Šuštar dovoljenje, da pomaga
hišnemu duhovniku Jožetu Kunstlju, ki je tudi
bolehal. Kržišnik si je zdravstveno opomogel in
bil na voljo, kjer je bilo treba, zlasti je pomagal z
maševanjem v Šinkovem Turnu.39
•

1989 P. Bogumil Remec (Kranj, 1905–Ljubljana
- Dravlje, 199640)

•

1990 Dr. Anton Mlinar (Žiri, 1952); bil je profesor moralke na teološki fakulteti v Ljubljani,
pozneje pa je izstopil iz duhovništva.41

•

2003 Dr. Marijan Peklaj (Brezovica, 1943); postal je duhovnik in nadaljeval študij Svetega
pisma, tako da je na ljubljanski teološki fakulteti predaval svetopisemske predmete: uvod v
Staro zavezo, arheologijo in geografijo Svetega
pisma, kot neobvezno pa tudi hebrejščino.42 Od
leta 2003 opravlja duhovniško službo tudi v občini Vodice, in sicer je duhovni pomočnik v župniji Vodice, nekaj časa je bil upravitelj župnije
Zapoge, je pa tudi hišni duhovnik v samostanu
Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja v Repnjah. Vodiška občina ga je leta 2019 za „njegov
znanstveni in pedagoški prispevek v Sloveniji na
področju poznavanja knjige vseh knjig Svetega
pisma in zavzeto delovanje v občini Vodice na
duhovnem, kulturnem in družabnem področju“
odlikovala z nazivom častnega občana.43

•

1848 Valentin Rupar (Leskovica, 1798– Šinkov
Turn, 1853)

•

1851 Jakob Kapelj (Ig, 1801–Šentjakob ob Savi,
1871)

•

1855 Jožef Kopitar (Komenda, 1803–Kranj,
1861)

•

1859 Gregor Kržišnik (Poljane, 1793–Šinkov
Turn, 1872)

•

1866 Andrej Smole (Ig, 1806–Tomišelj 1869)

•

1871 Nikolaj Dolinar (Stara Loka, 1808–Šinkov
Turn, 1885); sem je prišel iz tržaške škofije.

•

1887 Franc Rozman (Podgorje pri Kamniku,
1848–Šentvid na Koroškem, 1896)

•

1891 Franc Ksaver Waldecker (Lj. Polje, 1821–
Ljubljana, 1903)

•

1900 Alojz Kummer (Kranj, 1843–Kranj, 1922)

•

1904 Janez Tavčar (Stara Oselica, 1843–Šinkov
Turn, 1916); ukvarjal se je z glasbo in bil sodelavec Cerkvenega glasbenika.44

Šinkov Turn
Šinkov Turn se ima po vsej verjetnosti za to, da je
imel stalno nastavljenega duhovnika, zahvaliti prav
graščini. Med naštetimi so tudi taki, katerih priimek
izkazuje višji sloj, nekateri so bili tudi bolehni ali
na okrevanju pa so jim v upravljanje dodelili Šinkov
Turn, kjer so zaradi podružnice manjše obveznosti.
•

1796 Franc Brečer

•

1798 Liberat Vodopivec, kapucin

•

1815 Franc Shafer

•

1817 Andrej Sova

•

1843 Gregor Keršič (Vodice, 1799–Radomlje,
1856)

39
40

Informacija ŠSFKK, e-dopisovanje med 15. in 19. aprilom
Informacija iz arhiva slovenske province Družbe Jezusove, prejeta
po e-pošti 20. aprila 2020
Rozman, Marko, Odhod iz duhovniškega stanu – še vedno tabu?
MMC RTVSLO, obj. 16. oktobra 2016, https://www.rtvslo.si/slovenija/odhod-iz-duhovniskega-stanu-se-vedno-tabu/405258, najdeno 17. aprila 2020
Dominko, Gorazd, Marijan Peklaj: „Ko rečem grem domov, imam v
mislih Repnje!“ Kopitarjev glas, 10. decembra 2016, str. 11–14
Dr. Marijan Peklaj, naziv Častni občan Občine. Kopitarjev glas, 6.
septembra 2019, str. 11

41

42
43
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44

Razne reči. Cerkveni glasbenik, februarja 1916, str. 23
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•

1910 Janez Teran (Duplje, 1833–Šinkov Turn,
1916); v letu 1865 je bil kaplan v Vodicah, preden je prišel v Šinkov Turn, pa je služboval kot
župnik v Ljubnem na Gorenjskem.

•

1916 Feliks Funtek (Mengeš, 1882–Mengeš,
1974); kot kaplan v Stopičah je zbolel in bil najprej na bolniškem dopustu v Repnjah, nato nekaj
časa je nadomeščal župnika v domačem Mengšu,
kjer se ga je prijelo ime Čehov gospod. Potem je
bil nastavljen v Šinkovem Turnu in se vsak dan
peš vračal domov v Mengeš pomagat sestri na
domači kmetiji. Med drugo svetovno vojno je
bil izgnan v Srbijo, po vojni pa je spet prevzel
obveznosti v Šinkovem Turnu. Tja je hodil ob
četrtkih in nedeljah, sicer je živel doma. Tako v
Mengšu kot v Šinkovem Turnu se ga spominjajo
kot „skromnega, ponižnega in pobožnega gospoda, pa tudi kot dobrega strička, ki je za vsakogar
našel prijazno in vzpodbudno besedo, za otroke
in ministrante pa kakšno čokolado ali dinar“.
Mengšani so v adventu 2003 uvedli romanje po
Funtkovi poti, ki je posebej povezalo oba kraja:
Mengeš in Šinkov Turn.45

Potem ko je opešal Feliks Funtek, noben duhovnik ni
bil več nastavljen v Šinkovem Turnu, pač pa so prihajali po dogovoru: France Perko, France Rozman (Sp.
Duplje, 1931–2001), Pavle Kržišnik, Marjan Smolik
(Dob pri Domžalah, 1928–Ljubljana, 2017) in zdaj
Franci Petrič (Jesenice, 1960).

Dr. Marijan Smolik

Šmarna gora
Šmarna gora je že od začetka romarski kraj, saj je
dokazano, da so že v 13. stoletju verniki romali tja.
Prav zaradi tega je morala imeti Šmarna gora stalno
nastavljenega duhovnika. To so bili zelo različni
ljudje, marsikdo tudi zelo zanimiv.

Feliks Funtek leta 1947 (Mengšan, januarja 2003, str. 25)
45

Petrina, Marjana, Adventno romanje po Funtkovi poti. Mengšan,
januarja 2003, str. 25

•

1724 Gašper Budnar (Smlednik, 1682–Šmarna
gora, 1754)

•

1754 Urban Janicher (Smlednik, 1710–Šmarna
gora, 1782)

•

1796 Janez Svetlin (Dob, 1740–Šmarna gora,
1811); bil je lastnik sedanje mežnarije in skoraj
vsega posestva šmarnogorske cerkve. Po njegovi
smrti je vse na javni dražbi kupil tedanji vodiški
kaplan Jernej Bačnik.

•

1812–1826 Jernej Bačnik (Zavrh, 1742–Šmarna
gora, 1826) je zapustil posestvo cerkvi za vzdrževanje cerkovnika.
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•

1827 Jožef Hafner (Šk. Loka, 1793–Šk. Loka,
1875)

•

1831 Jakob Prešeren (Breznica, 1777–Šmarna
gora, 1837), stric pesnika Franceta Prešerna po
očetovi strani je bil na svoja zadnja leta kurat na
Šmarni gori. Kronist piše: „Po postavi je bil najmanjši moški v vsem sorodstvu, imel pa je močan glas, bil veselega srca, zabaven, družaben in
gostoljuben. Za denar in prihranke ni imel smisla. Pesnik ga je svojo druščino večkrat obiskal
na Šmarni gori in glede na prej zapisano se tam
gori najbrž niso imeli slabo.”

•

1838 Anton Jamnik (Trboj, 1793–Šmarna gora,
1854)

•

1855 Jožef Križner (Šmartin pri Kranju, 1806–
Kranj, 1864)

•

1864 Jožef Marešič

•

1873 Franc Štrukelj (Šentvid, 1841–Šmarna
gora, 1895)

•

1900 Peter Piacentini (Dolegna pri Korminu,
Goriška, 1824–Šmarna gora 1911); po rodu je bil
Italijan. Naučil se je slovensko, vendar je bila njegova izgovorjava „nekam izvirna, smešna“.46 Na
Šmarni gori je praznoval tudi zlato mašo, in sicer
24. septembra 1901. Slovenec je ob tem objavil:
„Ker se podobna slovesnost še nikdar na Šmarni
gori ni vršila, upati je, da se bodo verniki od blizo
in od daleč prve zlate maše na Šmarni gori obilno udeležili. Slovesno opravilo bo ob 10. uri.“47
Domoljub je ob njegovi smrti zapisal: „Služboval je v Sušici pri Novem mestu in v Orehku na
Krasu. Najbolj zadovoljen je bil na Šmarni gori,
kjer je preživel okolo 11 let. Všeč mu je bil dober
zrak, a še bolj lepo gorsko zvonjenje. Dasi rojen
Lah, je bil navdušen Avstrijec.“48 V zvezi z njim
se je Laibacher Zeitung in Slovencu zgodila nerodnost, da sta oba časnika, najprej Laibacher
Zeitung, za njo pa še Slovenec, več kot leto prej
oznanila njegovo smrt.49 Slovenec je pozneje objavil popravek, drugi časopisi pa so se norčevali
iz te nerodnosti.50

•

1915 Dionizij Mirowitz, župnik grkokatoliškega
obreda, begunec iz Medyke pri Przemyslu, je od
leta 1915 do 1917 bival na Šmarni gori.

•

1917 Josip Frölich (Podnart, 1885–Šmarna
gora, 1918); bil je zadnji stalni duhovnik na
Šmarni gori.

46
47
48
49
50

Umrl. Bogoljub, 1911, št. 7, str. 238
Zlato mašo. Slovenec, 18. septembra 1901, str. 3
Umrl je. Domoljub, 1911, št. 22, str. 344
Živi! Slovenec, 1. februarja 1910, str. 6
Za mrtvega proglašen. Narodni dnevnik, 1. februarja 1910, str. 3
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Od tedaj naprej so Šmarno goro do začetka druge svetovne vojne oskrbovali profesorji iz Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu, največkrat dr. An
ton Čepon (Horjul, 1895–Ljubljana, 1995), ki je
pozneje postal kanonik in prelat ter je opravljal
tudi vodstvene službe v ljubljanski nadškofiji. V
starosti je živel v duhovniškem domu na Lepem
potu, bil do konca bister in dočakal skoraj sto let.
V zadnjih letih je razlagal, da jih „v njegovi letih
malo umre“.51
Tudi po drugi svetovni vojni so na Šmarni gori
maševali upokojeni duhovniki, ki so bili še dovolj
čili, profesorji in zaposleni na škofiji. Med njimi je
bil tudi dr. Franc Perko (Krka, 1929–Ljubljana,
2008), ki je leta 1987 postal beograjski nadškof.
Slovo od njega je bil za zdaj zadnji velik romarski
shod na Šmarni gori.
V zadnjih desetletjih je bilo dogovorjeno za vsako
nedeljo v mesecu, kdo mašuje; sodelujejo tako redovniki kot zaposleni na cerkvenih medijih.
Še vedno je redna maša na Šmarni gori ob 11. uri,
romarske maše pa so popoldne, običajno ob 14.
uri. Romanja je ohranilo kar precej župnij, seveda
predvsem bližnje: Mavčiče, Smlednik, Šentvid,
Dravlje, Pirniče, Šmartno, Črnuče; Naklo, Stara
Loka, ki imajo izbrane dneve, kdaj romajo; precej
župnij je nekoč, še pred jožefinskimi reformami in
janzenizmom romalo na Šmarno goro na god sv.
Ahacija v spomin na zmago nad Turki pri Sisku.
Mengšani so pred nekako desetimi leti obnovili
to romanje.

51

Informacija župnika Franceta Mervarja, telefonski pogovor 14.
aprila 2020
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Zlata maša Franca Govekarja, ki jo je praznoval v Zapogah. Sedi na sredi s šopkom in križem. Na njegovi levi,
tudi s šopkom, je njegov brat, tudi duhovnik Leopold Govekar, na desni pa stolni prošt in cerkveni glasbenik Franc
Kimovec. (Arhiv župnije Vodice)

Zapoge

•

1840 Ignacij Remic (Brezovica, 1794–Ljubljana,
1868)

•

1843 Franc Breceljnik (Šentvid, 1799–Dol pri
Ljubljani, 1862)

•

V letu 1875 so Zapoge postale župnija, od leta 2019
pa so pridružene župniji Vodice.

1849 Jakob Burja (Spodnji Tuhinj, 1803–Ježica, 1874); bil je tudi glasbenik in je naredil nove
orgle ter naučil mladeniča, da je pri mašah igral
nanje.54

•

Po podatkih iz Letopisov ljubljanske nadškofije in
nekaterih drugih virov, ki so posebej omenjeni, so
tam službovali:

1862 Martin Narobe (Mengeš, 1821–Zapoge,
1903); leta 1896 je praznoval zlato mašo.55

Zapoge so v letu 1875 postale župnija, Martin Narobe pa prvi župnik.

•

1769–1778 Anton Zagoričnik; z lastnim premoženjem sezidal je župnišče v Zapogah.53

•

•

1796 Martin Mali

•

1808 Dr. Sebastijan Seljak

•

1817 Anton Ostenik

•

V letu 1822 kaplanija ni bila zasedena.

•

1823 Janez Breceljnik (Šentvid, 1788–Podpeč,
1862)

1904 Janez Kalan (Škofja Loka, 1868–Ljubljana, 1945); kaplan je bil v Dolu pri Ljubljani in v
Kamniku, potem ko je zapustil župnijo Zapoge,
pa se je posvetil splošnim nalogam v Cerkvi: bil
je urednik Bogoljuba, prefekt škofijske Marijine
družbe, organizator protialkoholnega gibanja,
pri organizaciji Orli, deloval je tudi v politiki
v Krekovem Socialnem krščanskem gibanju in
Slovenski ljudski stranki. V drugi polovici dvajsetih let prejšnjega stoletja je odšel med slo-

52
53

Lavtižar, Josip, Cerkve in zvonovi … str. 305
Prav tam, str.

54
55

Prav tam, str. 306
Prav tam

Cerkev sv. Nikolaja v Zapogah je bila nekdaj podružnica župnije sv. Petra v Komendi, ko pa je zapoški rojak
– dvorni in vojaški upravnik Herman volil potrebno
glavnico za duhovnika, je nadškofijski ordinariat v Gorici 6. avgusta 1774 potrdil ustanovo z imenom beneficium curatum in v tem letu so tudi začeli pisati krstno
in mrliško matično knjigo, poročno pa leta 1790.52
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venske delavce v Vestfaliji. Napisal je tudi več
poljudnih knjižic, s katerimi je hotel ljudi ozavestiti o neprimernosti pijančevanja, nasilja in
nemorale. Trudil se je tudi za čistost in pravilnost maternega jezika in tudi na tem področju
poučeval druge. Zavzeto je deloval v organizaciji Regnum Christi in v tem sklopu imel veliko
zaslug za organizacijo mednarodnega kongresa
Kristusa Kralja v Ljubljani, ki je bil tudi zadnja
velika verska manifestacija v Ljubljani pred
drugo svetovno vojno.56
•

1910 Gregor Jakelj, upokojen, ki je bil od leta
1904 na Skaručni.

•

1919 Franc Koželj; leta 1906 je služboval v Repnjah.

•

1932 (1931) Janez Franke (Ljubljana, 1876–Zapoge, 1939)

•

Od smrti Ivana Franketa v Zapogah ni bilo žup
nika do leta 1947, tudi po smrti Leopolda Govekarja ga nekaj časa ni bilo.

•

1947 Franc Govekar (Smlednik, 1883–Zapoge,
1979); v Zapogah je praznoval zlato mašo.

•

1980 Franc Rozman (Vodice, 1910–Zapoge,
1993); župnika so imeli župljani radi in so bili
pretreseni, ko so ga v nedeljo, 26. septembra
1993, našli mrtvega, okrog njega vse razmetano, na njem znaki nasilja, v župnišče pa je bilo
vlomljeno.57 Po njegovi smrti so kmalu nekoliko
uredili župnišče, v celoti pa šele takrat, ko je postal župnik Anton Štrukelj.58

•

1994 Mihael Žnidar (Komenda, 1047–Komenda, 2008); ni stanoval v Zapogah. Žnidar je bil v
vodstvu Ciril - Metodijskega društva v prejšnjem
režimu.59

•

2002–2009 Anton Štrukelj (Dob, 1952); na Teološki fakulteti v Ljubljani je doktoriral leta 1980,
na Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu pa je
leta 1984 magistiral iz vzhodne teologije. Je profesor dogmatične teologije in predavatelj ekleziologije, ekumenizma in patrologije na Teološki
fakulteti v Ljubljani; bil je gostujoči profesor v
Fribourgu, Luganu in Sankt Petersburgu, predava na mednarodnih kongresih in je član različnih verskih in teoloških združenj. Poleg tega je

56
57

= Prelat Janez Kalan. Slovenec, 28. aprila 1945, str. 2
Župnik Rozman je bil umorjen? Delo, https://www.delo.si/novice/kronika/zupnik-rozman-je-bil-umorjen.html, najdeno 8. aprila
2020
Informacija župnika Franca Mrvarja, telefonski pogovor 14. aprila
2020
Informacija župnika Franca Mrvarja, telefonski pogovor 14. aprila
2020

58
59
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Franc Rozman
urednik več duhovnih in teoloških revij in knjig,
prevajalec in avtor teoloških in duhovnih knjig v
več jezikih.60
•

2009 Jože Mrvar (Žužemberk, 1932–Zapoge,
2016); služboval je v več župnijah, za delovanje
v župniji Šmarje-Sap pa ga je občina Grosuplje
odlikovala z zlatim znakom.61

60

Jereb, Alenka, Vsem krajanom voščim miru, blagoslova in veselja.
Kopitarjev glas, decembra 2005, str. 12–14
Dominko, Gorazd, Če lahko goljufajo politiki … in drugi na oblasti,
potem lahko tudi mi. Škoda, mar ne? Kopitarjev glas, decembra
2015, str. 14–16

61

DUHOVNIKI, KI SO DELOVALI V ŽUPNIJAH VODICE IN ZAPOGE
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Povzetek
Župnija Vodice se ne ponaša le s častitljivo starostjo, ampak tudi z znamenitimi
romarskimi cerkvami, ki so stoletja privabljale željne pomoči od blizu in
daleč. Romarji so se namreč zbirali tako na Šmarni gori, ki je še danes
priljubljena izletniška točka kot v Repnjah, Šinkovem Turnu in na Skaručni,
romarske procesije pa so prihajale tudi k župnijski cerkvi.

Summary
The parish Vodice doesn’t boast only about venerable age, but also about
renowned pilgrim churches, which have been inviting pilgrims from near
and far. They were coming to Šmarna gora, which is still a very popular
hiking destination, to Repnje, Šinkov Turn and Skaručna; pilgrim
processions were also coming to the parish church of St. Margaret.
268
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Vodice, pogled na cerkev, župnišče in župnijski dom (Foto: Tina Kosec)

Vodice, župnijska cerkev sv. Marjete
Cerkev se kot župnija in s sedanjim patrocinijem
omenja že leta 1118.1 Prvič so jo tu postavili vsaj že
v 11. stoletju in je prvotno sodila pod mengeško pražupnijo. Leta 1461 je bila priključena takrat ustanovljeni ljubljanski nadškofiji in tako postala menzalna
posest stolnega kapitlja.2
O srednjeveški cerkvi vemo le, da je bila obdana s taborskim obzidjem, ki se je ohranil do leta 1871.3 Stavba
je ohranila srednjeveško podobo verjetno do prihoda
župnika Gregorja Bačnika (župnik med letoma 1726 in
1771), ki je v času delovanja v Vodicah prezidal vse cerkve v svoji župniji, njih posvetitve pa je dal ovekovečiti
z napisnimi ploščami. Pri tem so mu bili gotovo za zgled
ljubljanski kanoniki pa tudi kamniški župnik Maksimilijan Leopold baron Rasp (župnik med letoma 1700 in
1742), ki je k temu spodbudil tudi svojega učenca Mihaela Paglovca, župnika v Šmartnem v Tuhinjski dolini
1

2
3
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Stane Okoliš, Oglejska listina iz leta 1118 o podelitvi krstne in pogrebne pravice šestim cerkvam v župniji Vodice, Če spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost. Zbornik ob 900. obletnici prve
pisne omembe Smlednika in Hraš (ur. Žebovec, Marjeta), Smlednik
2018, str. 19–25
Janez Höfler, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij
na Slovenskem. Kranjska, Ljubljana 2017, str. 75
France Stele, Politični okraj Kamnik. Topografski opis, Ljubljana
1929, str. 456; Za starejšo zgodovino in opremo glej članek Jurija
Šilca v tej knjigi.

med letoma 1705 in 1759,4 prav tako pa je cerkve v istem času na novo postavljal ali prezidaval tudi komendski župnik Jakob baron de Testaferrata. Pred letom
1739 je Bačnik dal do tal podreti tudi župnijsko cerkev
in sezidal novo, ki se je ohranila do leta 1895.5 Takrat je
to baročno cerkev potres tako razmajal, da so jo podrli, še prej pa je arhitekt nove cerkve narisal njen tloris,
prečni prerez in naris glavne fasade. To je bila enoladijska cerkev s porezanimi vogali in zvonikom s čebulasto
streho pred vhodom.6 Iz te cerkve se je ohranilo le nekaj
slik, a kljub temu lahko sklepamo, da je Bačnik glavne
oltarne slike naročil pri takrat zelo priljubljenem ljubljanskem slikarju Valentinu Metzingerju. Njegovi sliki
Sv. Martin deli plašč in Sv. Janez Evangelist na Patmosu
sta pendanta, saj sta enako oblikovani in sta enako veliki; nekdaj sta viseli v stranskih oltarjih. Slika Poklon sv.
treh kraljev je nekoliko manjša in drugače oblikovana,
pa tudi precej bolj preslikana.7
Nova cerkev je precej večja in mogočnejša od baročne prednice. Že od daleč je viden mogočen zvonik z
osmerokotnim zaključkom in visoko laternasto streho. Glavni vhod je poudarjen z jonskima stebroma, ki
nosita timpanon v širini zvonika. Z mogočnostjo nas
4
5
6
7

Metoda Kemperl, Maksimiljan Leopold Rasp in vsebina poslikave v
prezbiteriju župnijske cerkve na Šutni v Kamniku, Zbornik za umetnostno zgodovino, 31/32, 1995/1996, str. 83–88
Stele 1929, cit. n. 3, str. 456, 457
Stele 1929, cit. n. 3, str. str. 457
Anica Cevc, Valentin Metzinger. Življenje in delo baročnega slikarja,
Ljubljana 2000, str. 230, 231, 232, 233, 386
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Glavni oltar župnijske cerkve (Foto: Andrej Čuk)

Nove orgle so bile blagoslovljene 1931. (Foto: Andrej Čuk)

cerkev preseneti tudi v notranjščini. Ta ima neobaročno zasnovo, saj je osrednja pola ladje centralna in
pokrita z visečo kupolo, ki sloni na širokih, poševno
postavljenih vogalnih slopih. K svetlosti notranjščine pa poleg velikih oken pripomorejo tudi Koželjeve
freske, ki so vse v pastelnih barvah, nebeški motivi
pa nam dajejo občutek, da je prostor še višji.8

laste niše na zadnji steni, kjer stoji kip sv. Marjete.12
Tudi druga oprema je nastala takoj po dograditvi
cerkve. Neobaročna stranska oltarja je izdelal Alojz
Vodnik,13 ugleden Ljubljančan, kamnosek, gospodarstvenik in velik mecen Narodne galerije. V desnem,
moškem oltarju je relief sv. Jožefa z malim Jezusom,
poleg sta kipa sv. Janeza Evangelista in sv. Martina.
V ženskem oz. severnem oltarju je relief Brezmadežne, ki ji družbo delata kipa sv. Neže in sv. Katarine.14 Poleg fresk so notranjščino krasili tudi vitraji,
ki pa so bili uničeni leta 1944. Nove so po načrtih
Staneta Kregarja izdelali leta 1972 v podjetju Staklo
v Zagrebu.15 Simbolika se navezuje na Kristusovo trpljenje in njegovo nasledstvo na zemlji.

Cerkev, ki je bila posvečena leta 1900, je nastala po
načrtih historičnega arhitekta Raimunda Jeblingerja, zgradila pa jo je Kranjska stavbinska družba.9 Arhitekt, ki je sicer imel atelje v Linzu, je bil po potresu
na Kranjskem zelo dejaven, saj je v treh letih izdelal
načrte za predelavo, povečavo ali novogradnjo več
kot štiridesetih cerkva.10 Morda je napravil tudi načrt za župnišče, ki je bilo v historičnem slogu sezidano leta 1895 (kronogram nad glavnim portalom), lep
historističen kompleks pa dopolnjujeta še gospodarsko poslopje in stara lipa za cerkvijo.
Raimund Jeblinger je narisal tudi načrt za neorenesančni glavni oltar,11 ki je sestavljen iz tabernakeljskega oltarja z dvema ljubkima angeloma in ediku8
9

10
11

Za Koželjeve freske glej članek Tomaža Miška v tej knjigi.
Igor Sapač, Franci Lazarini, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem,
Ljubljana 2015, str. 655. Cerkev pa nima banjastega oboka, kot
pišeta avtorja. Povprek postavljen banjast obok ima prezbiterij in
pola nad pevskim korom. Na južni steni prezbiterija je vzidana plošča z napisom o posvetitvi cerkve (Stele 1929, cit. n. 3, str. 458,
459).
Sapač, Lazarini 2015, cit. n. 9, str. 112
Stele 1929, cit. n. 3, str. 457

Ali so se ob sv. Marjeti, mučenki iz Dioklecianovega časa, ki je bila na Gorenjskem precej priljubljena
svetnica, številnejše zbirali že v srednjem veku, ne
vemo. Vsekakor so romanja po obdobju protestantizma hitro oživela,16 saj se je že leta 1606, ko je na
god zavetnice cerkev obiskal ljubljanski škof Tomaž
Hren, zbrala velika množica ljudi. Glavni shod je bil
12
13
14
15
16

Na hrbtni strani je vklesana letnica 1900 in začetnici F. B. in A. B.,
ki še nista razrešeni.
Stele 1929, cit. n. 3, str. 457. Na kamniti omarici za sveta olja v
severni steni prezbiterija se je Vurnik tudi podpisal.
Vsi kipi in reliefa so iz mavca in so verjetno delo še anonimnega
kiparja, ki je izdelal angela na glavnem oltarju.
Signirano in datirano na južnem ladijskem oknu.
Več vodiških župnikov je bilo protestantov (Josip Novak, Šmarna
gora, Ljubljana 1928, str. 40).
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Šmarna gora s cerkvijo; v ozadju vodiška občina in Kamniške Alpe
šesto velikonočno nedeljo, ko je bilo cerkveno proščenje. K slovesnostim in po odpustke so v procesijah prišli verniki iz Cerkelj, Smlednika, Šmartnega
pod Šmarno goro, Komende, Mengša in Velesovega.
Veliko ljudi se je zbralo tudi 12. julija, na god zavetnice in sv. Mohorja in Fortunata. Takrat sta prišli komendska in smledniška župnija.17 Spomin na ta dva
pomembna zavetnika dežele Kranjske je ovekovečil
tudi Matija Koželj, saj jih je naslikal na posebej izpostavljenem mestu na kupoli ladje proti prezbiteriju.

lahko celo domnevali, da gre za kontinuiteto svetega
prostora že od prazgodovine.19 Po legendi naj bi na
gori stal grad. Spomin na graščaka, ki je za pokoro
dal grad Mariji v last, je v pesem prelil France Prešeren. Druga legenda pa pripoveduje, da je na goro
potovala Marija in je spotoma počivala na skali pod
sedlom, kjer je ostal odtis njenega kolena, zato so
kasneje na tem mestu sezidali kapelico. Ko je Marija
prišla na vrh, je tam pustila podobico z upodobitvijo
Vnebovzetja.20

Šmarna gora, Marijina cerkev

Z obiskovanjem cerkve pa je povezana tudi Marijina
bratovščina, ustanovljena že pred letom 1419, ko se
prvič pojavi v listinah.21

Najznamenitejša romarska cerkev v vodiški župniji
je gotovo Marijina cerkev na Šmarni gori. Je tudi ena
najstarejših in najbolj obiskanih romarskih poti na
Slovenskem, saj je bila množično obiskovana vsaj v
visokem srednjem veku. Leta 1314 je namreč oglejski patriarh obnovil odpustke za romarje. Podelil je
še štirideset dni novih odpustkov za tiste, ki cerkev
obiščejo na Marijine praznike in prejmejo zakramenta pokore in evharistije. Odpustke so obnovili in jih
razširili še leta 1403, 1411 in 1475, 1499 in 1673.18
Gre za tip romarske cerkve na višini, za katero bi
17
18
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Metoda Kemperl, Romanja in romarske cerkve 17. in 18. stoletja na
Slovenskem. Gorenjska z Ljubljano, Celje 2011, str. 294, 295
Darko Knez, Romanje na Šmarno goro, Etnolog, 4, 1994, str. 159,
160; Höfler 2017, cit. n. 2, str. 75

Čeprav je bila z romanji na goro že ob začetku gotovo
povezana tudi Marijina milostna podoba, prvotna
ni več ohranjena. Dolničar je v začetku 18. stoletja v
cerkvi še videl čudodelno podobo, za katero je zapisal, da je iz leta 1432.22
19
20
21

22

Ime Mons Cetius, ki se uporablja za Šmarno goro v nekaterih virih
iz 18. stoletja, pa bi lahko bilo rimskega izvora (Metoda Kemperl,
Šmarna gora, Ljubljana 2006, str. 7).
Knez 1994, cit. n. 18, str. 143, 147
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 274. Bratovščinska knjiga je še ohranjena (NŠAL, ŽA Vodice). V njej so vpisi od leta 1665 do leta 1722.
Njeni člani so bili večinoma iz okoliških vasi, ki so spadale pod
vodiško župnijo, pa tudi iz Komende, Cerkelj, Smlednika, Trzina,
Ljubljane, Tržiča in Kranja. Članice bratovščine pa so bile tudi nekatere plemkinje, kot na primer Ana Katarina baronica Lichtenberg in
Ivana Felicita baronica Apfaltrern (Kemperl 2006, cit. n. 19, str. 8).
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 275
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Stranski oltar - 14 priprošnjikov v sili (Foto: Andrej
Novak)

Šmarna gora, glavni oltar (Foto: Andrej Novak)
prebivalstvo o turški nevarnosti.24

Podobe prvotne cerkve ne poznamo. V poznem srednjem veku je bila prezidana in povečana v dvoladijsko. To se je verjetno zgodilo po letu 1478, saj se v listini cesarja Friderika III. omenja gradnja nove cerkve
in utrjenega tabora okrog nje. V poznem 15. stoletju
pa je tudi sicer čas gradnje oz. povečave cerkva v večladijske. Tako ta povečava sovpada s povečavo ladje druge pomembne gorenjske višinske romarske cerkve –
sv. Primoža nad Kamnikom.23 Ko pridemo na goro, pa
precej prej kot cerkev zagledamo utrjeno obzidje; da
je za obzidjem cerkev, najbolje vidimo iz zraka. Pozno
15. stoletje je bil na Slovenskem čas turških vpadov in
ljudje so zato v tem času utrjevali svoje cerkve, da so se
s svojim imetjem lahko zatekli vanje. Šmarnogorsko
obzidje povezujejo trije pravokotni in en krožni stolp,
od katerih južni služi tudi kot zvonik, tisti na jugozahodnem vogalu pa kot vhodni stolp. Stolpe med seboj
povezuje tudi lesen hodnik vzdolž obzidja, s katerega
so lahko branitelji streljali skozi strelne line, ki so prav
tako še ohranjene. Šmarnogorska vzpetina je bila v
tem času še posebej pomembna, saj je bila sosednja
Grmada pomembna signalna točka v liniji ljubljanski
grad–Grmada/Šmarna gora–Šmarjetna gora–Sv. Peter nad Begunjami, ki je s kresovi obveščala gorenjsko
23

Tu so novo dvopolno ladjo sezidali 1459 ali 1479.

S turškimi vpadi je povezano tudi češčenje sv. Ahaca
na gori, kjer je bil leta 1499 njemu posvečen eden izmed oltarjev. Slava je sv. Ahacu gotovo zrasla po letu
1593, ko so tega leta na njegov god Kranjci premagali
Turke pri Sisku. Zato je postal eden izmed deželnih
zavetnikov in varuhov. V spomin na ta dogodek je
bil še v 18. stoletju glavni romarski shod na Šmarni
gori 22. junija. Druga legenda o sv. Ahacu pa pravi,
da ga je po priprošnji Marija poslala nad Turke, ko so
hoteli izropati Šmarno goro. To se je zgodilo na njegov god v soboto ob pol dvanajstih. V spomin na to
čudežno rešitev naj bi ob poti zgradili kapelico, ki se
imenuje Sv. Sobota, in začeli poldne zvoniti že ob pol
dvanajstih. Zvonjenje, ki naj spominja na zmago nad
Turki, je uvedel že papež Kalist III., ko je v spomin na
zmago nad Turki leta 1456 pri Beogradu ukazal, da
se mora opoldne zvoniti.25
Poznosrednjeveška cerkev je bila dokaj temna in nepregledna, saj je v njej v 17. stoletju stalo kar devet
oltarjev, verjetno pa tudi že malce dotrajana. Tudi
estetsko ni več ustrezala okusu zgodnjega 18. stoletja, ko je zlasti Ljubljana začela dobivati novo baročno podobo. Po zgledu ljubljanske stolnice so o novi
24
25

Peter Fister, Arhitektura slovenskih protiturških taborov, Ljubljana
1975, str. 52
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 274
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Kupola v cerkvi Matere božje na Šmarni gori (Foto: Andrej Novak)
baročni stavbi začeli leta 1706 razmišljati tudi na
Šmarni gori, saj je cerkev sodila pod ljubljanski stolni kapitelj. Naslednje leto so za inšpektorja te novogradnje postavili Filipa Schweigerja de Lerchenfelda
iz Repenj. Podpisnika izdatkov sta bila ljubljanska
kanonika Jurij Andrej Gladič in Frančišek baron Billichgraz. Cerkev so začeli graditi 21. aprila 1711 in
je bila do leta 1713 v grobem končana, a polirja so
plačevali še do leta 1717. Šele leta 1716 so dokončali
kupolo, saj so jo takrat okrasili z jabolkom in križem.
Cerkev je bila posvečena 31. maja 1729,26 o čemer
priča tudi napis na kamniti plošči, vzidani v ostenje
slavoloka.
Arhitekt27 si je cerkev zamislil kot centralen osmerokotni prostor s kupolo in prav tako centralnim (kvadrat s porezanimi vogali) prezbiterijem, pri tem se je
morda zgledoval po znani dolenjski romarski cerkvi
v Novi Štifti pri Ribnici. Podobno kot prezbiterij je
tudi ladja v notranjščini členjena s šibkimi vogalnimi
pilastri in obokana z listno kupolo. Tudi zunanji
robovi so poudarjeni z lizenami. Štiri stranice ladje imajo plitve neizstopajoče kapele, tri na zahodni
strani pa so prebite z vhodi, skozi katere so romarji
laže krožili po cerkvi. Nov koncept prostora je zahteval tudi nove oltarje. Glavni oltar je ostal posvečen
Rožnovenski Materi božji, število stranskih so skrčili
na štiri in jih posvetili štirinajstim pomočnikom v
sili, sv. Florijanu in sv. Ahacu, sv. Ani in sv. Miklavžu.

Od baročne opreme se je ohranil kip Marije z detetom
v tronu velikega oltarja, ki je oblečen in ga obdaja venec žarkov. Ob njem sta angela adoranta in reliefne
kartuše z upodobitvami rožnovenskih skrivnosti. V
zgornjem delu trona pa letita angela svečenosca. Ta
skupina je še baročna, nastala je verjetno v sedemdesetih letih 18. stoletja in je pripisana rezbarju Petru
Žiwobskemu.28 Gre za kiparja, ki je leta 1772 prišel v
Ljubljano iz Poljske, a mu tamkajšnji kiparji niso dovolili opravljati obrti, zato se je naselil v Podbrezjah
in delal za gorenjske cerkve.29 Baročno milostno sliko
lahko vidimo na številnih ohranjenih podobicah iz 17.
in 18. stoletja, ki jo kažejo stoječo, z žezlom v levici in
Jezusom na desni roki, oba sta kronana in oblečena v
bogato dekorirana oblačila, angeli jima podajajo rožne
vence.30
Prav gotovo nas v cerkvi vizualno najbolj pritegne poslikava velike ladijske kupole, ki jo je v letih 1846 in
1847 v tehniki freske izvedel Matevž Langus (1792–
1855). Ta nazarensko usmerjeni slikar, ki se je navduševal nad deli Rafaela, se je šolal v Rimu, v Ljubljani
pa je imel slikarsko delavnico. Leta 1842 ga je k sodelovanju povabil takratni vodiški župnik in ljubljanski
stolni vikar Jernej Arko, ki se je proslavil kot nabožni
28

26
27
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Metoda Kemperl, Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in
18. stoletju na Slovenskem, Ljubljana 2012, str. 120
Arhitektura se tradicionalno pripisuje Gregorju Mačku, a tega za
zdaj ne moremo potrditi (za problematiko glej Kemperl, 2012, cit.
n. 26, str. 120)

29
30

Blaž Resman, Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Ljubljana
2006, str. 193.
Resman 2006, cit. n. 28, str. 86–89
Nekatere podobice kažejo cerkev še pred barokizacijo, pot na goro
pa posekano tako, da se vidijo kapelice ob poti. Spodaj je napis:
“Wahre Abbildung Maria am GroßKaallenberg in Vodiserpfarr.”
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in narodnogospodarski pisec.31 Langus je leta 1842
najprej na steno naslikal veliki oltar stebriščnega tipa,
stena pa je pozidana nekoliko pred zadnjo stranico
prezbiterija, tako da tvori obhod okrog oltarja. Pred
naslikanima nišama je upodobil sv. Petra in sv. Pavla
ter sv. Janeza Evangelista in sv. Jakoba, v atiki pa Marijino kronanje.
Kupola je poslikana z iluzionistično laterno v temenu, v okvirjih pa so upodobljeni Oznanjenje, Marijina
zaroka in Brezmadežna. Marija je osrednji motiv tudi
na ladijski kupoli. Tu je upodobljeno Vnebovzetje s Sv.
Trojico. Srednji koncentrični krog sestavljajo Marijino sorodstvo in starozavezni očaki. Levo od Marije so
nanizani sv. Jožef, kralj David, Mojzes, Aron, Abraham z ženo Saro in sinom Izakom ter veliki duhovnik
Melkidezek. Na drugi strani pa so sv. Janez Krstnik,
Marijina starša Joahim in Ana, Krstnikova starša Zaharija in Elizabeta, egiptovski Jožef, Jakob ter Noe
z barko. Nasproti Marije krog zaključujeta Adam in
Eva nad drevesom spoznanja. V spodnjem krogu ob
Marijinem grobu klečita Marija Magdalena in Marta,
spremlja pa ju po šest apostolov. Nad vhodom so na
eni strani nanizani Marijini častilci v gorenjskih narodnih nošah ter skupina moških, povezanih s tem svetiščem: na skrajni desni je slikarjev avtoportret s slikarsko paleto v roki, naslanjajoč se na kamnito ploščo
z napisom;32 duhovnik v roketu je vodiški župnik Jernej Arko, naročnik poslikave, drugi duhovnik je šmarnogorski ekspozit Anton Jamnik. Za njim je naslikan
ljubljanski frančiškan p. Felicijan Rant, ki je na Gori
pridigal proti janzenizmu in se zavzemal za romanja.
Na drugi strani naj bi bila upodobljena družina Bačnikovih iz Zavrha; dojenček v rokah mame Elizabete naj
bi bil Jakob Aljaž.33 Ta „zemeljski“ del pa je zanimiv
tudi iz etnološkega vidika, saj kaže takratno oblačilno kulturo.34 Poslikava je prinesla Matevžu Langusu
sloves zadnjega iluzionističnega slikarja oz. barokista.
Res da je zgodnji del prezbiterija in ladje iluzionistično
zasnovan, a celota ni prav nič slikovita in dramatična.
Freske v prezbiteriju je že leta 1887 preslikal Matija
Koželj, ki je dodal še podobe štirih evangelistov ob
oknih, sv. Dominika, ki od Marije prejema rožni venec, ter Marijo, ki izroča sv. Simonu Stocku škapulir.
Z Langusom pa je povezana tudi oltarna slika, ki je
nekoč ob delovnikih zastirala pogled v tron glavnega
31

32
33
34

Matjaž Ambrožič, Arko, Jernej (1794–1868). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/
oseba/sbi130780/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. marec
2020)
Na plošči je slovenski napis o naročilu fresk.
Kemperl 2006, cit. n. 19, str. 29–31
Bojan Knific, Sporočilnost Godensteinovega akvarela glede oblačenja Smledničanov v prvi polovici 19. stoletja, Če spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost. zbornik ob 900. obletnici prve
pisne omembe Smlednika in Hraš (ur. Žebovec, Marjeta), Smlednik
2018, str. 183–186

Marijino Vnebovzetje (Foto: Andrej Novak)
oltarja. Naslikana je Rožnovenska Marija s sv. Dominikom in sv. Katarino Siensko, ki sprejemata vsak svoj
rožni venec. V slikarjevi skicirki, hranjeni v Narodni
galeriji, sta se ohranili dve skici za spodnji del slike 35
Stranski oltarji stebriščnega tipa so nastali v prvi
polovici tridesetih let 19. stoletja. V neobaročnem
slogu jih je izdelal podobar Aleš Janežič iz Zaloga pri
Komendi. Oltarne slike zanje je med letoma 1831
in 1837 naslikal kranjski slikar Gašper Luka Götzl
(1782–1857), ki pripada družini podobarjev in slikarjev, ki so poznobaročni slog, mešan s klasicizmom, na
Kranjskem gojili še globoko v 19. stoletje.
Najstarejši kos opreme pa je gotovo Kristus na križu
v nadnaravni velikosti, ki je zelo realistično upodobljen: mišičasto telo imam močno poudarjene žile,
koža okrog ran in na obrazu je mrtvaško zelena. Kip
je nastal v obdobju poznogotskega realizma nekako v
dvajsetih letih 16. stoletja.36
Precej stara so tudi druga poslopja na gori, ki so služila romarjem. Na južnem robu gorskega vrha stoji gostilna, datirana na tramu z letnica 1754, v arhivskih
virih pa je omenjena že 1499. Prvotno je bila to mežnarija, pozneje pa so v njej stanovali kaplani, ki so
tudi prodajali vino. Drugi gostilničarji so smeli točiti
vino na mestu današnje samopostrežne restavracije,
kjer so nekdaj stali štanti, dobro vidni na Goldensteinovi upodobitvi.37 Pokopališka kapela je glede na
obliko z začetka 17. stoletja,38 kip Pieta v njej pa je iz
19. stoletja. Ob kapeli je ograjeno pokopališče, kjer so
35
36
37
38

https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-projekti/razstava/odstiranja-oktober-2017?id=4382 (22. 3. 2020)
Emilijan Cevc, Kiparstvo v Sloveniji med gotiko in barokom, Ljubljana
1981, str. 39
Knez 1994, cit. n. 18, str. 149
V arhivskih virih je omenjena 1631 in 1668 (Knez 1994, cit. n. 18,
str. 148).

275

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

pokopani šmarnogorski duhovniki. V preteklosti se je
v kapeli maševalo ob velikih romarskih shodih. Takrat
je prav prišel tudi oltar pod zunanjo nišo s kipom Rožnovenske Matere božje.
Cerkev na Šmarni gori je imela svoje kurate vsaj že od
leta 1742 dalje, status kaplanije pa verjetno že od začetka 14. stoletja, zato je bilo tam veliko maš, ne samo
ob večjih romarskih shodih. Na gori oziroma v votlini
pod goro je bival puščavnik, ki je pomagal pri maši, pa
tudi spodbujal vernike k spokorništvu.
O čudežnih ozdravljenjih in množičnih romanjih je konec 17. stoletja poročal Valvasor, iz župnijskih opravilnikov (matrikul) iz 18. stoletja pa precej bolj natančno
izvemo, kdaj in kdo se je zbiral na Gori. Prva maša v
letu je bila 25. marca, na dan Gospodovega oznanjenja, z odpustki sv. rožnega venca in sedmih oltarjev.
Prav tako je bila maša in odpustki sedmih oltarjev na
velikonočni torek. Dne 30. aprila zvečer je bil začetek
posebne slovesnosti, ki je trajala do 5. maja. Vse dni
so ljudje lahko dobili odpustke sv. rožnega venca in
sedmih oltarjev. Ta dan so k večernicam z litanijami
prišle procesije iz Iga, Dobrepolja in Preserja. Večerno
pridigo je imel po navadi kaplan iz Preserja, jutranjo pa
kaplan z Iga. O dobrepoljski procesiji (vključene tudi
Lašče in Struge) je ohranjen zapis iz leta 1576; zbrali
so se ob sedmih zjutraj, nato pa so odšli v procesiji v
Ljubljano, kjer so imeli mašo pri oltarju Matere božje
dobrega sveta pri avguštincih, popoldne okrog štirih
so prišli na Šmarno goro, kjer je imel po večernicah dobrepoljski kaplan pridigo. Naslednjega dne, na praznik
sv. Filipa in Jakoba, sta se slovesnosti pridružili še procesiji iz Šenčurja in Velesovega. 2. maja zvečer so prišle
procesije z Vrhnike, iz Šentpetra v Ljubljani in Dola pri
Ljubljani. Dne 3. maja, na zapovedani praznik najdenja
sv. Križa, je po navadi prišla še procesija iz Šentvida.
Na ta dan je bila izpostavljena relikvija sv. Križa; kdor
jo je poljubil in zmolil tri očenaše in tri zdravamarije,
je dobil za štirideset dni odpustkov. Tega dne oziroma
že na predvečer je po zaobljubi zaradi pomanjkanja
in lakote prihajala od 16. stoletja naprej procesija iz
Preddvora. Naslednji dan, na praznik sv. Florijana, ki
ga je ljudstvo praznovalo, kot bi bil zapovedan, je bilo
cerkveno proščenje. Prišle so procesije iz Smlednika,
Komende, Šmartnega pod Šmarno goro in Šentpetra
v Ljubljani. Smledniška je prišla po zaobljubi zaradi
nekega večjega požara v župniji. Na binkoštno nedeljo
so bile na Šmarni gori večernice in litanije, ki so se jih
udeležili verniki iz Kamnika in Cerkelj. Že prejšnji dan
se je na gori ustavila procesija iz Selc, ki je nadaljevala
pot v Crngrob. Naslednjega dne zjutraj je imel mašo
domači kaplan, nato pa so imeli Kamničani opravila
pri sv. Luciji na Skaručni, druga maša s kratkim nagovorom je bila ob desetih pri stranskem oltarju. Tega
dne so prišli še verniki iz Šmartna pod Šmarno goro in
Šentpetra v Ljubljani, na binkoštni torek pa s Črnuč in
276

iz Nakla. Naslednji sklop pobožnosti na Šmarni gori se
je začel 21. junija zvečer, kajti največji romarski shod
je bil 22. junija, na god sv. Ahaca, ko so obhajali spomin na zmago nad Turki. Dan prej so k večernicam z
litanijami prišle procesije iz Nakla, Preddvora, Podbrezij, Križ pri Tržiču, Tržiča, Stare Loke, Poljan, Doba
pri Domžalah, Krašnje, Moravč, Polhovega Gradca,
Gornjega Grada, naslednji dan pa še iz Velesovega,
Cerkelj, Mengša, Sore in Ihana. Praznovanje se je nadaljevalo naslednji dan, ko so bile večernice in litanije
na predvečer praznika sv. Janez Krstnika. Na gori so
ostali le verniki iz Poljan, njim so se pridružili še tisti
iz Selc. Obrede je vodil domači kaplan, pridigo je imel
zvečer kaplan iz Poljan, zjutraj pa tisti iz Selc. Tega dne
so ljudje prejeli tudi odpustke. Na nedeljo po 29. juniju, prazniku sv. Petra in Pavla, je bila na gori slovesnost
v spomin posvetitve sedmih oltarjev leta 1673. Obhodu z Najsvetejšim in štirimi evangeliji se je pridružila
procesija vernikov iz Polhovega Gradca. Odpustke so
verniki lahko prejeli tudi 26. julija, na praznik sv. Ane,
ko so se sem povzpeli verniki iz Šmartna pod Šmarno
goro. Ti so plačevali za maše na gori še 9. junija ter 2. in
17. julija. Večji shodi so bili tudi na Marijine praznike.
Tako je dan pred praznikom Marije Snežne, 5. avgusta, vsako tretje leto prišla procesija iz Mengša. Drugi dan so se maše udeležili še verniki iz Šmartna pod
Šmarno goro. Na predvečer Marijinega vnebovzetja je
šel domači kaplan na Šmarno goro, kamor so poklicali
tudi pet ali šest spovednikov, kar pove, da je bil obisk
vernikov velik. Zvečer so molili litanije, drugi dan pa je
bil hkrati tudi glavni praznik bratovščine sv. Rožnega
venca. Člani so dobili odpustke za sedem let in prav
toliko kvadragen in odpustke sedmih oltarjev. Slovesnosti so se udeležili župljani iz Šmartna pod Šmarno
goro. Iz te župnije so procesijo peljali na goro tudi 24.
avgusta, na god sv. Jerneja. Kranjska župnija je organizirala procesijo na Šmarno goro enajsto nedeljo po
binkoštih. Prav tako je bil manjši praznik bratovščine
sv. Rožnega venca tudi 8. septembra. Dan prej je po
kosilu odšel kaplan s petimi ali šestimi spovedniki na
goro, kjer so imeli večernice z litanijami. Drugi dan so
člani lahko prejeli odpustke. Zadnji shod z odpustki, za
katerega šmartinska matrikula pravi, da je bil največji,
je bil prvo nedeljo v oktobru na rožnovensko nedeljo.
Naslednjega dne so brali mašo za umrle člane bratovščine.39 O razširjenosti romanja na Šmarno goro govorijo tudi ljudske pesmi, saj se omenja v pesmih, ki so
jih peli po celi Gorenjski, v Baški grapi, na Dolenjskem
pa okrog Iga in Dolenjskih Toplic. Pesem z Iga omenja
tudi, da je na goro prišlo tudi do 38 župnij.40
Zaradi jožefinskih reform in janzenistično naravnane
ljubljanske škofije so romanja v osemdesetih letih 18.
stoletja zamrla, saj je bilo na Gori prepovedano tudi
39
40

Kemperl 2011, cit. n. 73, str. 275–278
Kemperl 2006, cit. n. 19, str. 15
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Cerkev sv. Lucije na Skaručni (Foto: Rok Štupar)
maševanje. Leta 1828 je škofija spet dovolila službo
božjo in tako je množični obisk oživel, obnovile pa
so se tudi romarske procesije. Od sredine 19. stoletja
dalje so bile ustanovljene tudi nove zaobljubljene procesije, kot na primer iz župnije Stara Loka leta 1851,
med letoma 1854 in 1856 je prihajala procesija iz ljubljanske trnovske župnije za srečo pri zidanju nove
cerkve, leta 1895 pa so se k romanju na velikonočni
ponedeljek zaobljubili iz Šmartnega pod Šmarno goro
in Vodic.41
Čeprav je izletniški značaj pred romarskim začel
prevladovati že na začetku 20. stoletja, pa se še dandanes vsako nedeljo maše udeleži veliko ljudi.

Skaručna, cerkev sv. Lucije
Pravi baročni biser predstavlja podružnična cerkev
sv. Lucije na Skaručni. Ko se peljemo iz ljubljanske
strani proti Vodicam, se nam pogled ustavi na baročno razgibani strehi cerkve z velikimi termskimi okni,
ki ima ob lepem vremenu za kuliso Kamniške Alpe.
Sv. Lucija je bila kristjanka, ki je v času cesarja Dioklecijana mučeniško umrla v Sirakuzah na Siciliji.
Po legendi si je iztaknila oči, da bi se otresla nadležnega poganskega snubca ter tako ohranila devištvo in vero, zato so jo častili kot zavetnico vida ter
priprošnjico zoper slepoto in očesne bolezni. Njeno
41

Knez 1994, cit. n. 18, str. 153–155; Kemperl 2006, cit. n. 19, str. 16

čaščenje se je že v zgodnjem srednjem veku razširilo iz Italije na sever. V 17. in 18. stoletju je bila sv.
Lucija poleg Marije najbolj priljubljena zavetnica na
Gorenjskem, saj so ji bile posvečene kar tri romarske
cerkve: v Dražgošah, Zadnji vasi in na Skaručni.42
Začetki skaruške božje poti pod Šmarno goro segajo vsaj v prvo polovico 17. stoletja, ko so se začeli
pri tamkajšnji kapelici s podobo sv. Lucije zbirati
romarji in bolniki. Za zdravilno so imeli najbrž tudi
vodo v bližnjem vodnjaku, s katero so si umivali
oči. Prihajalo je do čudežnih ozdravljenj, ki jih je
leta 1661 popisal Filip Trpin, generalni vikar ljubljanskega škofa Otona Friderika grofa Buchheima.
Takoj zatem je skaruška soseska pod vodstvom vodiškega župnika Marka Lušina prosila za dovoljenje
za gradnjo cerkve.43 Racionalistični škof Buchheim
ni bil naklonjen ljudskim tradicijam in zidavi novih
cerkva, zato je prošnjo sprva zavračal.44 Ugodil ji je,
šele ko jo je leta 1662 podprl Ferdinand grof Werdenberg, ki je podaril zemljišče za novo stavbo, saj
je bil med drugim lastnik smledniškega gospostva.45
Plemiča pri tem ni vodila le pobožnost, temveč tudi
42
43
44
45

Janez Veider, Skaručina, Vodice 1940, str. 9−10; Kemperl, 2011, cit.
n. 17, str. 76
Veider 1940, cit. n. 42, str. 10−12, 80; Kemperl, 2011, cit. n. 17, str.
250
Ana Lavrič, Umetnostna dejavnost škofa Otona Friderika Buchheimba v ljubljanski škofiji, Acta historiae artis Slovenica, 9, 2004,
str. 35, 36
Stele 1929, cit. n. 3, str. 476
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barji so od stare cerkve ohranili le zvonik, ki so ga
vključili v novo fasado oziroma vhodni del s pevskim
korom.51 Ladji so dali obliko potegnjenega osmerokotnika. Ta stavbni tip lombardskega izvora se je na
Slovenskem pojavil po sredini 17. stoletja in so ga
kmalu prevzele domače stavbarske delavnice na Gorenjskem.52 Zaradi preglednosti in enovitosti je bil še
stoletje pozneje primeren za romarske cerkve, ki so
morale množicam vernikov omogočiti gibanje okrog
oltarja z milostno podobo ali relikvijami. Zulliani je
ta konvencionalni tloris odlično izkoristil za oblikovanje elegantne poznobaročne notranjščine z velikimi prostimi površinami za poslikavo: ladjo in prezbiterij je pokril z visečima kupolama ter minimaliziral
členitev ostenja.
Leta 1748 je obe kupoli poslikal Franc Jelovšek.53
Freske so bile zasnovane tako, da so se prepletale
ne le z arhitekturo in kipi, temveč s pridigami, govori, pesmimi in drugimi besedili, ki so romarjem

Skaručna, glavni oltar (Foto: Marjan Smerke)
preračunljivost, saj je sebi in svojim potomcem pridržal pravico do pobiranja mitnine ob romarskih
shodih.46 Cerkev so sezidali in pokrili do leta 1665,
posvetili pa leta 1667.47 Leta 1729 ji je Jožef Ignacij pl. Zergollern, župnik v Nevljah, podaril relikvije
sv. Lucije, leta 1737 in 1744 pa je prejela odpustke
papeža Benedikta XIV.48
Ti dogodki so povečali ugled in obiskanost božje
poti, s tem pa tudi romarske darove, zato so začeli načrtovati novo, večjo cerkev. Dela je nadzoroval
vodiški župnik Jožef Gregor Bačnik. Toda gradnja je
brez arhitekta slabo napredovala, zato jo je ljubljanski stolni kapitelj leta 1745 zaupal Candidu Zullianiju, ljubljanskemu arhitektu, ki je med drugim
pozidal tudi veličastno samostansko in romarsko
cerkev v Velesovem in škofovski dvorec v Goričanah.
Cerkev je bila dokončana najpozneje leta 1747,49 naslednjega leta pa je bila že poslikana. Leta 1755 jo je
v spremstvu Bačnika in drugih duhovnikov posvetil
ljubljanski škof Ernest Amadej grof Attems.50 Stav46
47
48
49
50
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Veider 1940, cit. n. 42, str. 14
Stele 1929, cit. n. 3, vhod v zvonico je datiran 1664.
Stele 1929, cit. n. 3, str. 484; Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 251
Kemperl 2012, cit. n. 26, str. 127
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 250. Gl. tudi napisno ploščo v prezbiteriju

Skaručna, detajl poslikave (Foto: Marjan Smerke)
51
52
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Stele 1929, cit. n. 3, str. 477; Kemperl 2012, cit. n. 26, str. 127
Kemperl 2012, cit. n. 26, str. 122−127
Datirano v ladijski kupoli na prizoru čudežev na grobu sv. Lucije.
Mnogi v slepem romarju na tem prizoru in v duhovniku na prizoru obhajila sv. Lucije prepoznavajo Jelovškov avtoportret (Veider
1940, cit. n. 42, str. 38, 72, 76), kar pa ne drži, ker se podobi ne
ujemata z drugimi Jelovškovimi avtoportreti (Ferdinand Šerbelj,
Baročne Groblje. Župnija svetega Mohorja in Fortunata Jarše, Ljubljana 2008, str. 25, 27).
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pripovedovali o življenju, smrti in milosti sv. Lucije.
Takšen nagovor je imel na primer kaplan, ki je imel
mašo z litanijami dan pred četrto velikonočno nedeljo.54 Na freske se je navezovala tudi ljudska pesem
iz tega časa, ki so jo peli kranjski romarji na poti v
Skaručno.55 Tesna zveza med sliko in besedo je najbolj jasno razvidna v ladji, kjer so prizori oštevilčeni
in opremljeni z nemškimi verzi. Poleg tega jih je najbrž razlagala posebna romarska knjižica, ki pa se ni
ohranila.56 Ladijska kupola je bila posvečena mučeništvu sv. Lucije. V spodnjem pasu je Jelovšek naslikal
prizore: svetnici se prikaže sv. Agata in ozdravi njeno
mater, svetnico skušajo z voli odvleči v javno hišo,
svetnico skušajo sežgati, svetnici z mečem prebodejo
vrat, svetnica napove konec preganjanja kristjanov,
svetnica prejme poslednje obhajilo, svetničin pogreb
in čudeži na svetničinem grobu. Sredi oboka je slikar
prikazal skrivnostno zaroko sv. Lucije z Detetom –
božanskemu, ne človeškemu zaročencu je bila torej
namenjena svetničina ljubezen. Kupola prezbiterija
je bila posvečena zmagoslavju sv. Lucije. V spodnjem
pasu je Jelovšek naslikal prizore: svetnica odhaja z
groba sv. Agate, svetnica razdaja premoženje revežem, svetnica zavrne snubca in svetnico zvežejo. Sredi oboka je slikar prikazal Jezusov sprejem sv. Lucije
v nebesih.57

ljevale k posnemanju njenih zgledov ter jim v zameno obljubljale zemeljsko rešitev in nebeško nagrado.
To sporočilo povzema kronogram, naslikan za atiko
velikega oltarja, ki vernike opominja, da jim sv. Lucija sicer res pomaga pri razsvetljevanju oči in hoji skozi življenje, še bolj pa jim pomaga pri razsvetljevanju
notranjih oči in pri iskanju poti v nebesa.

Središče cerkve je bil veliki oltar, kjer je stal milostni
kip svetnice in kjer so izpostavljali v čaščenje njene
relikvije. Romarji so ob kipu puščali zaobljubne darove v obliki oči, pred relikvijami pa zmolili tri očenaše in zdravamarije, za kar so dobili štirideset dni
odpustkov.58 Veličastno poznobaročno stebrišče je
najbrž že sredi stoletja zasnoval Jelovšek, neki odličen rezbar, morda Peter Žiwobski, pa je pred letom
1776 izdelal razgiban kiparski okras.59 S skupnimi
močmi sta ustvarila enega najkakovostnejših poznobaročnih oltarjev. V tronu stoji sv. Lucija, h kateri se
zatekata po pomoč zakonca s slepim detetom. Sv.
Lucijo spremljajo med stebri kipi devic in mučenk sv.
Agate, sv. Uršule, sv. Neže in sv. Apolonije, oltar pa
sklepa zmagoslavje Device vseh devic: Marijino kronanje. Pridigarjeva beseda je prihajala med vernike
z rokokojske prižnice, izdelane okoli leta 1761, ki jo
krasi relief Jezus in Samarijanka.60

Sv. Tilen, ki je eden izmed štirinajstih pomočnikov v
sili ter zavetnik za živino, proti duševnim boleznim,
suši, ognju in viharju, slabemu vremenu in mrazu ter
pozebi in nevihtam, je po ljudskem izročilu pomagal
repenjskim vaščanom v boju proti Turkom. Da so se
okoličani k cerkvi res zatekali v strahu pred Turki,
priča še danes deloma dobro ohranjen tabor z dvema
stolpoma, zgrajen okrog leta 1500. Tloris obzidja je
bil skoraj pravilen pravokotnik, še danes ohranjena
krožna stolpa, od katerih je tisti ob vhodu služil tudi
kot kašča,62 pa sta bila postavljena tako blizu cerkvenega zidu, da je bil prostor za cerkvijo še posebej
dobro zaščiten. Visok zvonik je ščitil stranico proti
gozdu oz. hribu.63

Združene umetnosti so torej romarjem vna Skaručni
omogočale vživljanje v osebnost sv. Lucije, jih nape54
55
56
57
58
59
60

Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 252
Veider 1940, cit. n. 42, str. 99−100
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 52, 53
Za podroben opis prizorov glej Veider 1940, cit. n. 42, str. 41–79
Veider 1940, cit. n. 42, str. 88; Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 76, 252
Resman 2006, cit. n. 28, str. 104–105, 145, 146, 192
Metoda Kemperl, Luka Vidmar, Barok na Slovenskem. Sakralni prostori, Ljubljana 2014, str. 97–101. Neobaročna stranska oltarja sv.
Jožefa in sv. nadangela Mihaela sta iz druge polovice 19. stoletja.

Največja romarska shoda sta bila tu v nedeljo pred
praznikom sv. Jakoba, 25. julija, in na četrto velikonočno nedeljo, ko so obhajali spomin na posvetitev
cerkve. Poleg številnih posameznikov so romarske
procesije prišle iz Šenčurja, Sore, Šmartna pod Šmarno goro, Komende, Smlednika in Šentvida. Procesije
pa so se ustavljale na Skaručni tudi na poti na Šmarno goro. Tako je kamniška procesija tu imela mašo
na binkoštni ponedeljek, ko se je vračala s Šmarne
gore domov. Procesiji iz Moravč in Gornjega Grada
sta se tu ustavili dan pred praznikom sv. Ahaca, ko je
bil romarski shod na Šmarni gori. Procesijo na Skaručno in Šmarno goro je organiziral tudi mestni svet
v Kranju. Polhograjčani so se na Skaručni ustavili, ko
so se na osmino sv. Rešnjega telesa vsako tretje leto
vračali od Sv. Primoža nad Kamnikom.61

Repnje, cerkev sv. Tilna

Glavni romarski shod, ki ga omenja že ljubljanski
škof Hren, je bil pred jožefinskimi reformami 1. septembra, na god sv. Tilna. Na ta dan so verniki hodili
sem ali pa k sv. Valentinu na Limbarsko goro. Po navadi je prišla vsako drugo leto procesija iz Gornjega
Gradu. Na dan praznika sta bili dve péti slavnostni
maši, ena v cerkvi, ena zunaj v kapeli in dve pridigi.
Prišle so procesije iz Kamnika, Šmartna pod Šmarno goro, Cerkelj, Smlednika, Komende, vsaki dve leti
iz Šenčurja, vsakih sedem let pa iz Sore. Na nedeljo
61
62
63

Kemperl 2011, cit. n. 17, 251–252
Iz tega stolpa naj bil peljala dva rova v Dobruško jamo in v razvaline
gradišča vrh hriba (Fister 1975, cit. n. 21, str. 22)
Fister 1975, cit. n. 24, str. 22, 37, 88, 89, 160
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Vhodno pročelje cerkve sv. Tilna (Foto: Tina Kosec)

Glavni in stranska oltarja cerkve sv. Tilna (Foto: Andrej Čuk)
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po tem prazniku je bilo cerkveno proščenje. Prišla
je le domača župnija z banderi, nato je bil obhod z
Najsvetejšim in štirimi evangeliji, maša s pridigo, po
obhajilu pa večernice. Ta dan je bil tudi manjši praznik bratovščine sv. Barbare z odpustki sedmih let in
kvadragen za člane, če so se udeležili maše in pridige.
Prav tako so dobili odpustke še 8. oktobra (sv. Luka),
12. marca (sv. Gregor) in na praznik Sv. Trojice. Na ta
praznik je, kot pravi ljudsko izročilo, prišlo še posebno veliko ljudi. Na te velike shode nas spominja le še
kvalitetno izdelan poznogotski milostni kip sv. Tilna
(svetnik s knjigo v desnici sedi na nizkem sedežu, poleg njega pa košuta) iz okrog leta 1470, ki ga danes
najdemo v ladji cerkve.64
Ob sv. Tilnu so tu častili tudi sv. Barbaro. Njen oltar
se omenja že ob vizitaciji leta 1668, bratovščina pod
njenim okriljem pa je bila ustanovljena leta 1702.
Med njenimi člani je bilo veliko župnikov, kaplanov,
plemičev, zlasti iz Smlednika, Mengša, Polhovega
Gradca, Škofje Loke in Puštala pri Škofji Loki.65 Benedikt XIV. je 28. januarja 1748 bratovščini potrdil
pravico do privilegiranega oltarja in leta 1779 podelil
odpustke. Poleg njej posvečenega stranskega oltarja
je v cerkvi ohranjena še preprosta slika sv. Barbare
z začetka 18. stoletja. Ikonografija je tipična priprošnjiška: za sv. Barbaro, ki stoji v ospredju, so upodobljeni utapljajoči, na kol nataknjeni, za pete obešeni
in hiša v ognju, na drugi strani pa stolp in gora z rudarji ter duhovnik s sv. Rešnjim telesom. Mogoče so
to bratovščino ustanovili rudarji, a o kakšnem rudniku v bližini danes ni več sledu.66
Cerkev je bila na mestu srednjeveške zgrajena na
novo leta 1731 v času župnika Gregorja Jožefa Bačnika. Skupaj s tremi oltarji jo je leta 1755 posvetil
ljubljanski nadškof Ernest Amadej grof Attems.67
Cerkev je preprosta enoladijska. Njena fasada je
okrašena s štirimi pilastri. Notranjščina je svodena z banjastim obokom. V tridesetih ali štiridesetih
letih 18. stoletja so nastali tudi trije novi oltarji.
Veliki stebriščni oltar je pripisan ljubljanskemu
kiparju Jakobu Gabru, ki je umrl leta 1749, z njegovo vdovo pa se je poročil slikar Franc Jelovšek.
Prav zaradi Gabrove nenadne smrti verjetno oltar,
ki je bil polihromiran leta 1750, kaže stilno neenotnost. Koncept stebriščnega oltarja z mrežasto
in trakasto ornamentiko ter glavni kipi sv. Tilna,
dveh nedoločljivih papežev, sv. Luke in sv. Jošta
so verjetno Gabrovi, skupina Marijinega kronanja
v atiki pa je delo drugega kiparja, saj so kipi precej
64
65
66
67

Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 246, 247
Bratovščinska knjiga je še ohranjena (NŠAL, ŽA Vodice).
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 246, 247 in tam citirana literatura
Stele 1929, cit. n. 3, str. 462; Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 246, 247.
Napisna plošča o posvetitvi je vzidana v prezbiteriju.

manj robati oz. bolj uglajeni.68 Stranska oltarja volutnega tipa, posvečena sv. Barbari in sv. Lenartu,
sta prav tako slogovno neenotna (kipi so deloma
še iz 17. stoletja). Poznobaročne oz. rokokojske
poteze pa še lahko občudujemo v prižnici in križevem potu.

Šinkov Turn, Marijina cerkev
Cerkev, ki stoji ob gozdu ob vznožju Rašice, je prav
tako srednjeveškega izvora, saj je v arhivskih virih
omenjena že leta 1337.69 V 17. stoletju je bila precej zanemarjena, saj je imela le en posvečen oltar, a
kljub temu so v njej opravili kar dvainpetdeset obveznih maš, kar je bilo za navadno podružnično cerkev
veliko.70
Zanemarjenost gre verjetno pripisati dejstvu, da
so bili vaščani v sporu z lastnikom gospoščine, ki si
je želel prisvojiti tudi več pravic nad cerkvijo. Leta
1629 je namreč gospoščino v Šinkovem Turnu kupil
brat ljubljanskega škofa Hrena Andrej Hren, ki se je
povzpel do naslova deželnega in cesarskega svetnika, tri mandate je bil ljubljanski župan, 1629 pa je bil
sprejet tudi med kranjske deželane.71 V mežnarijo je
naselil svojega oskrbnika in brez dogovora z vaščani
začel skrbeti za cerkev. Vaščane je to jezilo, zato so si
hoteli postaviti svojo cerkev. Vrhunec spora, ki pa je
bil kmalu nato zglajen, je bil leta 1683, ko je Hrenov
sin Tomaž naročil nov poslikan strop za ladjo, vaščani pa mu ga niso pustili postaviti. Da pa so v cerkvi
brali toliko maš, gre morda pripisati dejstvu, da so
cerkev kar precej obiskovali. Po ljudskem izročilu naj
bi Hrenov otrok padel skozi okno in je bil rešen le po
priprošnji Marije na glavnem oltarju cerkve. Zaradi
te čudežne rešitve naj bi Andrej Hren in njegova soproga Marija Saloma leta 1642 cerkvi podarila kelih,
ki je še hranjen v cerkvi.72
Arhivske potrditve o obiskanosti cerkve imamo sicer
šele iz druge polovice 18. stoletja. Takrat so namreč
škofje začeli prepovedovati večdnevna ali nočna romanja in tako so pridobile veljavo bližnje cerkve,
kot na primer Marijina cerkev na Bregu pri Kranju
ali v Trbojah. Tako so vodiški verniki morali na dan
68
69
70
71

72

Resman 2006, cit. n. 28, str. 105 in tam citirana literatura
Höfler 2017, cit. n. 2, str. 76; glej tudi prispevek Jurija Šilca v tej
knjigi.
Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 269, 279
Francè Kidrič, Hren. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/
sbi238449/#slovenski-biografski-leksikon (9. marec 2020)
Kelih ima na nogi napis: “1642 ANDREAS HREN IN SCHENKENTURN ET MARIA SALOME CONIUGES MARIAE PATRONAE HUMILITER OBTULERUNT”, kar se v slovenščini glasi: »leta 1642 sta
ga Andrej Hren v Šinkovem Turnu in soproga Marija Saloma ponižno darovala zavetnici Mariji« (Stele 1929, cit. n. 3, str. 474).
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Šinkov Turn, pogled na cerkev (Foto: Tina Kosec)

Kelih iz leta 1642 (Foto: Tina Kosec)

Šinkov Turn, glavni oltar (Foto: Andrej Čuk)

Marije Snežne, 5. avgusta, opustiti romarsko procesijo v Novo Štifto pri Gornjem Gradu ali na Blejski
otok in so se začeli zbirati v Šinkovem Turnu. Tu je

bil največji romarski shod 28. avgusta, na praznik sv.
Avguština, ko so se maše s pridigo udeležili verniki
iz Komende in Šmartna pod Šmarno goro, ki so sve-
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tnika prosili za odvrnitev neviht. Proti tej nadlogi so
imeli ta dan tudi vaščani Skaručne dve maši. V nedeljo med oktavo Marijinega rojstva je bilo v Šinkovem
Turnu proščenje, ki so ga praznovali skupaj s praznikom Marijinega imena. Ta dan sta bili dve maši,
pridiga in obhod z Najsvetejšim in štirimi evangeliji.
Takrat so verniki lahko prejeli odpustke, enako tudi
na praznik Jezusovega imena.73
Tako kot vse cerkve v župniji so tudi tej poznogotski
cerkvici z obokanim prezbiterijem in ravnim poslikanim stropom nekako v sredini 18. stoletja dali baročno podobo. Letnici 1735 in 1756 na južnem baročnem portalu in na kamnu ob severnem portalu74
nam lahko pomagata datirati novogradnjo. A cerkev
je v vseh pogledih le pomanjšana različica cerkve na
Skaručni, tako da je verjetno nastala po letu 1747.75
Nova cerkev je bila s tremi oltarji posvečena leta
1763, a baročna oltarna oprema ni več ohranjena. V
19. stoletju je bila nadomeščena s skromnejšimi deli,
a patrociniji Matere božje, sv. Antona Padovanskega in sv. Volbenka so se ohranili. V tronu glavnega
oltarja pa je še ohranjen sicer skromen baročen kip
češčene Marije Kraljice.76

Utik, cerkev sv. Štefana
Tik ob gozdu nad vasjo stoji cerkev, ki je posvečena prvemu mučencu sv. Štefanu. Zadnja obnovitvena dela
so v južni steni razkrila romansko okno in portal. Torej je cerkev tu stala že kar precej pred prvo omembo
v letu 1391.77 Na lokacijo s staro tradicijo pa kaže tudi
kamen z napisom v lepi kapitali, vzidan v severozahodni vogal cerkve in bi lahko bil iz rimskih časov. Cerkev je bila prezidana oz. povečana v poznem 15. stoletju, na kar kažeta ohranjena figuralna sklepnika, ki sta
vzidana v portalnem zidu pred cerkvijo in kažeta Marijo z Detetom in sv. Štefana. Sklepnika dokazujeta, da
je cerkev gradila t. i. kamniška kamnoseška delavnica,
in sicer v času, ko se je na Gorenjskem sploh ogromno
gradilo (v poznem 15. stoletju so bile povečane tako
kranjska, škofjeloška, mengeška kot tudi radovljiška
župnijska cerkev, ki še danes v glavnem kažejo to poznogotsko podobo). Po analogijah bi lahko rekli, da je
imela cerkev v Utiku zvezdasto rebrasto obokan vsaj
prezbiterij, če že ne tudi ladjo, ladja pa je bila tako kot
šmarnogorska verjetno dvoladijska, saj se leta 1668 v
vizitacijah omenja, da so iz dveh naredili le en prezbiterij.78 Slog figur na sklepnikih kaže na to, da ju je izdelala ista delavnica, ki je izdelala kamnoseški okras
ladje znamenite romarske cerkve sv. Primoža nad Ka-

Utik, pogled na cerkev (Foto: Rok Štupar)
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Kemperl 2011, cit. n. 17, str. 270
Stele 1929, cit. n. 3, str. 473
Kemperl 2012, cit. n. 26, str. 126–130
Stele 1929, cit. n. 3, str. 473
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Höfler 2017, cit. n. 2, str. 76. Cerkev je imela tedaj svojega vikarja.
Glej članek Jurija Šilca v tej knjigi.
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Utik, glavni oltar sv. Štefana (Foto: Andrej Čuk)
mnikom.79 Utiška poznogotska stavba je bila skoraj do
tal podrta (z izjemo južnega zidu) in sezidana na novo
v šestdesetih letih 17. stoletja.80 Grebenast obok vhodnega dela kaže na ta leta, kar dokazuje, da se širina
ladje pozneje ni več spreminjala. Malce pozneje (leta
1679, ko je datirana lina) je bil na novo sezidan tudi
zvonik.81 Stavba ima danes v glavnem podobo, ki jo je
dobila po letu 1726, ko jo je temeljito prezidal tedanji župnik Gregor Bačnik.82 Takrat so gotovo nastali
sedanji prezbiterij, dvojni pilastri v ladji (ki so v 20.
stoletju izgubili ogredje) in kamnit portal levo od zvonika. Mnoge prezidave botrujejo neskladnemu videzu
v notranjščini, ki je banjasto obokana, prezbiterij pa
ima listno kupolo.
Središče cerkve je glavni oltar z obhodnima lokoma,
ki omogočata obhod okrog oltarja. Starodavna navada, da verniki na god sv. Štefana darujejo voščene ali
lesene votive v obliki živalic, kot so krave in konji, je
še ohranjena. Na god sv. Antona pa so obudili darovanje in licitacijo klobas in krač.83 Kip tega svetnika
stoji namreč na severnem obhodnem loku. Družbo
mu dela škof na drugem obhodnem loku, ob tronu
79
80
81
82
83

Emilijan Cevc, Poznogotsko kamnoseštvo v okolici Kamnika, Kamniški zbornik 1955, str. 111–124, str. 112–122
Stele 1929, cit. n. 3, str. 468
Stele 1929, cit. n. 3, str. 469
Stele 1929, cit. n. 3, str. 468
http://zupnija-vodice.rkc.si/index.php/content/display/665/
utik/20
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Utik, stranski oltar sv. Kozme in Damijana (Foto:
Andrej Čuk)
s kipom titularnega svetnika pa stojita kipa sv. Simona in Jude Tadeja. Oltar je bil v baročni tradiciji
izdelan v drugi polovici 19. stoletja.
Od Bačnikovih časov dalje so se v cerkvi še posebej
priporočali mučencema sv. Kozmi in Damjanu, zavetnikoma vseh bolnikov, zdravnikov in farmacevtov.
Češčenje teh svetnikov se je razmahnilo v baroku, a
na Gorenjskem ni doživelo pravega razcveta. Oltar z
lepo akantovo ornamentiko je nastal v tridesetih letih 18. stoletja.84
Tudi na stranskih oltarjih so baročni kipi le moških
svetnikov. V desnem je kip sv. Valentina, priprošnjika pri epilepsiji in za bolezni grla, družbo pa mu delata sv. Job in sv. Lovrenc, v desnem pa je titularni
svetnik sv. Jurij, poleg stojita kipa sv. Petra in Pavla.
Križev pot, ki ga v prvi polovici 19. stoletja izdelal
neki Layerjev učenec, so 1872 prinesli iz cerkve na
Šmarni gori.85
Zelo zanimiva, a že kar precej poškodovana je slika
s konca 17. stoletja, ki visi na ograji pevskega kora. 86
Med tremi vedutami Vatikana, Istanbula in Jeruzalema
je upodobljen pogreb sv. Štefana, titularnega zavetnika.
84
85
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Stele 1929, cit. n. 3, str. 469
Stele 1929, cit. n. 3, str. 471
Stele 1929, cit. n. 3, str. 472
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Zapoge, glavni oltar (Foto: Metoda Kemperl)

Zapoge, cerkev sv. Nikolaja
Vas Zapoge se v arhivskih virih sicer omenja že leta
1319, za leto 1330 je napisano, da je spadala pod
župnijo Vodice, a cerkev v virih najdemo šele leta
1526.87 Neznano kdaj je prešla pod župnijo Komenda. V Zgodnji Danici iz leta 1848 je zabeleženo, da se
je cerkev iz komendske izločila že leta 1770.88 Lavtižar pa piše, da je tu leta 1774 zapoški rojak Herman, ki je bil dvorni in vojaški upravnik, ustanovil
beneficij, ki je bil tedaj še podložen komendski župniji, leta 1789 pa je postal samostojen. Pisanje matrik (krstnih, poročnih in mrliških knjig) se je začelo
že 1774.89 Samostojna župnija je bila ustanovljena
1876,90 konec leta 2019 je bila ukinjena in cerkev
ima sedaj status vodiške podružnice.
Sedanjo cerkev so sezidali leta 173791 z oltarji sv. Ni87
88
89
90
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Höfler 2017, cit. n. 2, str. 74
Hicinger, Stare in nove fare na Kranjskim, Zgodnja Danica, 27, 30. 1.
1848, str. 210–213
Josip Lavtižar, Cerkve in zvonovi v dekaniji Kranj, Ljubljana 1901,
str. 304, 305
Höfler 2017, cit. n. 2, str. 74
Datacija zakristijskega portala

Zapoge, desni stranski oltar (Foto: Metoda Kemperl)
kolaja, Device Marije in sv. Vida pa je bila posvečena
leta 1761.92
Cerkev je tipična preprosta baročna enoladijska s tristrano zaključenim prezbiterijem in zvonikom pred
vhodom. Stene zunanjščine členijo močne lizene,
pod streho pa teče močno profiliran zidec. Ladjo v
notranjščini v tri pole delijo pilastri z močno profiliranim ogredjem, nad katerim se dviga banjast obok.
Prav tako so oblikovane stene prezbiterija, le da je ta
pokrit z listno kupolo. Glede na malteški križ, ki je
vrezan med letnico zakristijskega portala, je obnovo
naročila komendska župnija, ki so jo vodili malteški
vitezi. V tistem času je to bil Peter Jakob baron Testaferrata (1673–1764), v komendi župnik med letoma 1715 in 1734, ki je dal prezidati ali na novo
postaviti skoraj vse cerkve v svoji župniji.93 Profila92
93

Lavtižar 1901, cit. n. 89, str. 307
STELE 1929, cit. n. 3, str. 359, 360. Silvo Kranjec, Testaferrata,
Peter Jakob de, baron (1673–1764). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni
center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi695300/#slovenski-biografski-leksikon (26. marec 2020)
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cija pilastrov in ogredja v Zapogah je zelo podobna
tisti v župnijski cerkvi v Komendi, zato lahko predvidevamo, da je tudi to cerkev pozidal Gregor Maček
ml. (1701–1745), ki je imel v Ljubljani veliko zidarsko podjetje.94 Spomin na Testaferrato je ohranjen v
grbu, ki je vklesan v kvadraten kamen, položen na
zidec prezbiterija desno od glavnega oltarja. Nasproti pa je kamen z grbom malteških vitezov.95
Od opreme te baročne cerkve se do danes ni več nič
ohranilo. Kmalu po ustanovitvi beneficija so namreč
cerkev vsaj delno na novo opremili, saj slog obeh
stranskih oltarjev in slik kaže na pozno 18. stoletje,
v ta čas pa datirajo tudi manjše slike svetnikov, nameščene na severno steno prezbiterija.
Stranska oltarja v klasicistično baročnem duhu nosita štiri slike, ki so verjetno delo kranjskega slikarja
Leopolda Layerja (1752–1828). Leopold Layer je bil
najpomembnejši predstavnik pomembne slikarske
družine iz Kranja, ki se je preživljala s cerkvenim tabelnim in fresko slikarstvom.96 Desni t. i. moški oltar
v glavni sliki kaže sv. Vida, sv. Volbenka in sv. Antona
Padovanskega, v atiki pa sv. Štefana in sv. Martina.
Ob straneh pa se pridružujeta kipa sv. Alojzija in sv.
Frančiška Asiškega. T. i. ženski oltar kaže Marijo z
Jezusom na oblakih, ki se jima pridružujeta sv. Jožef in sv. Elizabeta Ogrska, v atiki je slika Sv. Ana
uči Marijo brati. Ob straneh sta kipa sv. Notburge
in sv. Izidorja. Na stranskih oltarjih so torej zbrani
vsi najpomembnejši svetniki in svetnice, ki so se
jim priporočali kmečki prebivalci v 18. stoletju. Prav
tako Layerjeve značilnosti kažejo manjše pravokotne
slike svetnikov, ki visijo na steni zakristije in so bile
nekdaj najverjetneje del prižnice: sv. Juda Tadej, sv.
Marko, sv. Matej, sv. Peter in sv. Pavel. Sv. Luka, sv.
Janez Evangelist in sv. Simon. Prav tako pravokotna
slika Jezusa dobrega pastirja, ki trenutno visi pod
pevskim korom, prihaja iz iste slikarske delavnice.

Cerkev sv. Nikolaja v Zapogah (Foto: Tina Kosec)
Gorenjskem pa tudi na Dolenjskem.97 Pri snovanju
tega oltarja se je oprl na kompozicijo glavnega oltarja
znamenite rimske cerkve svete Marije Velike (Marije
Snežne), le da je Tomčev bolj razgiban, saj s kaneliranimi stebri močno posega v prostor. Ob kipu sv. Nikolaja v tronu na obhodnih lokih stojita sv. Valentin
in sv. Lovrenc, v atiki pa je slika Marija časti Dete. Za
prekrivanje trona je sliko s podobo Brezmadežne leta
1874 naslikal Matija Koželj.98 To pa je le prvo izmed
njegovih del za zapoško cerkev. Leta 1892 je poslikal
cerkveno ladjo, leta 1896 pa še križev pot.99

Glavni oltar iz 1845 je delo šentviškega rezbarja Mateja Tomca (1814–1885), ki je v tretji četrtini 19.
stoletja z oltarji v slogu klasicističnega neobaroka
opremil marsikatero cerkev v okolici Ljubljane, na

Leto pred njegovo freskantsko dejavnostjo je prezbiterij poslikal Matija Bradaška (1852–1915) iz Kranja.100 Bradaška je tako kot Koželj gojil nazarenski
slog in v glavnem delal za gorenjske cerkvene naročnike.101 S freskami v prezbiteriju je vernikom
predstavil najpomembnejše dogodke iz legende o

94

97

95

96

Stele 1929, cit. n. 3, str. 360; Blaž Resman, Mački, Acta historiae
artis Slovenica, 8, 2003, str. 85–108. Stavbo so leta 1879 (datacija
novega portala) prenovili in iz takrat so verjetno večja okna z obrobo v notranjščini.
Čeprav sta verjetno grba nastala za to cerkev, pa se zdi, kot da sta
bila kamna prvotno vzidana nekje drugje. V cerkvi v Suhadolah, ki
jo je dal Testaferrata prezidati leta 1740, sta malteški in njegov grb
vzidana v ograjo pevskega kora, v cerkvi na Križu, ki jo je dal na
novo postaviti leta 1736, pa sta oba grba vzidana v steno na koru
(Stele 1929, cit. n. 3, str. 392, 423).
Viktor Steska, Layer, Leopold (1752–1828). Slovenska biografija.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi320446/#slovenski-biografski-leksikon (25. marca 2020)
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Lavtižar, 1901, cit. n. 89, str. 308; Vera Baloh, Tomc, Matija (1814–
1885). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.
slovenska-biografija.si/oseba/sbi706097/#slovenski-biografski-leksikon (24. marca 2020)
98 Sekundarna datacija in signatura na novem podokvirju.
99 Signirano in datirano na grobu zadnje postaje. Več o delu Matije
Koželja v tej cerkvi glejte članek Tomaža Miška v tej knjigi.
100 Lavtižar 1901, cit. n. 89, str. 308
101 Simona Kermavnar, Bradaška, Matija (1852–1915). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi147904/#novi-slovenski-biografski-leksikon (25. marca 2020)

Zapoge, poslikava prezbiterija (Foto: Metoda Kemperl)

Zapoge, orgle iz leta 1851 (Foto: Pavle Veider)
sv. Nikolaju, v temenu je v štirilistu apoteoza tega
svetnika, med te prizore pa je dodal še sv. Družino,
Abrahamovo darovanje Izaka, Mojzesa s tablama postave, Noetovo zahvalo, Jakobove sanje in Jezusa v
vrtu Getsemani.

Cerkev v Zapogah ima še eno dragocenost, to so
stare, a še vedno delujoče orgle, delo Petra Rojca
iz Podbrezij.
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Povzetek
Kulturna dediščina spada med neprecenljivo in nenadomestljivo posest naroda
oziroma širše: predstavlja nenadomestljivo posest celotnega človeštva. V
sodobni postindustrijski družbi je nepremična kulturna dediščina ranljiva
kot še nikoli. Etnološka stavbna dediščina sodi med najbolj ogrožene skupine
dediščine, ki nezadržno propada in izginja. Razlogi so različni. Večina stavb
je v zasebni lasti ljudi, ki se srečujejo z obilico težav in preprek, ki ovirajo
obnovo in revitalizacijo objektov. V prispevku so predstavljene dobre ter
uspešne in nekatere manj privlačne prakse, ki pomenijo dodaten izziv
lokalni skupnost, da z ustreznimi ukrepi pomaga pri ohranjanju tovrstne
dediščine.

Summary
Cultural heritage is priceless and irreplaceable property of the nation and
more: it presents irreplaceable property of the whole humanity. In postindustrial society the immobile cultural heritage is vulnerable as never
before. Ethnological immobile heritage is one of the most endangered
parts of common heritage, which is irrevocably decaying and vanishing.
The reasons are different. Most of the buildings are private property and
the owners meet a lot of troubles and obstacles, which obstruct renovation
and revitalization of the buildings. In the article we presented good and
successful practices as well as other, less attractive ones which mean an
additional challenge for the local community, in order to keep up with the
measures to preserve this heritage.
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Velikokrat v medijih ali javnih občilih slišimo izraz
kulturna dediščina ali pa se morda pri upravnih
postopkih za rušitev stare in gradnjo nove hiše ali
obnovo srečamo s prepovedmi, ki jih predpiše Javni
zavod za varstvo kulturne dediščine oz. spomeniška
služba, kar je pravzaprav star izraz, ki ga večina ljudi
še danes povezuje z nečim nepotrebnim, omejujočim in s sploh nebodigatreba. Pa se kdaj vprašamo,
ali vemo dovolj o pomenu kulturne dediščine, kaj
predstavlja, čemu je njeno varovanje tako pomembno in ali je to res naloga samo peščice zaposlenih v
teh službah. Marsikdo si pod pojmom kulturne dediščine predstavlja predvsem množico cerkva, kapelic,
tistih nekaj gradov, ki so nam še ostali, pa morda še
kakšne muzeje z zaprašenimi zbirkami. Vsi se strinjamo, da je to dediščino treba ohranjati zanamcem,
tudi obnavljati in pravilno skrbeti zanjo.

Kužno znamenje med Povodjem in Skaručno, najverjetneje iz leta 1668 (Foto: Tina Kosec)
Kaj pa naše vasi, domačije, stanovanjske stavbe, gospodarska poslopja? Ali se dovolj zavedamo, da je
tudi to naša dediščina? Žal je prevladujoče mnenje,
da vse te stare stavbe niso prav nič vredne, v njih je
nemogoče sodobno živeti in gospodariti, sicer pa, to
je „naše“ in s tem lahko naredimo, kar se nam pač
zljubi. Pa ni čisto tako. Prav naš podeželski prostor
in ohranjena stavbna dediščina nas delata posebne
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in tako drugačne od drugih narodov. Cerkvena in
grajska arhitektura sta v enakih stilnih obdobjih,
npr. v gotiki ali baroku zelo podobni po vsej Evropi,
podeželska arhitektura, kot so npr. notranjska hiša,
poslikana gorenjska hiša, panonska lesena hiša ali
veliki obokani hlevi v Poljanski dolini in soriški zidani kozolci, pa so nekaj izjemnega in edinstvenega.
Zato upravičeno govorimo o identiteti našega prostora, ki jo moramo ohraniti. Mnogo je na tem področju že zamujenega, naše vasi se po različnih pokrajinah skorajda ne razlikujejo več. Rušenje starih
domačij z izgovorom, da so neustrezne za sodobno
bivanje, in stihijska gradnja oblikovno popolnoma
neprilagojenih oblik lokalnemu okolju, je naredilo
svoje. Pa vendar je nekaj kvalitetne kulturne dediščine še ostalo in kljubuje času. Samo od vseh nas je
odvisno, ali jo bomo ohranili. Ohranjanje dediščine
pomeni predvsem ohranjanje njene funkcije, dajanje
prednosti bivanja v stari hiši pred odločitvijo za novogradnjo, saj je kakovost bivanja v njej neprimerno
boljša. Seveda so za to potrebni določeni posegi, ki
so odvisni predvsem od tega, kako je bila ta dediščina vzdrževana. Podobno je pri gospodarskih objektih. Vemo, da se je spremenil način kmetovanja, ki
zahteva določene spremembe, ki pa kljub temu niso
tako neprilagodljive s staro arhitekturo. To nam dokazujejo lepo ohranjene gospodarske stavbe, v katerih še vedno uspešno poteka kmetijska dejavnost
tudi v sodobnih razmerah. Problem nastane le, kadar se kmetijska dejavnost opusti in gospodarske
stavbe nimajo več svojega namena (predvsem kozolci, kašče, svinjaki).
Pred posegi v kulturno dediščino je treba najprej
ugotoviti, ali gre za registrirano kulturno dediščino (vse stare stavbe niso nujno zavarovane), saj je
samo v tem primeru potrebno sodelovanje z javno
službo – Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, ki ga je ustanovila država za izvajanje
javne službe varstva nepremične kulturne dediščine. Osnovne naloge, ki jih opravlja, so dokumentiranje, proučevanje, vrednotenje in vpis dediščine
v register. Zavod na osnovi meril za vrednotenje,
kot so izvirnost, ogroženost, ohranjenost, redkost
in starost, vpiše območja ali objekte nepremične
kulturne dediščine v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi INDOK Center na Ministrstvu za kulturo in je javno dostopen na internetnem naslovu https://gisportal.gov.si/portal/
home/. Vsaka vpisana enota ima svojo evidenčno
številko EŠD.
Če strokovna služba presodi, da ima določena dediščina izjemen pomen za državo, pokrajino ali občino,
se ta lahko razglasi za kulturni spomenik državnega
ali lokalnega pomena. Pripravijo se podrobne stro-
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kovne podlage, na osnovi katerih država ali občina
izdata pravni akt o razglasitvi, ki pa je pogoj, da lahko lastnik pridobi javna sredstva za obnovo – seveda
kadar gre pri posegih na spomeniku za preseganje
običajnih stroškov. Za kakršnekoli posege v enote
kulturne dediščine – vključno z vzdrževalnimi deli,
ki bi lahko povzročili spremembo videza (npr. barve)
ali materialne substance dediščine (npr. novi materiali) – je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje.
Za vsako registrirano enoto dediščine je določen
splošni varstveni režim, ki velja za vse tipe oz. zvrsti
dediščine:
•
•
•

•

kulturna dediščina se načeloma varuje in ohranja na mestu samem (in situ);
varuje se tudi ustrezno veliko območje okoli dediščine z namenom preprečitve neposrednih ali
posrednih negativnih vplivov na dediščino;
na objektih ali območjih dediščine niso dovoljeni
tisti posegi ali takšni načini izvajanja dejavnosti,
ki bi prizadeli varovane vrednote in njihovo materialno substanco, ki jih nosi;
možni so tisti posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju
njene vrednosti.

Za stavbno dediščino, ki jo zaradi boljše preglednosti
delimo na profano (podeželske, mestne in trške stavbe), sakralno (cerkve, kapelice, znamenja) in sakralno-profano (samostani, župnišča) dediščino, pa velja
varstveni režim, pri katerem se zlasti varuje:
•
•
•
•
•

•

tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova;
oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in
fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno
pohištvo, barvo, detajli itd.);
funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;
komunikacijska in infrastrukturna navezava na
okolico (pripadajoč odprti prostor z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo
pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb);
prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih cerkvah, gradovih, znamenjih itd).

Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja
funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Za posamezne zvrsti kulturne dediščine skrbijo
različni strokovnjaki na Zavodu – od umetnostnih
zgodovinarjev, katerih področje so cerkve, kapelice,
gradovi, arheologov za arheološko dediščino in etno-

logov, ki nekako skrbijo za podeželski prostor in t.
i. profano stavbno dediščino. Vsaka enota dediščine ali spomenik imata tako svojega „skrbnika“. Ta
sodeluje z lastniki, pripravlja napotke za obnovo in
pomaga z nasveti oz. strokovno bedi nad dediščino.
Na območju Občine Vodice je pravzaprav ohranjene
in v register vpisane dediščine relativno malo, kar je
posledica bližine glavnega mesta in hitro urbanizirajočega se prostora. Etnološka podeželska arhitektura, predvsem lesena gospodarska poslopja, zaradi
opuščanja kmetijske dejavnosti in spremembe načina gospodarjenja zelo hitro izginja. Žal tudi z zaščito oz. z vpisom v register tega ne moremo ustaviti.
Zadnji odlok o razglasitvi spomenikov je bil sprejet
že daljnega leta 1985, še v okviru nekdanje občine
Ljubljana Šiška, ko sta bili razglašeni dve domačiji,
in leta 2001, ko je bila za spomenik državnega pomena razglašena domačija Lokarje 28. Občina Vodice je
leta 1999 sprejela Odlok o razglasitvi historične lokacije gradu Šinkov Turn z ohranjenimi ostanki zidu
in vrtno uto za kulturni spomenik, ki pa ga opisujemo na drugem mestu.
V nadaljevanju bom predstavila nekaj zgledno obnovljene in vzdrževane etnološke dediščine, ki je
predvsem odraz skrbnih lastnikov, nekaj primerov
ohranjenih stavb, ki še kljubujejo času, a verjetno
nimajo svetle prihodnosti, nekaj primerov neustrezno in samovoljno obnovljene dediščine in primere
žal za vedno izgubljene dediščine, ki ostaja le še na
fotografijah.

Dobro ohranjena in vzdrževana stavbna
dediščina
Domačija v Vesci št. 9 je bila v register med zaščiteno kulturno dediščino vpisana relativno pozno,
šele leta 2016. Prvi vpisi so bili namreč izvedeni že
v letu 2006, ko je bilo na območju Občine Vodice
ohranjeno še precejšnje število avtohtone in značilne
podeželske arhitekture. Ta je z leti doživela precejšen osip zaradi neustreznih obnovitvenih posegov
ali z rušitvami in posledično je postala ogrožena še
vsa preostala arhitektura, iz katere smo odbrali tiste kvalitetnejše primere in jih zaščitili. Domačija
predstavlja dokaj značilen sestav osrednjeslovenske
pritlične zidane stanovanjske kmečke hiše s pripadajočimi gospodarskimi poslopji (hlev s skednjem,
silosom, svinjaki), vodnjakom in hišnim drevesom.
Nastala je verjetno že v začetku 19. stoletja, letnica 1896 na kamnitem portalu pa odraža obnovitvene posege v duhu časa konca 19. stoletja. Domačija
predstavlja zgled vzdrževanega domovanja, obenem
je pomembna kot rojstna hiša slovenskega slikarja
Matije Koželja.
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Slaba prihodnost

Domačija Vesca 9 (Foto: D. P. Terseglav, 2016)
Tavčarjeva (ali Jerajeva) domačija v Lokarjih 28
pri Vodicah je najpomembnejši profani kulturni
spomenik v občini, saj ima najvišji status državnega
pomena. Dokumentirano izvira (ohranjena je hišna
kronika) iz 16. stoletja (1572), ko je posest pripadala
kmetu svobodniku. Tovrstne domačije, ki so ohranile svojo osnovno namembnost do danes, so v Sloveniji izjemna redkost. Osrednja stavba je nadstropni
kmečki dvorec, ki je bil sredi 19. stoletja povečan in
prezidan. V obliki črke L je stanovanjskemu delu dodan gospodarski del z nekdanjimi hlevi in senikom
ter svinjaki. Na dvorišču so dodani arkadni hodniki.
Ta ogromen stavbni kompleks, ki je v zadnjem času
zaradi stanovanjske pozidave v bližini sicer izgubil
nekaj vedutnih kvalitet, še vedno deluje impozantno. Družina Tavčar poskuša po svojih najboljših
močeh in finančnih zmožnostih ohranjati to izjemno
arhitekturno dediščino štiristoletnega stavbnega
obstoja, vendar njeno vzdrževanje presega njihove
možnosti. Zato je toliko bolj na mestu poziv tako lokalni skupnosti kot državi, da nemudoma priskočita
na pomoč.

Tavčarjev kmečki dvorec v Lokarjih (Foto: D. P.
Terseglav, 2009)
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Rakova kašča v Kosezah je ena še zelo redko ohranjenih samostojno stoječih kašč na tem območju.
V sedanji obliki je verjetno nastala že v začetku 19.
stoletja. Iz kamna zidano, v breg potisnjeno pritličje
nosi v celoti leseno nadstropje, nekdaj namenjeno
shranjevanju pridelkov. Osrednji shrambni del je sestavljen iz tramovne konstrukcije lesenih brun in je
z vzdolžne in čelne strani opasan z lesenim gankom,
ki se ponovi tudi v čelnem delu zatrepa. Danes kašča
ne služi več svojemu namenu, je pa polna zanimivih
odsluženih predmetov, ki so bili nekdaj nepogrešljivi pri opravljanju kmečkega gospodarstva. Prav bi jo
bilo ohraniti in morda nameniti kakšnemu drugemu
gospodarskemu namenu ali muzejski predstavitvi,
saj poznamo kar nekaj tovrstnih objektov, ohranjenih in situ, obnovljenih in vključenih v lokalno turistično ponudbo.

Rakova kašča še kljubuje času. (Foto: D. P. Terseglav,
2008)
Žalostna in predvsem nedokončana je zgodba Jer
manove hiše v Zapogah 20. Pred skoraj tridesetimi
leti se je optimistično začela njena obnova s pomočjo
državnih sredstev. Zaradi izjemno slabega stanja je
bila zamenjana celotna strešna konstrukcija, za nadaljevanje obnove pa je zmanjkalo volje in sredstev.
Ker so lastniki v neposredni bližini zgradili novo veliko stanovanjsko hišo, ni bilo več prave potrebe po
obnovi stare. Je pa stavbni razvoj hiše izpričan že v
času preloma 16. v 17. stoletje, v 18. stoletju pa je
bila povečana in obnovljena. Ohranjeni so portali iz
zelenega tufa, nad kamnitim vhodom pa freska sv.
Florijana. Hiša je izjemno pomembna tako zaradi
svojega zgodnjega nastanka, sledenja stavbnemu razvoju in značilni izvorni obliki t. i. gorenjskega tipa
hiše, ki je tudi na širšem gorenjskem območju ohranjen le še izjemoma. Zaradi navedenega je bila leta
1985 tudi razglašena za kulturni spomenik, kar pa
ni zagotovilo za njen nadaljnji obstoj in ohranitev.

Etnološka profana stavbna dediščina v Občini Vodice

Jermanova baročna hiša (Foto: D. P. Terseglav, 2020)
V vasi Vesca pri hiši št. 4 še vedno stoji sušilnica
za sadje, kakršne so bile nekoč izjemno pogoste v
okviru kmečkih gospodarstev, saj je bilo sušenje sadja kot način konzerviranja izredno pomembno za
samooskrbo. Ponekod so poznali vaške – skupne sušilnice, bolj pogoste so bile posamezne. To so majhne kvadratne zidane stavbne z odprtino za kurišče
na zadnji strani in z dvokapno streho, podaljšano na
sprednji strani in slonečo na dveh lesenih stebrih,
kar je ustvarilo pokrit prostor za delo. V notranjosti zidanega dela so bili drug nad drugega naloženi
leseni pladnji – lese, kamor se je namestilo narezano
sadje za sušenje. Sušilnice po vaseh izginjajo, saj jih
nadomešča sušenje v sodobnih priročnih napravah.
So pa marsikje po vaseh takšne sušilnice zgledno
obnovili in spet služijo svojemu namenu. Pridelava
sušenega sadja in njegova prodaja pa pomeni prispevek k dopolnilni dejavnosti na kmetiji. Morda se bo
lastnik te sušilnice prav tako odločil za obnovo ali pa
prepustil propadu to posebno gospodarsko stavbo.

Zapuščena sušilnica za sadje v Vesci (Foto: D. P.
Terseglav, 2020)

Izjemna ohranjena in arhitekturno značilna kmečka
domačija v samem naselju Vodice na Vodiški cesti
59, ki le še s težavo kljubuje času, je Petrova doma
čija. Tudi ta je bila z Odlokom o razglasitvi že leta
1984 razglašena za kulturni spomenik. Je nadstropna zidana hiša, ki pod skupnim slemenom združuje
bivalne in gospodarske prostore. Izvira verjetno že
iz 17. stoletja, na polkrožnem kamnitem portalu je
ohranjena letnica 1792. Tudi tukaj so še ohranjeni
okenski okviri iz nekdaj za Gorenjsko tako značilnega zelenega tufa. Socialne razmere najbrž do danes
niso dopuščale njene modernizacije, kar je za ohranitev kulturne dediščine sicer dobro, vendar se poraja
vprašanje, kako dolgo še. V takšnih razmerah je kmetovanje verjetno izjemno omejeno, a vsaj stanovanjska namembnost po morebitni obnovi ne bi smela
biti vprašljiva, čeprav bi zahtevala kar velik vložek,
saj kompleks že zelo dolgo ni vzdrževan.

Petrova domačija v Vodicah (Foto: D. P. Terseglav,
2020)

Neustrezno obnovljena dediščina
Tudi velika nadstropna kmečka hiša v Pustnicah
49, katere zasnova je verjetno že s konca 18. stoletja
in ima ohranjeno letnico predelave 1844 na enem od
arkadnih stebrov, predstavlja primer značilne močne
in trdne gorenjske domačije, kakršnih je bilo nekdaj
verjetno precej na tem območju. Hiša je po obnovi
sicer ohranjena in naseljena in bo še dolga leta kljubovala času. Marsikdo bi tudi rekel, da je sedaj veliko
lepša, kot je bila prej, saj daje skoraj videz nove, sodobne hiše. In tukaj je problem. Arhitekturno dediščino je treba obnavljati po drugačnih zakonitostih,
z drugačnimi materiali in pristopi kot druge stavbe.
Predvsem je treba uporabljati izvorni gradbeni material, iz katerega je hiša zgrajena. Na kamnite stene
ne sodijo moderni ometi, kot je kurilplast, ali takšni
z veliko količino cementa, izolacije iz kamene volne
ali stiropora, močne fasadne barve in sodobne dekoracije. Treba je uporabiti stare tehnologije z upora293
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Hiša v Pustnicah pri Vodicah (Foto: Tina Kosec)

Kašča in skedenj leta 2009 (Foto: D. P. Terseglav, 2009)

bo apna, da lahko zidovi dihajo in so paropropustni,
sicer ustvarimo razmere za nastanek vlage. Pa tudi
struktura ometa mora dajati videz arhaičnosti in
časa. Tudi plastično stavbno pohištvo industrijske
izdelave ne sodi v take objekte, saj je les trajnosten
in avtohton material. Še veliko napak in neustreznih pristopov pri obnovi kulturne dediščine bi lahko našteli, pa jih je preveč. Prav zato obstaja služba,
strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
ki so usposobljeni za svetovanje pri teh nalogah. Žal
lastniki to vse premalo upoštevajo predvsem zaradi
zaverovanosti v svoje vedenje in znanje ter nasvete
gradbene industrije, pa čeprav v svojo škodo in predvsem v škodo kulturni dediščini.

Propadla dediščina

Kašča in kozolec leta 2020 (Foto: D. P. Terseglav)

V vasi Vesca je bilo do nedavnega ohranjenih še kar
nekaj značilnih gospodarskih poslopij, ki pa so zaradi neuporabe oz. izgube namembnosti počasi propadala. Še leta 2009 so pri Vesci št. 3 stala leseno go-

Nekdanja gostilna v Polju (Foto: D. P. Terseglav, 2009)

Kašča in skedenj leta 2009 (Foto D. P. Terseglav, 2009)
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spodarsko poslopje – tako značilni leseni skedenj,
kozolec stegnjenec in zidana kašča. Danes stoji
le še kašča, ki so ji prav tako šteti dnevi.

Etnološka profana stavbna dediščina v Občini Vodice

V vasi Polje pri Vodicah št. 29 je po mnogih letih
propadanja padla nekdanja gostilna, ki je v svoji notranjosti še razkrivala nekdanje bogastvo poslikav,
opreme in predmetov.
Tudi na Skaručni 19 se je morala nadstropna zidana
hiša z začetka 20. stoletja z obokanimi gospodarskimi prostori v pritličju in lesenim gankom v nadstropju umakniti predvideni novi stanovanjski hiši.

Skaručna 19 (Foto: D. P. Terseglav, 2005)
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Povzetek
Tradicija peke prest se je leta 1920 iz samostana Velesovo v Adergasu prenesla
v Vodice, kjer jih po starem receptu iz 17. stoletja pripravlja že četrta
generacije družine Jagodic. Ta domača obrt se je v Vodicah ohranila vse do
danes. Vodiške preste iz Pekarne Jagodic so prepoznavne po svoji kakovosti
in dobremu okusu, njihova posebnost pa je, da jih pred peko tudi skuhajo, s
čimer dobijo večjo obstojnost in značilen lesk.

Summary
The pretzel baking tradition, which originated in the Velesovo Monastery in
Adergas, was brought to Vodice in 1920. Generations of the Jagodic family
have been using the old recipe from the 17th century until the present day.
Pretzels from Pekarna Jagodic are recognized for their high quality and
good taste. What makes them special is that they are cooked before baking,
which gives them greater durability and a significant glossy surface.
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Vodiške preste
Kaja Zupanek
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Preste so trdo, hrustljavo in slano pecivo, v obliki
osmice. Znanje o pripravi prest so nune iz nemških
krajev prinesle v dominikanski samostan v Adergasu pri Cerkljah na Gorenjskem okoli leta 1700. Pri
njih so se prestarstva naučile tudi ženske iz vasi, ki
so v kuhinji pomagale ter prenesle znanje v svoje domove. Tako se je tradicija peke prest kmalu pričela
širiti izven samostanskih zidov po okoliških krajih.

Občina Vodice preste poklanja kot protokolarno darilo.
(Foto: Rok Štupar)
ta generacije družine. Preste so narejene iz krušnega
testa, moke, vode, kvasa in soli. So trikrat zavite in
imajo značilno obliko osmice. Njihova posebnost je,
da jih pred peko tudi skuhajo, kar jim daje značilen
lesk in večjo obstojnost.
Preste pripravljajo ponoči, da so zjutraj lahko na mizi.
(Foto: Rok Štupar)
V prvotni obliki se je prestarstvo v okolici Adergasa
ohranilo do prve svetovne vojne, med vojno pa so ga
zaradi slabih razmer opustili.1
Kot poklicna obrt se je prestarstvo preneslo v Vodice, kjer jih po starem adergaškem receptu izdelujejo
člani družine Jagodic že od leta 1920. Danes jih po
originalnem receptu pripravljajo le še v njihovi pe-

Vodiške preste iz Pekarne prest Jagodic so prepoznavne po svoji kakovosti in dobremu okusu. Sveže
preste hranimo v papirnati embalaži, v suhem in
zračnem prostoru, s čimer lahko vzdržijo tudi več
mesecev. S staranjem sicer postajajo bolj trde in hrustljave, zato vanje ne smemo kar ugrizniti, ampak
jim razlomimo po koščkih in pustimo, da se nam
raztopijo v ustih.
Včasih so bile preste na lesenih stojalih stalni del gostinske ponudbe, danes pa nikoli ne manjkajo na različnih občinskih proslavah in prireditvah. Najdemo
jih tudi v nekaterih planinskih kočah in gostilnah,
veliko kupcev pa je vodiške preste odneslo izven regije, po Evropi in svetu. Občina Vodice preste uporablja kot prepoznavni simbol občine na različnih poslovnih obiskih in prireditvah tako v občini kot tudi
drugod. Stoletna tradicija prestarstva v našem kraju
je ogromno pripomogla k promociji in gospodarskemu razvoju kraja.

Viri in literatura:
•
Preste so simbol Vodic. (Foto: Rok Štupar)
karni, zato so jih ljudje iz velesovskih preimenovali
kar v vodiške preste. Recept je ostal popolnoma enak
tistemu iz 17. stoletja, tradicijo pa nadaljuje že četr1

Rebolj, Anka in Nina Pandol, Tadeja Jerman, Jerneja Hafner, Dean
Jeraj, Klemen Grčar. 2000. Vodiške preste. Vodice: Osnovna šola
Vodice
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http://www.vodiska-presta.si/ (11. 6. 2020)
Rebolj, Anka in Nina Pandol, Tadeja Jerman,
Jerneja Hafner, Dean Jeraj, Klemen Grčar.
2000. Vodiške preste. Vodice: Osnovna šola
Vodice
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Povzetek
Občina Vodice je majhna in mlada občina s približno pet tisoč prebivalci, ko
pa je bilo treba zbrati najpomembnejše poudarke iz petindvajsetih let
delovanja, naloga ni bila ne majhna ne lahka. Življenje je namreč zelo pestro
in vsak dan se zgodi kaj pomembnega za posameznika ali za skupnost.
Večino informacij smo dobili v občinskem glasilu Kopitarjev glas.

Summary
Municipality Vodice is a small and young municipality with about five thousand
inhabitants. In this article some important events, sentences about people
and societies, municipal office and a lot more are collected. Life is very
motley and every day happens something important for an individual or
for the community. Majority of information we took from the municipal
magazine Kopitarjev glas.
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Iz življenja
občine
od 1994 do 2020

Marjeta Žebovec, Rado Čuk
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Potem ko je Državni zbor Republike Slovenije 3. oktobra 1994 z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) v 2.
členu določil, da Vodice postanejo samostojna občina, sestavljena iz 16 vasi, so bile prve volitve župana in 13 občinskih svetnikov izvedene 4. decembra
1994. Od prve konstitutivne seje dne 23. decembra
1994 je do leta 2020 poteklo enajst mandatov in pol;
tako županom kot svetnikom.
Občinska uprava je od takrat ustvarila za več kot
dvesto tekočih metrov arhiva, občinski svet sprejel
na stotine sklepov, odlokov, pravilnikov in tudi proračunov. Glavni podatki o dogajanju so zabeleženi v
občinskem glasilu Kopitarjev glas, v katerem je zbrana že skoraj nepregledna množica fotografij in člankov. Osnovni namen tega zapisa ni bil faktografski
pregled vseh dogodkov in opravljenega dela, saj to
povzemajo letna poročila in drugi zapisi, ampak želi
biti kratek sprehod skozi nekaj desetletij, ko ga kot
v galeriji razstavo preletimo bežno, obenem pa (če
smo bili soudeleženci) prebudimo lastne spomine in
takratno doživljanje. Poskušali smo se zelo omejiti
tudi slikovno, za vsaka štiri leta pa navajamo novo
izvoljeno politično vodstvo občine.

Kaj se je v dogajalo v posameznih letih?
1994
Dne 4. decembra 1994 so bile izvedene prve volitve župana in 13 občinskih svetnikov. Za prvega župana je bil
izvoljen Anton Kokalj, občinski svet pa v sestavi Alojzij
Kosec (predsednik), Janez Stare, Friderik Pipan, Peter
Podgoršek, Štefan Špenko, Mihaela Logar, Franci Stanonik, Franc Ziherl, Zdenka Nahtigal, Vida Jeraj, Maksimiljan Alfirev, Stane Hribar, Breda Bohinc. Konstituiral se je na prvi seji dne 23. decembra 1994. Dne 28.
decembra 1994 se je sestal drugič in sprejel Statutarni
sklep ter začasni Poslovnik občinskega sveta.

Občinski svet – prvi mandat

1995

Prvi župan Občine Vodice je postal Anton Kokalj.
Na začetku delovanja je občinska uprava nekaj časa
delovala v prostorih nekdanje občine Ljubljana – Šiška (pred volitvami sta v to občino spadali krajevni
skupnosti Vodice in Bukovica - Šinkov Turn, ki sta bili
sestavna dela Občine Vodice). To marsikomu ni bilo
všeč, saj so morali po uradnih opravkih še vedno v Ljubljano. Ker je župan veliko dela za občino opravil tudi
doma, se je razširila šala, da župan občino nosi kar v
kovčku.
Občina je dolgo delovala v prostorih nekdanje Krajevne skupnosti Vodice, po dvajsetih letih (2014) pa
je za upravne namene preuredila prvo nadstropje častitljive stare šole, kjer je dolgo domoval vrtec, ki pa
se je preselil v nove prostore.
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Na začetku je občina imela župana, občinski svet in
nekaj administrativne pomoči iz nekdanje Občine
Ljubljana - Šiška, potem pa je župan počasi gradil
ekipo. V prvem pravem letu delovanja je bilo sprejetih
že kar lepo število pomembnih odločitev in aktov.
Poglejmo: Odlok o delovnih telesih občinskega sveta,
Začasni odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Odlok o proračunu za leto 1995, Statut
Občine Vodice. Poskrbeti je bilo treba za prihodkovno stran proračuna, določiti nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, imenovati predstavnike občine
v svetu osnovne šole, zagotoviti opravljanje gospodarskih javnih služb, izvesti regresiranje kmetijske
dejavnosti, ustanoviti občinske odbore, najti ustrezen
dialog s krajevnimi skupnostmi itd.

1996
Za namen obogatitve občinskih prireditev je bil ustanovljen Mešani pevski zbor Biser, obudilo se je Prosvetno društvo Vodice in obnovila dvorana v vodiškem Kulturnem domu.
V tem letu se je tudi prvič v občinskem glasilu predstavila
Župnijska karitas Vodice, ki je bila ustanovljena novembra 1991. V članku so predstavili svoje delo in program

IZ ŽIVLJENJA OBČINE OD 1994 DO 2020
za delo v letu 1996. Od tedaj naprej so o svoji dejavnosti
redno poročali; tako Karitas kot celota kot posamezni
sodelavci in sodelavke so prejeli tudi občinska priznanja.
Doktorju Draganu Grujičiću je bila podeljena zdrav
stvena koncesija.
V juniju je v Vodicah nastopil Aleksander Mežek, in sicer so koncert organizirali tudi zato, da bi začeli zbirati
denar za obnovo dvorane. Dvorano so res obnovili in jo
slovesno odprli že čez nekaj mesecev: 5. oktobra 1996.
Na začetku slovesnosti ob odprtju je zaigrala godba,
potem je predsednik Prosvetnega društva Vodice Damjan Stanonik prerezal trak, župnik Franc Mervar je
dvorano blagoslovil, nato so si ogledali nemi film ob
glasbeni spremljavi – tako kot nekoč. Zadonele so fanfare in „zbudile dvorano iz nekajletnega trdnega spanca“, kot je zapisala Bernardka Rozman v Kopitarjevem
glasu št. 19. Spregovoril je predsednik društva, podelil
priznanja častnim članom in nekdanjim predsednikom društva, odkril spominsko ploščo, v sklepnem
delu slovesnosti pa so izvedli kviz, v katerem so se
pomerile ekipe štirih od šestih prostovoljnih gasilskih
društev v občini, in sicer so odgovarjali na vprašanja
o poznavanju Vodic in njihovih prebivalcev. Na koncu
so morali vsi skupaj uganiti še skritega gosta. Ker jim
je že na nastopu pred nekaj meseci rekel, da ga morajo
povabiti na odprtje prenovljene dvorane, ni bilo težko
uganiti, da je skriti gost Aleksander Mežek.

1998
Na začetku leta 1998 je bilo v Kopitarjevem glasu
objavljeno sporočilo, da bo NLB postavila bankomat
pod pogojem, da ga bo sofinancirala občina. Bankomat je res začel delovati 20. novembra 1998.
Leta 1998 je zaživela vodiška glasbena šola, ki si je
nadela ime po glasbeniku Mateju Hubadu. Vanjo je
bilo vključenih šestdeset učencev, ki so se učili devet
različnih inštrumentov. Ker glasbena šola še ni imela
statusa, je delovala pod okriljem Godbe Vodice.
Istega leta se je z osvojitvijo bronaste medalje Mije
Borčnik na svetovnem prvenstvu v balinanju v Franciji
začela zlata era športne družine Borčnik. V istem letu
je bil sprejet tudi prenovljen statut občine, s katerim
so se ukinile krajevne skupnosti v občini, konec leta pa
so bile na vrsti druge županske volitve, na katerih je bil
znova izvoljen Anton Kokalj. Število svetnikov se je s
statutom in določitvijo treh volilnih enot povečalo na
15. V občinski svet so bili izvoljeni: Alojzij Kosec, Friderik Pipan, Franc Vertačnik, Franc Sodnik, Marko Bizjak, Jože Ovijač, Feliks Čebašek, Franc Šuštar, Anton
Kosec, Adolf Janez Kristan, Emil Sodnik, Franci Stanonik, Janez Podgoršek, Ludvik Debevec, Marjan Cigut.

V tem letu so objavili tudi pobudo za ureditev muzeja, v
katerem bi bile predstavljene pomembne osebnosti, ki
so bile rojene ali so delovale na območju vodiške občine.
Župan je v božično-novoletnih dnevih uvedel tradicionalno obiskovanje 90-letnikov in starejših občanov.

1997
Leta 1997 so prenovili regionalno cesto skozi Vodice.
Ob tem so v Kopitarjevem glasu objavili reportažo,
županov govor na prireditvi ob odprtju, pa tudi mnenja občanov, ki živijo ob cesti, podajajo sliko takratnega dogajanja in postavljajo vprašanje, ali so bile
njihove takratne pripombe upoštevane.
Na Skaručni so odprli podružnični vrtec, vaščani Sela
pri Vodicah pa so bili med pobudniki srečevanja slovenskih vasi, ki imajo v imenu besede selo, sela ali sele
pod geslom Da se bolje spoznamo. O tem je mogoče
več prebrati v poglavju zbornika Kraji v Občini Vodice
in izvor njihovih imen.
29. novembra 1997 so v dvorani vodiškega Kulturnega
doma pripravili večer avtorske glasbe z naslovom Zlata
nit. Izkupiček od prireditve je bil namenjen sofinanciranju zagonskih stroškov za glasbeno interesne dejavnosti v osnovni šoli, iz česar naj bi se razvila glasbena šola.

Anton Kokalj je bil za župana izvoljen tudi drugič.

1999
Občina Vodice je poleti organizirala počitniške kratkočasnice za otroke, ki so postale tradicionalne.
Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Kmetijski zavod Ljubljana, Združenje oračev Slovenije, Občina Vodice in Občina Medvode so v petek in soboto,
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3. in 4. septembra 1999, organizirali tekmovanje oračev v občinah Vodice in Medvode. Na tekmovanje so
se uvrstili najboljši z dvanajstih regijskih tekmovanj
in najboljša srednješolska ekipa.1 Tekmovanje je potekalo v dveh delih: v prvem delu so se na njivah v okolici Vodic pomerili v oranju strnišča, v drugem delu
pa so v Mošah (Krajevna skupnost Smlednik) orali
ledino. Vsak je svojo spretnost pokazal na 14 arov velikem delu njive. Sodniki pri oranju ocenjujejo odpiranje prve brazde, podoravanje rastlinskih ostankov,
naleganje in stisnjenost brazde ter natančnost in izenačenost vhoda na parcelo in izhoda z nje. Pomembna je tudi natančna globina oranja. Od domačinov sta
se najbolje odrezala Janez Hočevar iz Zapog in Jože
Jerala iz Hraš, celotna ekipa domačinov pa je zasedla
deveto mesto.
V petek zvečer je bil v Vodicah mimohod s kmetijsko
mehanizacijo, v soboto pa so bile kozje dirke, oranje
s konjsko vprego, predstavitev kmetijske mehanizacije, nastop modelarjev pa še kaj.2
Godba Vodice z Igorjem Dajčmanom na čelu je praznovala 25. obletnico, pokopališka kapelica je dobila
novo podobo, oče Franceta Prešerna, ki je pokopan v
Vodicah, pa spominsko ploščo.

2000
Župnijska cerkev sv. Marjete v Vodicah je leta 2000
praznovala 100 let, istega leta je bilo ustanovljeno
Turistično društvo Vodice, v Kuharjevem borštu so
zvrtali dve novi vrtini za boljšo zagotovitev preskrbe
s pitno vodo. Posebej vesel je bil tistega leta v Vodicah december: Miklavž je pred občinsko stavbo priletel s helikopterjem in osrečil večtisočglavo množico.

2001
Popolni lunin mrk je bil takoj na začetku leta 2001
(9. januarja 2001) viden tudi v Vodicah, dva meseca kasneje pa je bila po petih letih pogajanj vendarle
podpisana delitvena bilanca z Mestno občino Ljubljana. Zavod Naš laz pripravi strokovne podlage za
sprejem Razvojnega programa Občine Vodice. Istega
leta se začne gradnja nove kanalizacije v Vodicah, ponikovalne lagune in čistilne naprave. Postopno so začeli menjavati azbestno cementne cevi v občinskem
vodovodnem omrežju.
Vodiški vrtec je praznoval 40 let delovanja.
Podjetnik in inovator Lado Koželj je aprila 2001 prejel srebrno medaljo na Mednarodnem sejmu inovacij
v Ženevi.

2002
Velika pridobitev tega leta je izid knjige Pustili so sled
avtorice Marjete Žebovec. Knjigi na pot, v kateri je
predstavljenih 22 uglednih posameznikov, je župan Anton Kokalj zapisal: „Vsaka rodbina, vsaka vas, občina ali
država ima v nepregledni verigi prednikov nekaj takih,
ki se jih posebej s ponosom spominja. To so običajno
ljudje, ki so pokazali nadpovprečne sposobnosti in zaznamovali okolico z dobrimi, za širši krog ljudi koristnimi potezami ali delovanjem.“

Podpis pogodbe za gradnjo čistilne naprave v Vodicah

1
2

C. Z., Državno prvenstvo oračev. Čigave brazde bodo najlepše. Gorenjski glas, 3. septembra 1999, str. 10
Prav tam
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V tem poletnem času je kmetijstvo močno prizadela
suša. Silažna koruza, tritikale in travinje so bili prizadeti
do 40-odstotno.
V osnovno šolo je dokončno uvedena devetletka, ki
je terjala dodaten kader in prostore za izvajanje programa. Vodice so bile na ta izziv dobro pripravljene.

2004
V Zapogah, Repnjah, Polju, na Skaručni, v Utiku in
Vodicah so potekali zbori občanov.

Župan Brane Podboršek
V tem letu si je občina posebno prizadevala zagotoviti
čim boljšo zasedbo in vodstvo štaba civilne zaščite.
Veliko energije je bilo vložene v sprejem Dolgoročnega
razvojnega programa občine Vodice.
Šolsko leto se je začelo z zaključevanjem obsežnih
gradbenih del in temeljito prenovo šole. Vmesni prostor
med starim in novejšim delom šole je bil v času poletnih
počitnic porušen. V pritličju so pridobili učilnico in
veliko garderobo, v nadstropju pa novo večjo zbornico,
garderobo in sanitarije za učitelje, pisarni za pomočnika
ravnatelja in socialno službo. Povečana in posodobljena
je bila tudi kuhinja. Šolska stavba je dobila novo fasado
in tako je njena zunanja podoba postala privlačnejša,
odprtja pa se je udeležil tudi novoizvoljeni župan Brane
Podboršek, saj so bile konec leta redne volitve. V občinski svet so bili izvoljeni Marjan Bergant, Janez Bilban,
Roman Bohinc, Ludvik Debevc, Klementina Jeraj Jamšek, Janez Koritnik, Alojzij Kosec, Anton Kosec, Miroslav Kragelj, Bogomir Novak, Vida Jeraj, Jože Ovijač,
Franc Seršen, Martin Stanonik, Franc Štupar.

2003
Družina Horvat je v avgustu 2003 dobila trojčice Vivijano, Zojo in Živo. V Kopitarjevem glasu so objavili
kar dolg članek o njih. Starša sta povedala, da so jim
veliko pomagale sosede, prijateljice in šolske sestre.
Na Vodiški cesti, Ob šoli, na Novi ulici, na Kocljevi
ulici in na Kamniški cesti se je gradila celovita infrastruktura kar pomeni, da se poleg fekalne in meteorne kanalizacije vgrajujejo tudi plinovod, kanalizacija
za elektroenergetske in telekomunikacijske vode,
javna razsvetljavo ter obnavlja vodovod.
Na Skaručni so se končala prenovitvena dela, vrtec je
pridobil nov sanitarni del ter povečano in opremljeno
igralnico.

Začela se je prenova dvorane na Skaručni. Sprejet je
bil odlok o spremembah dolgoročnega plana občine
Vodice. Praznovali so 30 let delovanja potujoče knjižnice Ljubljana.
Podpis peticije proti izgradnji cestninske postaje v Vodicah je doživel izreden odmev, saj se je podpisalo 75,69
odstotka polnoletnih občank in občanov. Pozneje se je
izkazalo, da je v slogi moč in da je akcija v sodelovanju z
drugimi občinami uspela tudi na državni ravni.

2005
Sprejeti so bili vsi potrebni akti za subvencioniranje
in izvajanje storitve pomoč na domu.
V neposredni bližini osnovne šole, južno od malega
šolskega igrišča, so zgradili nov vrtec, ki ga je blagoslovil nadškof Alojz Uran, v prostorih starega vrtca
pa je Društvo upokojencev Vodice dobilo prenovljene prostore. Ob 60. obletnici zmage nad fašizmom so
učenci in delavci šole simbolično sklenili živ obroč.
Naselji Skaručna in Zapoge sta dobili novi športni
igrišči, istega leta pa je bilo v vodiški občini ustanovljeno tudi Komunalno podjetje Vodice.
PGD Šinkov Turn se je udeležilo gasilske olimpiade.
V Šinkovem Turnu je dr. Marijan Smolik obhajal zlato mašo, pri kateri je bil slavnostni govornik beograjski nadškof dr. Franc Perko.
Na Dobruši je bil prenovljen vodnjak, zasnovan kot
mini vaško središče.
Zaključena so bila restavratorska dela v cerkvi sv. Tilna v Repnjah.

2006
Občina Vodice je tega leta pridobila gradbeno dovoljenje za povezovalni kanal in čistilno napravo na
Skaručni. V Vodicah in nekaterih drugih naseljih je
bila zagotovljena preskrba z zemeljskim plinom, obnovljen je bil Dom krajanov v Utiku, nove prostore
so pridobili tudi Komunalno podjetje, društva idr.
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Vodiška knjižnica se je preselila v nove prostore na
Škofjeloško cesto. Na pobudo župana je pisatelj Ivan
Sivec napisal knjigo Kamen nad gladino, roman o
Jerneju Kopitarju, ki je pomembna pridobitev za celoten slovenski prostor. V Utiku so mladi fantje in
dekleta (DVS Flora in FPS Matici) ustanovili Kulturno društvo Matije Koželja.

Odprtje Kevdra v Utiku
Uvedena je bila dostava toplega obroka na dom za
starejše občane.
V Bukovici, Utiku in delu Kosez so potekale zahtevne
aktivnosti za gradnjo kanalizacije.
V pododrju kulturnega doma v Vodicah in v Utiku je
občina prenovila prostore za zbiranje mladih.
22. oktobra so bile izvedene volitve župana in občinskega sveta. Za župana je bil znova izvoljen Brane
Podboršek, za svetnike pa Janez Bilban, Tone Logar,
Roman Černivec, Mojca Ločniškar, Jože Rozman, Mateja Gubanc, Miha Bergant, Romana Černivec, Peter
Podgoršek, Primož Rebolj, Leopoldina Kranjec, Franc
Seršen, Anton Kosec, Aco Šuštar, Alojzij Kosec.

Pisatelj Ivan Sivec podpisuje knjigo o Jerneju Kopitarju.

2008
Poletno neurje je vodiški občini povzročilo veliko
škode, še posebej na stanovanjskih objektih, največje
opustošenje pa je prizadelo osnovno šolo. Poleg obnove poškodovane strehe je občina financirala tudi
generalno obnovo močno poškodovane telovadnice.
V Vodicah je ulica za ulico pridobivala novo komunalno infrastrukturo. Pospešeno so tekle priprave na
ureditev vodiškega središča, ki naj bi se imenovalo
Trg slovenske zastave.

2009
Skupaj s štirimi okoliškimi občinami so Vodice pristo-

Brane Podboršek za župana izvoljen drugič

2007
Zaključila se je druga faza obnove lokalne ceste Šinkov
Turn–Koseze in razširili so cesto v Selu. Pripeljali so
zemeljski plin v Bukovico, Utik in Koseze in opravili
celovito prenovo vodohrana v Repnjah, obnovili in zamenjali celoten primaren vodovod v Bukovici in Utiku.
Največja investicija v zadnjih letih pa je bila zagotovo
celovita rekonstrukcija ceste od Bukovice do Kosez.
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“Zlati” Aleš Borčnik (Foto: osebni arhiv)
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pile k celoviti obnovi krvavškega vodovoda. V procesu
približevanja Srbije k Evropski uniji je vodiška občina
navezala tesne stike z Občino Kanjiža iz Vojvodine, s
katero sta skupaj organizirali tudi nekaj kulturnih dogodkov. Selan Aleš Borčnik je osvojil zlato kolajno na
balinarskem svetovnem prvenstvu v Franciji.

2010
Društvi upokojencev sta pripravili številne prireditve
za svoje člane in se povezali tudi z najmlajšimi. Na
Krvavcu je bilo ob kulturnem prazniku spet občinsko
prvenstvo v veleslalomu, zaradi obilice snega je Smučarsko društvo Strahovica organiziralo smučarske
skoke, v akciji Očistimo Slovenijo je sodelovalo 450
občanov. Učenke vodiške osnovne šole so pridno trenirale v plesnem klubu Miki Domžale. Udeležile so se
mednarodnih tekmovanj na Madžarskem in v Nemčiji
in si priplesale zlato in srebrni priznanji.

gant, Maksimiljan Alfirev, Anton Kosec, Anton Kokalj,
Aleksandra Velkovrh, Sašo Sodnik in Aco Franc Šuštar,
katerega je nadomestila Metka Marolt Pozderec.

2011
Leto se je pričelo z županovim geslom Praznujmo
skupaj.
V Polju so potekala intenzivna gradbena dela na
parcelah, ki so jih posamezniki odkupili za gradnjo
stanovanjskih hiš, hkrati pa je občina prenavljala
vso občinsko infrastrukturo (vodovod, kanalizacija,
mala čistilna naprava, plinifikacija itd.). Že obstoječim ekološkim otokom so se pridružili novi, zaradi
vse bolj obiskanih čistilnih akcij je rastla zavest občanov, ki jim je čisto okolje vse bolj pomembno.
Protipotresna in statična obnova ter nadzidava
osnovne šole je uspela.
V Polju je bila v OPPN zgrajena nova infrastruktura,
v Kuharjevem borštu pa v črpališču vgrajen centralni
filter ter v Vodicah obnovljena čistilna naprava.
Ob dnevu državnosti je bila odmevna prireditev, župan pa je v (skoraj) vsaki vasi zasadil lipo.

Občinski svet od 2010 do 2014
Jeseni 2010 pa je bil med štirimi kandidati za župana prvič izvoljen Aco Franc Šuštar. V občinski svet so
bili izvoljeni Anton Logar, Jožef Rozman, Mojca Ločniškar, Tomaž Gyergyek, Marjan Podgoršek, Brane
Podboršek, Mirjana Grgić, Peter Podgoršek, Miha Ber-

Združeni harmonikarji so zelo poživili prireditev ob
dvajsetem praznovanju dneva državnosti.

2012
V letu 2012 je bilo županovo geslo Z roko v roki.

Aco Franc Šuštar je bil izvoljen za župana.

Na Skaručni je bila organizirana prva Vesela harmonika, danes že tradicionalna, kjer je na najvišjo stopničko stopila Marcela Barle. Dekliški pevski zbor
Flora je uspešno nastopal ob živih jaslicah v Postojnski jami, Mešani pevski zbor Biser pa praznoval 15.
obletnico svojega obstoja. Osnovna šola Vodice je
dobila novega ravnatelja. Gasilska društva so veliko
sodelovala in tekmovala tako na občinskem, medobčinskem kot tudi na državnem nivoju in dosegala
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odlične rezultate. V letu 2012 so v občini uvedli integrirane linije: javni potniški promet po občini, do
Ljubljane in do Medvod (avtobusi LPP št. 60 in 61).
Ustrezna frekvenca voženj je povečala uporabo javnega potniškega prometa.
Na ljubljanskem Navju je občina financirala obnovo
spomenika Jerneja Kopitarja.
Za povečano pretočnost vode v melioracijskem kanalu so bili z gradnjo dveh novih propustov izvedeni
nujni protipoplavnih ukrepi.
Občina je sofinancirala nakup gasilskega vozila in črpalke za PGD Polje. Pripravljali so projekte za gospodarsko javno infrastrukturo Utik, Lokarje, parkirišča
za šolo in vrtec, širitev kuhinje in oddelkov v vrtcu
itd.

2013
Geslo tega leta je bilo Ustvarjamo našo prihodnost.
Vodice so pospešile prizadevanja za obvoznico. Podeljena je bila nagrada za elaborat za občinsko središče, na istem območju so arheologi naleteli na starorimske najdbe. Rockfest je spet zažigal, takrat še ne
18-letni Vodičan Luka Janežič pa je postal najhitrejši
Slovenec v teku na 200 in 400 metrov. Osnovna šola
je praznovala jubilej in ob tem izdala zbornik Ko gre
tvoja pot od tod …
Občina je v tem letu skupaj s Telekomom vzpostavila
omrežje FreWi-Fi Vodice.

2014
Za to leto je župan predlagal geslo Nadaljujmo skupaj.
Konec januarja je velik del Slovenije, tudi kraje v Občini Vodice, prizadel žled. V drugi številki
Kopitarjevega glasa tega leta so obširno pisali o
tem, kako so se intervencijske skupine spopadle s
posledicami te naravne nesreče. Objavljeni so bili tudi
pozivi lastnikom gozdov, naj očistijo svoje parcele
podrtega drevja in pri tem med sabo sodelujejo, prav
tako naj sodelujejo s strokovnimi službami.
Veleslalomist Žan Kranjec se je udeležil olimpijskih
iger v Sočiju.
Z geslom „Spomin živi že 170 let“ se je Občina Vodice poklonila spominu na Jerneja Kopitarja, ki je
umrl pred 170 leti.
Zaključila se je tudi energetska sanacija Osnovne
šole Vodice.
V mesecu oktobru so potekale lokalne volitve, na katerih je bil za župana Občine Vodice bil spet izvoljen
Aco Franc Šuštar. Za člane Občinskega sveta Občine Vodice so bili izvoljeni Anton Logar, Rok Cankar,
Marjan Podgoršek, Damijan Repnik, Anton Kokalj,
Mija Cankar, Žiga Janežič, Anton Aljaž, Margareta
Barle, Mojca Ločniškar, Andraž Hönigsman, Peter
Podgoršek, Anton Kosec, Miran Vertačnik, Jože Podgoršek.
V Osnovni šoli Vodice so izvedli energetsko sanacijo
in vizualno poenotenje vseh prizidkov. Uredili so ce-

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za fekalno
kanalizacijo C0.
Obnovljen je bil vodovod na trasi Habe–Martink I.
faza in v Vojskem, obnovljenih tudi 30 vodovodnih
hišnih priključkov in zamenjava vseh vodomernih
števcev na daljinsko odčitavanje v občini Vodice.
Sofinanciran je bil nakup gasilskega vozila za PGD
Zapoge in realiziran brezplačen dostop do interneta
Free Wi-Fi.

Luka Janežič je vedno hitrejši.
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Aco Franc Šuštar je bil drugič izvoljen za župana.
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Ob paviljonu v Šinkovem Turnu je bila razstava Plemiške rodbine v nekdanjem gradu.
Učenke OŠ Vodice so se v mesecu aprilu udeležile
svetovnega prvenstva v orientaciji v Antalyi v Turčiji. Kot posameznice so dosegle 7., 20. in 29. mesto,
v razvrstitvi vseh šol pa je bila vodiška na 7. mestu.
Njihovo udeležbo na tekmovanju so omogočili številni sponzorji in donatorji.

Občinski svet od 2014 do 2018

Občina Vodice je slovesno praznovala 20 let obstoja.
V Repnjahsta bili zgrajeni zunanje športno igrišče in
avtobusna postaja, takrat brez asfaltne prevleke.

stno in parkovno infrastrukturo na ulici Ob grabnu v
Vodicah in uredili lokalno cesto Habe–Martink.
V osrednjem delu občine so izvedli komasacijo ter
kupili in namestili tri defibrilatorje ob kulturnih domovih v Vodicah, Skaručni in Utiku.

2015
Geslo tega leta je bilo Z vami že 20 let.
V tem letu so začeli v Vodicah spoznavati delovanje LAS, Lokalne akcijske skupine, partnerstva,
sestavljenega iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, ki izhajajo iz lokalnega območja. 22. junija so ustanovili LAS za občine
Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin, Medvode in Vodice. Za predsednika je bil izvoljen vodiški župan Aco
Franc Šuštar.
Na območju, kjer nameravajo zgraditi občinsko središče, so začeli arheološke raziskave. Našli so ostanke iz rimske dobe.

Vodiške slovenske barve v Turčiji (Foto: arhiv Osnovne šole)

2016
Geslo tega leta je bilo Z vizijo in cilji.
V marcu je občina podpisala pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za večnamensko športno dvorano v Vodicah.
V občini deluje skoraj trideset društev. Na občnih
zborih so pregledali opravljeno delo in potrdili načrte za naslednje obdobje. Občina z razpisi iz leta v leto
zagotavlja sredstva za izvajanje njihove dejavnosti.
Luka Janežič je na poletnih olimpijskih igrah v Riu
de Janeiru osvojil 17. mesto v teku na štiristo metrov in hkrati postal drugi najhitrejši belopolti tekač
na svetu.
V mesecu maju je v Kosezah potekalo protokolarno in
družabno srečanje ob zaključku celovite sanacije obsežnega dela lokalne ceste Mengeš–Martink–Vodice.
V zadnjih dneh leta je Občina Vodice prejela odločbo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
uvedbi postopka agromelioracije na komasacijskem
območju Vodice.

Oblačilna kultura nekdanjih dni

Na občinskih zgradbah in pri nekateri gasilskih društvih so se zagotovili AED, ki omogočajo hitro pomoč
ob morebitnem zastoju srca.
309

ZBORNIK OBČINE VODICE 2020

Žan Kranjec združuje Slovenijo.
Svečani trenutek odprtja cestnega odseka v Kosezah

2017
Geslo tega leta je bilo Korak za korakom.
To je bilo Koželjevo leto. V februarju so obhajali stoto
obletnico smrti slikarja Matije Koželja, istega meseca in leta pa je minilo 175 let od slikarjevega rojstva.
Ob tej priložnosti so se združili Občina Vodice, Župnija Vodice, Knjižnica Vodice in Kulturno društvo
Matije Koželja Utik ter priredili slavnostni koncert
in razstavo slik. Darovali so tudi mašo v njegov spomin. Poleg tega so njegovemu spominu posvetili še
3. Ex tempore Vodice, od oktobra do decembra pa je
v Kulturnem domu potekal tečaj risanja in slikanja.
Društvo je s projekcijami Koželjevo delo predstavilo
tudi v krajih njegovega delovanja (Šmarna gora, Kamnik, Homec, Mengeš, Bohinj idr.)
Društvo športnih psov Slovenije je v aprilu v sodelovanju s Turističnim društvom Hraše organiziralo
peti Memorial Henrika Sečnika, tekmovanje vlečnih
psov z mednarodno udeležbo; del proge je potekal
tudi po vodiški občini.
Trojka učencev Osnovne šole Vodice v sestavi Simon
Jakofčič Smrekar, Gal Lunder in Žiga Rakun je zmagala na trikilometrski razdalji v sklopu pohoda Pot
ob žici.
Občina Vodice je poleti s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobila pravnomočno odločbo o komasaciji, na podlagi katere bo
mogoče pristopiti k črpanju državnih finančnih sredstev za spodbujanje kmetijstva v občini. Pravnomočnost odločbe je pozitivno vplivala tudi na postopek
agromelioracije.
MePZ Biser je praznoval dvajsetletnico delovanja in
ob tej priložnosti ob občinskem prazniku prejel plaketo občine.
31. avgusta 2017 je prenehal delovati Krajevni urad
Vodice.
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2018
Geslo tega leta je bilo Pišemo nove zgodbe.
Marca je bila Godba Vodice povabljena kot uradna
godba Pokala Vitranc v Kranjski Gori. Na tekmi je
nastopil tudi vodiški občan Žan Kranjec in zasedel
peto mesto. Žan Kranjec je v tem letu nastopil tudi
na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, na katerih je dosegel odlično četrto mesto.
Začela so se konkretna prizadevanja za obvoznico
mimo Vodic.
Na osnovni šoli se je odvijalo 41. regijsko tekmovanje mladih tehnikov.
Na državnem prvenstvu v orodni gimnastiki so vodiški osnovnošolci dosegli nekaj odličnih uvrstitev,
tudi prvih mest.
Občina Vodice je aprila 2018 prejela certifikat zlati
kamen, ki izkazuje standard dobrega življenja v občinah. Vodice se v kategorijah sedmih kazalnikov
uvrščajo v zgornjih deset odstotkov med vsemi občinami, najbolj izstopajoče rezultate pa občina dosega
na področju demografije, trga dela, izobrazbe in živ
ljenjskega standarda.3
V septembru se je Manca Tia Boc udeležila svetovnega svetovnega plesnega prvenstvarvenstva v street dance showu v češkem mestu Usti nad Labo in v
dvojicah postala svetovna prvakinja, samostojno je
postala podprvakinja, dosegla pa je še tri tretja mesta v skupinskih sestavah.
V decembru je devetošolec Mitja Nastran na državnem prvenstvu v moški in ženski športni gimnastiki v Novem mestu postal državni prvak na konju z
ročajem, Žan Kranjec pa je zmagal v veleslalomu za
svetovni pokal v Saalbachu.
3

Senožetnik, Aleš, Občini Vodice certifikat Zlati kamen. Gorenjski glas, 3. maja 2018; http://arhiv.gorenjskiglas.si/
article/20180503/C/180509956/obcini-vodice-certifikat-zlati-kamen
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Zaradi preventivnih ukrepov je seja Štaba CZ potekala
na parkirišču pri osnovni šoli.
Aco Franc Šuštar, župan tretjič
V novembru je bil za župana ponovno izvoljen Aco
Franc Šuštar.
V občinski svet so bili izvoljeni Žiga Janežič, Branko
Bogovič, Luka Rozman, Tilen Jeraj, Tomaž Gyergyek,
Rudi Kopač, Silva Kralj, Miran Vertačnik, Jože
Podgoršek, Milan Čebulj, Maja Drešar, Margareta Barle, Anton Kosec, Anton Kokalj, Jaka Šimnovec.

LAS za mesto in vas je v sodelovanju z občinama
Medvode in Vodice, Društvom za pomoč osebam z
motnjo v duševnem razvoju in Javnim zavodom Sotočje Medvode oktobra izvedlo prvo fazo projekta
E-nostavno kolo. V okviru tega je bilo na območju
občine Vodice opremljenih devet kolesarskih postajališč za počitek kolesarjev na poti, na novo pa so bila
v okviru LAS opremljena tudi štiri otroška igrišča.

2020
Geslo tega leta je bilo Predano do ljudi.
Število otrok v vrtcu (272) se počasi povečuje, vendar kapacitete omogočajo vključitev vseh vpisanih
otrok. Tudi osnovno šolo obiskuje rekordno število
543 učencev. Potreb za storitev pomoč na domu je
vedno več, že drugo leto zapovrstjo pa tudi občina
storitev izdatno (70-odstotno) subvencionira.
Občinski svet od 2018 do 2022

2019
Geslo tega leta je bilo Odgovorno do okolja.
V februarju je Aleš Borčnik kot eden najboljših balinarjev na svetu prejel najvišje priznanje za slovenskega športnika Bloudkovo priznanje.
Vodice so bile predstavljene v velikonočni oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija.
Starejši dečki v postavi Mitja Nastran, Jeremija le
Roux, Domen Žerjav, Mark Gubanc in Timotej Bokan so postali ekipni državni prvaki v orodni gimnastiki na prvenstvu, ki so ga organizirali na Osnovni
šoli Brežice. Mlajši dečki so bili tretji, starejše deklice
pa četrte.
V tem letu je svetovna prvakinja v street dance showu postala Maja Hočevar. Tekmovanje je bilo v Decinu na Češkem.

Zelo se trudijo, da bi bila res zgrajena navezovalna
cesta Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku obvoznice Vodice, nadaljuje se gradnja glavnega kanalizacijskega voda C0 in številnih infrastrukturnih del po
posameznih predelih občine.
V svetu se je pozimi 2019/2020 razširila pandemija
covida-19, v Slovenijo pa je prišla na začetku marca.
Ker je bolezen zelo nalezljiva, ima lahko tudi težak
potek in pusti trajne posledice, je slovenska vlada po
posvetovanjih z epidemiologi in drugimi strokovnjaki
sprejela izredne omejitvene ukrepe in ukrepe za pomoč gospodarstvu in prebivalcem, s katerimi je predvsem omejila širjenje bolezni, ob tem pa ublažila njene posledice za življenjski standard in gospodarstvo.
V maju se je število okuženih zelo zmanjšalo, v juliju
pa se je spet povečevalo.
Vsi pristojni so bili zaradi koronakrize usmerjeni v
pospešeno realizacijo tudi številnih drugih načrtovanih projektov.
Tudi tokrat bodo ob občinskem prazniku podeljena
priznanja, na 19. Kopitarjevih dnevi pa bo predstav
ljen ta Zbornik.
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Povzetek
Praznik Občine Vodice je 9. september, ki predstavlja dan, ko je bil 1995
uveljavljen Statut Občine Vodice. Program koordinira občinska uprava, za
izvedbo prireditev pa v največji meri skrbijo društva in druge organizacije.
Večinoma nastopajo kulturniki in umetniki iz domačih krajev, velikokrat
povabijo umetnike tudi od drugod, tako ljubiteljske kot poklicne. Vsako
leto se v mesecu septembru odvije okrog 25 dogodkov, ki so dobro obiskani.
Skoraj vse obišče tudi župan.

Summary
Municipality Vodice has its holiday on September 9th, the date when in
1995 the statute of the municipality came into force. The municipal office
coordinates the program, the non-profit organizations carry out the events.
Mostly perform the artists from the municipality, but very often they invite
the artists from the other places in Slovenia, amateur and professional. They
prepare every September about 25 events with high turnout; the mayor also
visits almost all of them.
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Prvič so občinski praznik praznovali leta 1996. Začeli
so že v četrtek, v soboto zvečer (31. avgusta) pa je bilo
kresovanje pri sv. Tilnu, kjer je bila naslednji dan tradicionalna praznična maša ob godu zavetnika cerkve.
V petek, 6. septembra, je bila dopoldne v sejni dvorani
občine Vodice novinarska konferenca, zvečer je v dvorani v Utiku zapel pevski zbor iz Selc, na prostoru balinarskega kluba KUBU pa so imeli balinarski maraton
ekip KUBU in Smučarskega društva Strahovica.
Naslednji dan, v soboto dopoldne so kolesarili upokojenci iz društev upokojencev, ki delujejo v občini,
pripravili so predstavitveno-prodajni sejem izdelkov
in storitev obrtnikov, kmetov in podjetnikov iz občine v prostorih podjetja Konta v Lokarjih, na prostoru
kluba KUBU so pripravili srečanja v tenisu, košarki in
šahu na prostem, na Selu pri smučarski koči so imeli
nogometni turnir, otroci so v Konti v Lokarjih oblikovali glino, v prostorih osnovne šole so razstavljale
svoje izdelke članice Društva kmetic, Društva upokojencev Vodice, šolske sestre iz Repenj in osnovnošolci.
S Kopitarjevega trga v Vodicah do Lokarjev se je razvil
sprevod s prikazom kmečkih opravil, pihalno godbo,
tovornjaki, gradbeno mehanizacijo, na pot je krenila
otroška karavana, razglasili so najlepše urejeno hišo
in domačijo v občini, podelili pokale najboljšim športnikom in ekipam, potem so zaplesali člani folklorne
skupine France Marolt, za zaključek pa sta zaigrali in
zapeli še domači glasbeni skupini Malarija in Maroni.
V nedeljo, 8. septembra, so zjutraj krenili peš s Kopitarjevega trga na Šmarno goro, kjer je bila ob 11. uri
maša, ob 17. uri je bil promenadni koncert godbe na
pihala pred Osnovno šolo Vodice, potem pa še nastop
združenih pevskih zborov, slavnostna seja občinskega sveta, nagovori župana in gostov, podelitev občinskih priznanj, potem pa še kulturni program v izvedbi
osnovnošolcev in ogled razstave v osnovni šoli.

Kresovanje je spremljalo številna občinska in druga
praznovanja.
Leta 1997 se je praznovanje začelo v soboto, 30. avgusta, s kresovanjem pred gasilskim domom v Polju.
Člani Prosvetnega društva Vodice so pripravili grmado in zakurili kres, poleg tega so predstavili tudi

Praznik je odzvanjal še naslednji dve soboti: 14. septembra ob 15. uri je bil kolesarski kronometer s Sela
na Rašico, 21. septembra ob 16. uri pa tekmovanje
gasilskih ekip v okviru Gasilske zveze Vodice na Kopitarjevem trgu v Vodicah.
V Gorenjskem glasu je v petek, 6. septembra 1996,
ob občinskem prazniku izšla priloga Vodice praznujejo, kjer so bili poleg navedenega programa objavljeni
tudi pogovori z županom Antonom Kokaljem, predsednikom občinskega sveta Alojzom Koscem, predsednikom Prosvetnega društva Vodice Damjanom
Stanonikom, predsednico projektnega sveta CRPOV
(Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi) Mihaelo Logar, objavili pa so tudi članek z izjavami kmeta,
podjetnika in predstavnikov nekaterih društev v občini. V Gorenjskem glasu so v torek, 10. septembra, objavili reportažo o prireditvah ob občinskem prazniku.
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vsebino knjige Boltarjev Tilen iz Utika, glasbenici iz
družine Kavčič pa sta zaigrali na starinska instrumenta.
V Polju je bilo slovesno tudi naslednji dan, ko je prišel škof Alojz Uran blagoslovit prenovljeno kapelico
Srca Jezusovega, na kateri so na zadnjo steno dali
naslikati cerkev sv. Lucije na Skaručni. V letu 2002
so praznovali stoletnico te kapelice. V zapisu o tem
je v Kopitarjevem glasu zapisano tudi, da so takrat,
pred stotimi leti, kip Srca Jezusovega kupili na Dunaju in ga je v vas pripeljal Pavov ata z lojtrnim vozom.
Tega leta je bila tudi v Gorenjskem glasu objavljena
priloga Vodice praznujejo.1 Pogovarjali so se z županom, poleg tega pa tudi z Aleksandro Velkovrh, svetovalko za področje komunalnega in stanovanjskega
gospodarstva ter okolje, z Alojzom Koscem, predsednikom občinskega sveta, na kratko pa je bila tudi
predstavljena Olga Stare, svetovalka za družbene
dejavnosti.
Leta 1998 je bilo praznovanje precej slovesno, sploh
na Kopitarjevih dnevih so nastopile eminentne gostje.
Tega leta je bila v Gorenjskem glasu objavljena priloga Vodice praznujejo. Pogovor z županom je imel

pomenljiv naslov: Občina je šele zdaj začela normalno delovati. V pogovoru je razložil, da občina na
začetku sploh ni imela dostojnih prostorov za delo.
Župan je imel pisarno v Šiški na sedežu nekdanje
občine, v tem letu pa so uredili prostore v Vodicah,
tudi delovna mesta v občinski upravi so bila zasedena. Poleg tega je župan veliko dela za občino opravil
tudi doma, saj je bil na občini le polovično zaposlen.
Naštel je tudi vse investicije v objekte, v katerih delujejo javne ustanove, zlasti v šolo in vrtec. Zdravnik v
Vodicah je dobil koncesijo, uredili so zobozdravstvo.
Pomembni so bili dosežki na komunalnem področju.
Objavljen je bil tudi pogovor s predsednikom občinskega sveta Alojzom Koscem, na kratko so bili predstavljeni dobitniki občinskih priznanj.
Tudi za praznovanje občinskega praznika leta 1999
so pripravili vrsto prireditev, ki so dosegle vrhunec v
četrtek, 9. septembra, s slavnostno sejo občinskega
sveta v dvorani Kulturnega doma. Po pozdravih in županovem nagovoru so v kulturnem programu nastopili pevci kvinteta Ventus (Burja) iz Vipavske. Podelili
so tudi priznanja občine, po uradnem delu sporeda pa
se je nadaljevalo druženje ob prigrizku in pijači.
Naslednje leto, torej leta 2000, so osrednjo prireditev pripravili pred osnovno šolo Vodice, začeli pa so
jo predstavniki društev v občini, ki so v sprevodu šli
od občinske stavbe do osnovne šole, takt pa jim je
dajala Godba Vodice. Osrednji gost prireditve je bil
pevec Oto Pestner, ki je ob spremljavi Petar Ugrin
Banda pel pesmi s svoje takrat nove zgoščenke.
Tudi tega leta je bila stran v Gorenjskem glasu posvečena praznovanju v občini Vodice – objavili so le
spored praznovanja in pogovor z županom Antonom
Kokaljem. Za konec je povedal: „Želim, da bi skupaj
zdržali sedanji napor, saj se nam bo ta že letos začel
obrestovati. Hkrati pa prosim za podporo tam, kjer
jo je v javnosti težko dobiti, saj se proti Ljubljani in
državi ni lahko boriti. Vsem želim, da bi le poskušali
videti pozitivne rezultate in se jih v teh dneh skupaj
veseliti.“2
Tudi za leto 2001 so pripravili pestro praznovanje,
na katerem sta nastopila folklorna skupina France
Marolt in Alfi Nipič s svojimi muzikanti. Na slavnostni seji v kulturnem domu 9. septembra pa so podelili občinska priznanja.
V letu 2002 so ob občinskem prazniku pripravili obilico prireditev. V Kopitarjevem glasu so našli
prostor sprevod kolesarjev, košarkarsko tekmovanje
trojk za pokal občine Vodice, kresovanje pri sv. Tilnu

Gorenjski glas, 8. septembra 1998, str. 13
1

Vodice praznujejo. Gorenjski glas, 9. septembra 1997, str. 9–11

2

Žalar, Andrej, Anton Kokalj, župan občine Vodice ob občinske prazniku. Ob težavah tudi nekaj uspehov. Gorenjski glas, 8. septembra
2000, str. 6
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kulturnem domu, ki jo je odprl MePZ Biser, za njim
je spregovoril župan in potem še podelil občinska
priznanja, sta poleg že omenjenega zbora sodelovala Godba Vodice in oktet Deseti brat. V sklopu
občinskega praznovanja so na Skaručni odprli prenovljeno dvorano v Domu krajanov, odprli novo
šolsko knjižnico v Osnovni šoli Vodice, blagoslovili
prenovljene oltarje v cerkvi sv. Tilna, kjer je slovesnost vodil škof Jožef Kvas.

MePZ Biser je v najlepših letih posnel in predstavil
zgoščenko.
nad Repnjami s kulturnim programom, v katerem
so sodelovali repenjski pevci, tako odrasli kot otroci, po županovem nagovoru pa je zapel še MePZ
Biser. Na osrednji prireditvi v kulturnem domu je
obiskovalce nagovoril župan, podelili so občinska
priznanja, zapel je oktet Deseti brat, predstavili so
knjigo Marjete Žebovec Pustili so sled, ki pripoveduje o pomembnih osebnostih, ki so bile rojene ali
so delovale na območju občine Vodice. Prireditev je
s pesmijo zaključil MePZ Biser, ki je predstavil svojo novo zgoščenko.
V letu 2003 je slavnostno sejo prvič vodil novi župan Brane Podboršek, kulturni spored pa so oblikovali pesnik in dramski igralec Tone Kuntner in
pevci kvarteta Gallus. Vrhunec večera je bila seveda
podelitev občinskih priznanj. V Kopitarjevem glasu
so predstavili tudi nekaj drugih pridobitev: novo
avtobusno postajo v Polju, hidrantno omrežje v Repnjah, obnovljen most v Vesci, prizidek k osnovni
šoli, bilo je nekaj glasbenih prireditev pa še marsikaj drugega. Seveda je bil kot vsako leto v Kopitarjevem glasu objavljen tudi pogovor z aktualnim
županom.
Tudi to leto je bila v Gorenjskem glasu objavljena
precej obsežna priloga Vodice praznujejo, v njej pa
pogovor z županom Branetom Podborškom, predstavljeni so bili dobitniki občinskih priznanj, spored prireditev, pogovarjali so se tudi z nekaterimi
nosilci prireditev ob prazniku in predstavili nekatere najnovejše pridobitve v občini.
V letu 2004 so občinski praznik tudi počastili s
številnimi prireditvami, žal, pa nikjer niso objavili
točnega sporeda teh prireditev. Na slavnostni seji v
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Praznovanje je ponudilo tudi nekaj glasbenih dogodkov za mlade, pripravili so 2. Vseslovensko
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, na zaključni
dan praznovanja 18. septembra so organizirali prvo
srečanje pihalnih godb. Udeležile so se ga poleg vodiške še Godba Dobrepolje, Pihalni orkester občine
Šentjernej in Godba Medvode. Na isti dan je bil tudi
kolesarski kronometer na Rašico, nekoliko prej Duatlon 2004, v sklopu prireditev pa je tudi tekmovanje gasilskih zvez Vodice in Medvode za prehodni
pokal občine Vodice.
Tudi tega leta je bila v Gorenjskem glasu z dne 24.
septembra 2004 na straneh od 10 do 13 objavljena
priloga Vodice praznujejo s pogovorom z županom,
predstavljeni so bili občinski nagrajenci, in ker je
priloga izšla že po praznovanju, je bila objavljena
tudi reportaža o njem. Predstavljena so bila tudi
društva, ki so pripomogla k bogatejšemu praznovanju občinskega praznika.
Začetek praznovanja leta 2005 je pomenilo Vseslovensko srečanje starodobnih vozil, ki so ga pripravili v soboto, 27. avgusta. Udeleženci so pripeljali
114 vozil, zapisali pa so, da bi bilo v ugodnejšem
vremenu vozil bistveno več. Dan pozneje je potekal
šahovski turnir za pokal Občine Vodice, med prireditve ob praznovanju so šteli tudi odprtje manjšega
otroškega igrišča v dolini Strahovica. Osrednja prireditev – slavnostna seja je bila na trgu pred župnijsko cerkvijo v petek, 9. septembra. Glasbene gostje
so bile Rožmarinke, godalni kvartet, poleg njih sta
nastopila MePZ Biser in Godba Vodice, župan pa je
v nagovoru predstavil pridobitve tega leta in načrte
za naprej. Dan pozneje so v Vodicah pripravili tudi
Duatlon za pokal občine Vodice, popoldne so se ljubitelji košarke pri Zadružnem domu na Skaručni
pomerili v tekmi trojk za pokal Občine Vodice, zvečer pa so prav tako na Skaručni odprli novo športno
igrišče. V sklopu praznovanja občinskega praznika
so se na Dobruši s prireditvijo razveselili obnovljenega starega vaškega vodnjaka.
V Gorenjskem glasu z dne 9. septembra 2005 je bila
le na šesti strani kratka novica o praznovanju v občini Vodice, prav tako je bilo le s kratko novico omenjeno praznovanje tudi v naslednjih letih.
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Od prazničnih prireditev za to leto izpostavimo knjigo Ivana Sivca Kamen nad gladino, v kateri pripoveduje življenjsko zgodbo Jerneja Kopitarja. Predstavitev knjige je popestril Ansambel Tonija Verderberja s
pesmimi na besedila Ivana Sivca.
V letu 2008 so pripravili osrednjo prireditev –
slavnostno sejo s podelitvijo občinskih priznanj 6.
septembra v Kulturnem domu. Po ustaljenem sporedu z vodiško godbo in MePZ Biser je nastopil All
Capone Štrajh trio, ki je z zimzelenimi skladbami,
glasbo iz filmov in tudi klasično glasbo navdušil
navzoče.
Na eni od prazničnih prireditev so tudi odprli novo
avtobusno postajališče na Selu, pripravili so množico
športnih prireditev, koncert Veselih Štajerk in skupine Tabu, srečanje lastnikov starodobnih vozil, …

Kopitarjev glas je (čeprav le črno-belo) zabeležil pridobitev na Skaručni.
V septembru 2006 so na prizorišču pod lipami pred
župnijsko cerkvijo sv. Marjete v Vodicah pripravili osrednjo proslavo, na katero so z igranjem vabili
vodiški godbeniki. Župan je potem, ko so združeni
pevski zbori zapeli himno, podelil občinska priznanja. Celotno prireditev so z igranjem obogatile Rožmarinke, po končani prireditvi pa je za dobro razpoloženje skrbel ansambel Ajda.
V sklopu praznovanja občinskega praznika so pripravili tudi srečanje pri sv. Tilnu, kjer je obiskovalce
s pesmijo po slovenskih pokrajinah popeljal MePZ
Biser, poskrbljeno je bilo za mlade in športne navdušence.
V avgustovski številki Kopitarjevega glasa leta 2007
je bil spet po nekaj letih objavljen celoten spored prireditev ob občinskem prazniku. Izbire je bilo dovolj:
bilo je veliko športnih, društvenih in kulturnih prireditev. Tradicionalno je postalo srečanje starodobnikov. Na slavnostni seji, ki so jo kot vedno začeli vodiški godbeniki, je po županovem govoru – predstavitvi
dosežkov v zadnjem času, zlasti v zadnjem letu – in
med podeljevanjem priznanj ter drugimi točkami zaigral Trobilni kvintet RTV Slovenija. Po končani prireditvi je prišel na oder Pop design s pevcem Miranom
Rudanom, ki je privabil veliko poslušalcev.

Na slavnostni seji v Kulturnem domu septembra
2009, na katero je vabila Godba Vodice in jo je s
himno začel MePZ Biser, je župan Brane Podboršek
povedal o dosežkih v občini, predstavljeni so bili
občinski nagrajenci, osrednji glasbeni gost pa je bil
Godalni kvartet Feguš. Prihajajo iz Maribora in so
Vodičane navdušili z izvajanjem del svetovnih klasikov. Za njimi so zaigrali in zapeli člani ansambla
Vrisk. Za mlade je tega leta prepevala in igrala Tinkara Kovač. Seveda so pripravili tudi športna tekmovanja, srečanje lastnikov starodobnikov pa še
marsikaj.
Tudi slavnostno sejo septembra 2010 so začeli na
ustaljen način in tako kot leto prej so bili glasbeni
gostje člani mariborskega Godalnega kvarteta Feguš.
V spored so vključili tudi poudarke, ki so nakazali, da
župan Brane Podboršek končuje drugi mandat in da
se bližajo lokalne volitve.
Na sprejemu, ki ga je župan pripravil za sodelavce in
sodelavke Občine ter podjetja, ki so z njo povezana,
sta nastopila tudi Gal in Severa Gjurin s skupino Galeristi.
V letu 2011 je na slavnostni seji ob občinskem prazniku prvič nagovoril občane novi župan Aco Franc
Šuštar, glasbeni gost je bil brat enega od nagrajencev, kitarist Žiga Janežič, zbrane pa je pozdravil tudi
Martin Krpan, ki ga je odigral sicer povezovalec programa Jure Sešek.
Ob prazniku so kot običajno pripravili več športnih
prireditev, srečanje lastnikov starodobnikov pa še
marsikaj.
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku leta
2012, slavnostni seji občinskega sveta, so poleg stalnih nastopajočih, torej Godbe Vodice, MePZ Biser,
župana Aca Franca Šuštarja in občinskih nagrajencev, nastopili tudi Dekliška vokalna skupina Flora,
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Društvo narodnih noš in kočijažev, citrar Aleksander
Primc, mlad harmonikar Matic Podgoršek pa je navzoče povabil na večerno druženje Pod lipami.
Tudi v tem letu so pripravili že tradicionalne dogodke: športna tekmovanja, srečanja v organizaciji
društev, vseslovensko srečanje lastnikov starodobnikov, ...
V letu 2013 je bil slogan prireditev ob občinskem
prazniku Ustvarjamo našo prihodnost. Na slavnostni seji so podelili občinska priznanja, na prireditvi pa so sodelovali člani Društva narodnih noš in
kočijažev, Godbeno društvo Vodice, MePZ Biser,
Dekliška vokalna skupina Flora, violinistki Ana
Novak in Mojca Jerman, pripravili pa so tudi tradicionalne športne, glasbene in družabne prireditve
z nepogrešljivim srečanjem lastnikov starodobnikov.
Slavnostna seja ob občinskem prazniku septem
bra 2014 je potekala pod sloganom Nadaljujemo
skupaj. Po tradicionalnem začetku in pozdravu
župana so najprej zapeli Kvatropirci, po podelitvi
občinskih priznanj pa je zbrane nasmejal stand up
komik Klemen Bučan. Prireditvi je sledilo druženje
ob prigrizku.
Slavnostna seja septembra 2015 pa je bila posebej slovesna, saj so v tem letu praznovali dvajseto obletnico ustanovitve občine. Prireditev je bila
v dvorani Kulturnega doma, nanjo pa so povabili
tudi predstavnike sosednjih občin. Goste so sprejemali člani Društva narodnih noš in kočijažev Vodice. Slavnostno sejo so seveda začeli vodiški godbeniki s himno, na prireditvi so podelili občinska
priznanja, tudi imenovanje za častnega občana,
z glasbo pa so jo oplemenitili mladi glasbeniki iz
domačih krajev: Marcela Barle je zaigrala na harmoniko in zapela, Žiga Janežič in Klara Veteršek
sta izvajala džezovsko glasbo, zaplesala je domača
folklorna skupina.

V letu 2017 so na slavnostni seji podelili občinska
priznanja tistim, ki so veliko prispevali k boljšemu življenju skupnosti ali kaj posebnega dosegli, v
kulturnem sporedu pa sta poleg Godbe Vodice pod
vodstvom Igorja Dajčmana nastopili še Folklorna
skupina vodiških narodnih noš in a capella skupina
Bassless iz Ljubljane, ki popularno in ritmično glasbo oplemeniti z elementi melanholičnega džeza.
Ob prazniku se je zvrstilo še veliko tradicionalnih in
enkratnih prireditev, med katerimi omenimo kulturno prireditev Turističnega društva Vodice ob izidu
revije Dotiki – obrazi naših krajev. Na njej je nastopilo nekaj pevskih skupin in glasbenikov iz vodiške
občine, gostovat pa so prišle Vesele Ribn‘čanke.
Septembra 2018 so tiste, ki so prihajali na slavnostno sejo, sprejemale narodne noše, zaigrala je Godba Vodice, župan je spregovoril o dosežkih v zadnjem
letu, podelili so občinska priznanja, v kulturnem
sporedu pa je nastopil pevec Luka Sešek ob spremljavi kitarista Tineta Lustka, ki je član glasbene skupine
Proper, s katero Luka redno sodeluje. Za pogostitev
po uradnem delu prireditve pa so kot običajno poskrbeli člani Društva upokojencev Vodice.
Seveda so občinski praznik zaznamovale tudi druge
tradicionalne prireditve. Posebna pa je bila prireditev, ko so slovesno posadili cepljenko najstarejše
vinske trte na svetu z mariborskega Lenta. Ob tem je
nastopila pevka Lina Rahne, ki jo je spremljal mariborski kitarist Samo Šalamon.
Od konca avgusta do začetka oktobra 2019 so se
vrstili dogodki v počastitev občinskega praznika – kot
vsako leto je bilo za vsakogar nekaj. Začeli so z vseslovenskim srečanjem starodobnikov, za njim so se zvrstile športne, glasbene, družabne prireditve. Prav na
praznik, 9. septembra, je bila slavnostna seja občinskega sveta. Praznovanje pa so končali z Revijo ljudskih
pesmi 5. oktobra v kulturnem domu. Predstavilo se je
sedem pevskih skupin, od katerih sta bili dve iz vodiške
občine, ki so s svojim izvajanjem navdušile občinstvo.

Tako kot vsako leto so pripravili veliko različnih prireditev, od športnih do zabavnih in družabnih. Med
te spada tudi odprtje razstave Plemiške rodbine v
Šenkovem turnu, ki so jo slovesno odprli v nedeljo,
13. septembra 2015.
V letu 2016 je cela država praznovala 25-letnico,
kar se je videlo tudi na praznovanju občinskega praznika. Na slavnostni seji, kjer je zbrane nagovoril
župan in podelil priznanja občinskim nagrajencem,
so sodelovali glasbeniki, ki so vodiški občani. Tako je
na prireditvi nastopila uveljavljena pevka Lina Rahne, ki je v Gradcu diplomirala iz džezovskega petja.
Zapela je nekaj pesmi, spremljali pa so jo domači instrumentalisti.
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Na slavnostni seji septembra 2019 so prav tako
kot vedno podelili občinska priznanja; slovesnost so
popestrile narodne noše in kočijaži, zaigrala je Godba Vodice, zapela in zaigrala pa sta Anja Strajnar in
Leon Žunec. Župan je takole pričel nagovor: „September je mesec praznovanja v naši občini, zato je
v tem času še posebej živahno in razgibano. Skupaj
z društvi smo za vas pripravili različne prireditve in
dogodke, ki bogatijo našo lokalno identiteto in nam
dajejo možnosti za druženje s sokrajani ter krepitev
medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja.
Posebna zahvala velja torej vsem sodelujočim društvom in organizacijam, ki se vsako leto potrudijo
z organizacijo in izvedbo prireditev ob občinskem
prazniku. Ob slavnostnih dogodkih, kot je današnji,
ni prav nič narobe, če se ozremo na našo skupno prehojeno pot in na naš dosedanji razvoj. Imamo veliko
razlogov za ponos in samozavest.“

Narodne noše so zveste spremljevalke občinskih
prireditev.
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Povzetek
Občina Vodice od leta 1996 podeljuje tri vrste priznanj:
naziv častni občan Občine Vodice, plaketo Občine Vodice
in priznanje župana. Do leta 2019 je bilo podeljenih več
kot sto občinskih priznanj.

Summary
Municipality Vodice has presented three types of mentions
from year 1996: the title of honorary citizen of Vodice
Municipality, plaquette of the municipality and the
recognition award of the mayor. Till 2019 more than
hundred people were awarded.
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Občina Vodice podeljuje občinska priznanja od leta
1996. V Pravilniku o priznanjih Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/13) je opredeljena
vrsta in postopek za dodelitev treh vrst priznanj, ki
jih Občina podeljuje zaslužnim občanom, skupinam
občanov, društvom in drugim pravnim osebam za
njihove dosežke na področju gospodarstva, znanosti,
šolstva, kulture, športa, humanitarnega delovanja in
na drugih področjih človeške ustvarjalnosti. Občina
lahko podeli priznanje tudi drugim državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.

Plaketo Občine Vodice podeli Občinski svet Občine Vodice skupinam občanov, društvom in drugim
pravnim osebam in tudi posameznikom za:
• večletne uspehe in dosežke, s katerimi
povečujejo ugled občine,
• njihove izjemne enkratne dosežke trajnejšega
pomena,
• delovne in druge jubileje.

• priznanje župana.

Župan Občine Vodice podeljuje priznanje župana
zlasti učencem in dijakom, skupinam učencev ter
dijakov ali mladoletnim članom društev ali klubov
občine za posebne dosežke in uspehe na področju
izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije
in športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem
odnosu do sovrstnikov in odraslih.

Naziv častni občan Občine Vodice je najvišje priznanje občine, ki ga podeljuje Občinski svet posameznikom za njihove izjemne dosežke ali dejanja, s
katerimi so prispevali k razvoju in ugledu občine.

Župan lahko podeli priznanje tudi drugim posameznikom, skupini posameznikov, društvom in drugim
pravnim osebam za posamezne enkratne dosežke in
uspehe.

Priznanja Občine Vodice so:
• častni občan Občine Vodice,
• plaketa Občine Vodice,
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Prejemniki občinskega priznanja Častni občan
v letih 1996–2019
1996 dr. Günther Seibert
Veleposlanik Republike Nemčije dr. Günther Seibert je prejel naziv častnega
občana Občine Vodice kot eden najvidnejših in najbolj izkušenih tujih
diplomatov v Republiki Sloveniji, ki je s svojim vplivom pomagal k uveljavitvi
Slovenije v svetu. Svojo rezidenco je imel v Repnjah.

1997 Mija Borčnik
Gospa Mija Borčnik iz Sela pri Vodicah, rojena 1961, je prejela naziv častne
občanke za doseženo 3. mesto v balinanju na svetovnih igrah neolimpijskih
športov na Finskem.

1997 dr. Dragan Grujičić
Doktor medicine Dragan Grujičić iz Ljubljane, rojen 1956, je prejel naziv
častnega občana zaradi prizadevnosti pri izboljšanju zdravstvenih storitev
za občane občine Vodice.

1998 Janez Jenko
Gospod Janez Jenko iz Sela pri Vodicah, rojen 1943, je naziv častnega
občana prejel za izjemen osebni prispevek pri razvoju športnih in gasilskih
objektov na območju občine Vodice. Bil je pobudnik ustanovitve samostojne
Gasilske zveze Vodice. Kot predsednik Krajevne skupnosti Bukovica-Šinkov
Turn je pripomogel k izboljšanju komunalne infrastrukture na območju
njenega delovanja.

1999 Tončka Polajnar
Gospa Tončka Polajnar iz Vodic, rojena 1925 in umrla 2012, je prejela naziv
častne občanke za dolgoletno vodenje Župnijske karitas Vodice ter pomoč
ljudem v najrazličnejših stiskah. Njeno delo je bilo dragoceno, ker je odlično
poznala razmere in znala dobro svetovati v različnih situacijah.
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2000 Franc Mervar
Vodiški župnik Franc Mervar, rojen 1957, je prejel naziv častnega občana
za izjemen prispevek pri pridobivanju nazaj cerkvenega premoženja v
postopkih denacionalizacije ter izvedbo mnogih investicij na objektih v
občini. Od leta 1992 kot župnik deluje tako na vzgojnem področju z otroki
in mladimi kot tudi na področju skrbi za ostarele, bolne in drugače pomoči
potrebne.

2000 Samo Hubad
Dirigent in skladatelj Samo Hubad s Skaručne, rojen 1917 in umrl 2016, je
prejel naziv častnega občana kot ena najeminentnejših osebnosti sodobne
slovenske glasbe. Kot dirigent je deloval v Operi SNG (1942–1958), kjer
je bil tudi direktor (1947–1951), Slovenski filharmoniji (1947–1966) ter
Simfoničnem orkestru RTV Ljubljana (1966–1980), ki je pod njegovim
vodstvom dosegel visoko umetniško raven. Napisal je več kompozicij in
trikrat prejel Prešernovo nagrado (1948, 1953, 1958).

2001 Majda Tisel
Redovnica, sestra Majda Tisel iz Repenj, rojena 1958, je prejela naziv častne
občanke za dolgoletno prizadevno delovanje na duhovnem, vzgojnem,
izobraževalnem ter kulturnem področju. V sodelovanju s sestrami je vodila
mnogo gospodinjskih tečajev ter poučevala igranje klaviatur. Pomagala je
pri postavitvi Doma matere Margarete.

2002 Slavka Dacar
Gospa Slavka Dacar iz Vojskega, rojena leta 1939, je prejela naziv častne
občanke Občine Vodice za požrtvovalno delo na področju gasilstva in zgledno
materinsko skrb v težkih okoliščinah. Svoje bogato strokovno znanje je z
veseljem prenašala na mladino pri opravljanju funkcije mentorice in članice
enote veterank, s katero dosegajo odlične rezultate.

2003 Ljudmila Jeraj
Gospa Ljudmila Jeraj iz Vodic, rojena 1928 in umrla 2013, je prejela naziv
častne občanke za predano življenjsko delo na področju babištva v občini
Vodice, kamor je prišla leta 1953. Svoje delo je opravljala zagnano in z veliko
dobre volje, predvsem pa strokovno in ljudem na priljuden način.
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2005 Vinko Borovnik
Gospod Vinko Borovnik iz Vodic, rojen 1932 in umrl 2020, je prejel naziv
častnega občana za življenjsko delo na področju izobraževanja in kulture. V
Vodicah je deloval kot učitelj, aktiven član mnogih organizacij in združenj
ter organizator prireditev ob občinskem prazniku. Zaslužen je za vodenje
šahovskega krožka na osnovni šoli in v društvu upokojencev.

2006 Janez Merčun
Gospod Janez Merčun iz Utika, rojen 1935 in umrl 2016, je prejel naziv
častnega občana za dolgoletno delovanje na različnih področjih v občini, ki
je prispevalo k boljši kakovosti bivanja v občini s poudarkom na Krajevni
skupnosti Bukovica-Šinkov Turn. Delal in skrbel je za dobrobit občanov in
zagotavljal, da družbeno življenje upokojencev v Bukovici in Utiku ni zamrlo.

2006 Franc Bergant
Gospod Franc Bergant iz Šinkovega Turna, rojen 1935 in umrl 2010, je
prejel naziv častnega občana za več kot 60 let predanosti Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Šinkov Turn, kjer ima najdaljši staž aktivnega člana.
Pomagal je pri gradnji in obnovi gasilskih objektov ter urejanju okolice.
Financiral je restavriranje slike svetega Florijana, ki krasi vhodno stran
gasilskega doma.

2008 Pepca Pirc
Gospa Pepca Pirc iz Vodic, rojena 1928, je prejela naziv častne občanke
za življenjsko delo na področju izobraževanja in socialnih dejavnosti, s
katerim je pomembno prispevala k razvoju občine ter kakovosti življenja
prebivalstva. Poleg opravljanja učiteljskega poklica je na Osnovni šoli Vodice
vodila Rdeči križ in izvajala veliko obšolskih dejavnosti.

2009 Ludvik Debevc
Gospod Ludvik Debevc s Skaručne, rojen 1941 in umrl 2010, je prejel
naziv častnega občana za delo na področju ohranjanja kulturne dediščine
in razvoja občine Vodice, s katerim je izredno pomembno prispeval h
kakovosti življenja ljudi v občini Vodice. Veliko truda je vlagal v obnovitev
cerkve sv. Lucije na Skaručni, v kateri je deloval tudi kot ključar. Dvanajst let
je opravljal svetniško funkcijo in se zavzemal za razvoj občine Vodice.
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2011 Alojzij Kosec
Gospod Alojzij Kosec iz Sela pri Vodicah, rojen 1954, je prejel naziv častnega
občana za predano dolgoletno delo na področju prostovoljnega gasilstva,
v katerega je vstopil kot osnovnošolec. Številne ekipe je kot mentor
na gasilskih tekmovanjih popeljal do najvišjih mest. Kot pred¬sednik
Turističnega društva Vodice organizira različna družabna srečanja, ki
medsebojno povezujejo občane Vodic.

2011 Majda Podgoršek
Gospa Majda Podgoršek s Skaručne, rojena 1963, je prejela naziv častne
občanke za dolgoletno humano, strokovno in predano delo na področju
patronažne dejavnosti. Sodelovala je pri ustanovitvi kulturnega društva
Mešani pevski zbor Biser ter od svojega očeta prevzela delo organistke v
cerkvi sv. Lucije na Skaručni, ki ga opravlja že četrt stoletja.

2015 Boris Kubelj
Gospod Boris Kubelj iz Vodic, rojen 1958, je prejel naziv častnega občana
za uspešen razvoj in vodenje Godbe Vodice ter skrb za kulturno identiteto
občine in Godbe Vodice. Leta 1974 je postal član Godbe Vodice in deset let
pozneje zasedel mesto njenega predsednika, katero funkcijo opravlja še
danes. Njegove slikarske stvaritve krasijo mnoge javne ustanove v občini
Vodice.

2015 Maks Žnidar
Gospod Maks Žnidar iz Utika, rojen 1925 in umrl 2017, je prejel naziv
častnega občana za dolgoletno aktivno sodelovanje pri gradnji infrastrukture
ter za spodbujanje razvoja domačega kraja in širše skupnosti. Aktivno je
sodeloval pri gradnji objektov, električne napeljave, krajevnega vodovoda,
telefonskih povezav ter asfaltiranje v takratni Krajevni skupnosti BukovicaŠinkov Turn.

2019 ddr. Marijan Peklaj
Doktor bibličnih ved in teologije Marijan Peklaj iz Repenj, rojen 1943,
je prejel naziv častnega občana za znanstveni in pedagoški prispevek v
Sloveniji na področju poznavanja knjige vseh knjig Svetega pisma in zavzeto
delovanje v občini Vodice na duhovnem, kulturnem in družabnem področju.
Slovenski akademski prostor je obogatil s številnimi znanstvenimi, in
strokovnimi prispevki.
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Prejemniki Plakete Občine Vodice v letih 1996–2019
1997
1999
2000

2001
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016
2017

2018

2019

Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn (Ženska gasilska desetina članice B)
Župnijska karitas Vodice
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn (veterani)
Odbor vasi Selo
Godbeno društvo Vodice
Hokejsko društvo Utik
Vodiški pritrkovalci (Janko Lužar, Grega Kimovec, Janez Ziherl, Jože Drešar)
Špela Špenko
Aleš Borčnik
Lado Koželj
Prostovoljno gasilsko društvo Polje (tekmovalna enota starejših gasilk)
Športno društvo Victoria club Vodice
Mešani pevski zbor Biser
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn – (članice B)
Godba Vodice
Prostovoljno gasilsko društvo Polje
Društvo upokojencev Vodice
Športno-planinsko društvo Gams
Tenis klub Kubu Vodice
Smučarsko društvo Strahovica
Društvo narodnih noš in kočijažev Občine Vodice
Pevska skupina Društva upokojencev Vodice
Moto club Mak Vodice
Jože Fuleki
Vinko Novak
Lovska družina Vodice
Čebelarsko društvo Skaručna
Projekt Oratorij
Društvo upokojencev Bukovica-Šinkov Turn
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in podeželja Skaručna
Prostovoljno gasilsko društvo Repnje-Dobruša
Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica-Utik
Gasilska zveza Vodice
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn
Luka Janežič
Rok Predanič
Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge
Mestna knjižnica Ljubljana
Mešani pevski zbor Biser
Športno društvo Victoria club Vodice
Kulturno društvo Matije Koželja Utik
Športno-planinsko društvo Gams
Žan Kranjec
Prosvetno društvo Vodice
Gasilska zveza Vodice
Aleš Borčnik
Dekliški pevski zbor Flora
Smučarsko društvo Strahovica
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Prejemniki Priznanja župana Občine Vodice
v letih 1996–2019
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
2004
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Angela Kranjc
Samostan šolskih sester Repnje
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn
Župnijska karitas Vodice
Prosvetno društvo Vodice
Vaščani Polja
Župnik Franc Mervar
Župnik Mihael Žnidar
Janez Tavčar
Godbeno društvo Vodice
Vinko Novak
Ana Brank
Alojzij Kosec
Lojze Lazar
Mija Borčnik
Timija Pahor
Jernej Jerman
Stanko Hvale
Janez Merčun
Peter Šarc
Franc Podgoršek
Smučarsko društvo Strahovica
Družina Pipan
Družina Jamšek
Gregor Vrtačnik
Antonija Baksa Srnel in Franjo Srnel
Jože Burnik
Družina Borčnik
Feliks Nahtigal
Florjan Erce
Pečarstvo Fujan
Pekarna Jagodic
Marija Stare
Lea Peterlin
Majda Podgoršek
Hinko Rosulnik
Franc Ziherl
Tatjana Bizant
Pavla Žnidar
Sanel Kašibović
Alojz Jeraj
Janez Drešar
Anton Kosec st.
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2005

2006

2007

2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Andrej Potrč
Dr. Anton Štrukelj
Igor Dajčman
Hedvika Rosulnik
Rok Gregorc
Francka Rozman
Špela Špenko
Janko Lužar
Matic Ovijač
Marta Seršen
Martin Stanonik
Primož Erce
Šefik Husič
Franc Stanonik
Gasilska zveza Vodice
Janez Zorman
Luka Janežič
Marija Čuk
Marjan Pipan
Jan Gantar
Ivana Bizjak
Mateja Rajterič
Športno društvo Repnje-Dobruša
Dekliška vokalna skupina Flora
Občani, ki so dali Občini Vodice brezplačno služnost za kanal C0
Taekwondo klub Koryo
Prosvetno društvo Vodice
Žumer Andrej
Saša Bergant
Filip Nastran
Taja Pipan
Jure Grilc
Bernarda Kokalj
Erazem Stonič
Hedvika Rosulnik
Ana Tofant
Hana Kranjec Žagar
Luka Lukšič
Franc Kosi
Marcela Barle
Manca Tia Boc
Cilka Marenče

Vir: Arhiv Občine Vodice
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Povzetek
Kopitarjevi dnevi so se začeli leta 1984 z vzpostavitvijo Kopitarjeve spominske
sobe v Repnjah. Pet let kasneje je bilo ustanovljeno Kopitarjevo društvo
Slovenije, ki je organiziralo tudi Kopitarjeve dneve, ki so bili zasnovani kot
predavanja za slaviste. Z ustanovitvijo Občine Vodice so se Kopitarjevi dnevi
iz Ljubljane preselili v Vodice, kjer jih organizirajo v sodelovanju z občino in
tamkajšnjo šolo in so namenjeni tudi laični javnosti.

Summary
Kopitar’s days began in 1984 with the arrangement of Kopitar’s commemorative
room in Repnje. Kopitar’s society was founded five years later and organized
Kopitar’s day which were meant as lessons for Slavicists. When the
Municipality Vodice was founded Kopitar’s days were organized in Vodice,
organizers are Municipality and the primary school and are intended to
everybody interested.
330
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Vodnikovi domačiji v Šiški večer poezije pesnika in
igralca Toneta Kuntnerja. V petek, 22. novembra, je
bilo dopoldne v OŠ Franca Marna v Vodicah srečanje
s predstavniki OŠ Vuka Karadžića iz Tršića v Srbiji.
Ogledali so si tudi Kopitarjevo spominsko sobo, popoldne pa je bil v prostorih osnovne šole Kopitarjev
študijski dan, na katerem so s predavanji sodelovali
dr. Jože Pogačnik, dr. Štefan Barbarič, dr. Vasilij Melik, pesnik Ruda Milenković.1

Digitaliziran portret Jerneja Kopitarja, delo Vladimirja
Gajška
Leta 1984 so Vodičani ob 140. obletnici smrti Jerneja Kopitarja pripravili Kopitarjeve kulturne dneve. V
Repnjah, rojstni vasi jezikoslovca Jerneja Kopitarja,
so odprli njegovo spominsko sobo, v Vodicah središče kraja poimenovali Kopitarjev trg in se dogovorili,
da bodo vsako leto pripravili Kopitarjeve dneve.

Ob koncu Kopitarjevih dni so poudarili, da bi morali Kopitarjevi dnevi prerasti v republiško kulturno
prireditev, in sklenili, da bo naslednje leto Kopitarjeve dneve organiziral poseben odbor, „delegatsko
oblikovan pri občinski kulturni skupnosti Ljubljana - Šiška“. „Z leti naj bi Kopitarjeve dneve razširili
tudi z drugimi temami. Vso pohvalo so slovenski
slavisti izrekli krajevni skupnosti Vodice in delavcem
osnovne šole Franceta Marna – Srečka, posebej še
predsedniku prireditvenega odbora prof. Jožku Peternelu …“2

Jožko Peternel, predsednik Kopitarjevega prireditvenega odbora

Časopisni članek iz takratnega občinskega glasila
(Javna tribuna, letn. 24, novembra 1984, št. 250,
str. 3)
Prvi Kopitarjevi dnevi so bili v Vodicah
Prvič so torej potekali od 20. do 23. novembra 1985.
Pokrovitelj Kopitarjevih dni v Vodicah je bila kulturna skupnost Ljubljana - Šiška, prireditveni odbor
pa je vodil Jožko Peternel. Za začetek je KUD Oton
Župančič iz Sore v domu KS Vodice uprizoril igro
Frana S. Finžgarja Lucija, naslednji dan, v četrtek,
21. novembra, je ob 13. uri v isti dvorani Oder treh
herojev iz Pirnič uprizoril otroško igro Samuila Jakovleviča Maršaka Mucin dom, ob 17. uri pa je bil v
332

Po Kopitarjevih dnevih je v Gorenjskem glasu izšel
obsežen komentar Danice Dolenc, v katerem je avtorica temeljito obdelala odnos Slovencev do Kopitarja, ki je pogojen s Kopitarjevim kritičnim odnosom
do Prešerna. Na podlagi njegovih biografskih dejstev
je poudarila njegovo voljo do pridobivanja znanja,
ki je bilo zares široko, saj je obvladal več evropskih
jezikov in jih uporabljal v pismih. Izpostavila je tudi
dejstvo, kako zelo cenijo Kopitarja Srbi, ker je toliko naredil za njihov kulturni razvoj s tem, da je bil
mentor Vuku Karadžiću. Razpravljavci na prireditvi
v Vodicah so govorili tudi o možnosti, kako širiti pozitiven pogled na jezikoslovca, zaključila pa z mislijo,
ki jo je izrekel dr. Jože Pogačnik: „V kulturnem življenju so udeleženci praviloma dveh vrst: eni sejejo,
1
2

Kopitarjevi dnevi. Gorenjski glas, 19. novembra 1985, str. 5
Dolenc, Danica, Kopitarjevi dnevi so končani. Gorenjski glas, 26.
novembra 1985, str. 1
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drugi žanjejo. Kopitar spada med sejalce, ki je posejal
več njiv, s katerih so žetev pobrali drugi.“3
V letih do tistih, ki so jih organizirali leta 1995, so
se na Kopitarjevih dnevih v Ljubljani zbirali učitelji
slovenščine.
Leta 1990 so ustanovili vseslovensko kulturno izobraževalno Kopitarjevo društvo Ljubljana. S tem so
želeli uveljaviti širši interes za priznanje slavistični,
filološki in jezikovni misli. Njegov prvi predsednik je
postal profesor Jože Peternel.4

Nova občina slavi pomembnega rojaka
Naslednja odmevnejša prireditev Kopitarjevih dni
je bila 20. in 21. decembra 1995, in sicer so bili to
jubilejni, deseti Kopitarjevi dnevi, ki sta jih soorganizirali Kopitarjevo društvo in Občina Vodice.
Francka Rozman je v Kopitarjevem glasu o sporedu
napisala:
„Na začetek Kopitarjevih dni nas je s prijetnimi
skladbami vabila godba Vodice, ki je igrala v avli
OŠ. V hodniku in avli smo si lahko ogledali likovne
izdelke učencev osnovnih šol Slovenije. Na sami
prireditvi je nekaj lepih pesmi zapel cerkveni pevski
zbor, z uvodnimi besedami pa sta začela proslavo
ravnateljica šole in župan občine Vodice. Profesorju
Jožetu Pogačniku smo občani Vodic izročili listino o
častnem občanu naše občine. V kratkem govoru je leta poudaril pomen Kopitarja in krivice, ki je Slovenci
še vedno nismo popravili. … Z monodramo DOSJE
nas je IVO BAN presunil in zabaval.
Drugi dan prireditve se je začel s seminarjem za učitelje slovenskega jezika. Obiskalo ga je veliko zainteresiranih.

V študijskem delu je sodelovalo pet znanstvenikov
s svojimi prispevki, od teh so bili trije iz tujine: dr.
Sergio Bonazza iz Italije, prof. dr. Stanislauss Hafner
iz Avstrije in prof. dr. Zvonko Kovač iz Hrvaške; od
slovenskih sta sodelovala prof. dr. Martina Orožen
in prof. dr. Jože Pogačnik. Razen dr. Orožnove so vsi
predavatelji predstavljali različne vidike Kopitarjevega dela in vpliva.
Prireditev je bila zelo uspešna, poročevalki v Kopitarjevem glasu sta pogrešali večjo udeležbo občanov
na prireditvah.

Enajsti Kopitarjevi dnevi
Občina Vodice je skupaj s Kopitarjevim društvom
Ljubljana v četrtek, 19., in petek, 20. novembra
1996, organizirala 11. Kopitarjeve dneve. Začeli so
jih v četrtek z razstavo predlogov za občinski grb in
zastavo, ki je bila povezana s predavanjem grboslovca dr. Boža Otorepca v vodiški knjižnici. Slovesnosti
se je udeležil tudi nemški veleposlanik v Republiki
Sloveniji dr. Günter Seibert, ki mu je župan Anton
Kokalj ob tej priložnosti izročil listino o častnem občanstvu, ker se proslave ob občinskem prazniku ni
mogel udeležiti.
Kopitarjevih dnevov se je udeležil tudi minister za
kulturo dr. Janez Dular, ki je občini Vodice čestital,
da se je odločila organizirati Kopitarjeve dneve v domačih krajih.5
Tega leta so prvič podelili Kopitarjevo pero, priznanje za znanstveno delo, ki ga je prejel v Gradcu živeči
Slovenec in kopitarijanec dr. Stanislav Hafner za življenjsko delo ob svoji osemdesetletnici.

Zaključek slovesnosti je bil pred Kopitarjevo rojstno
hišo v Repnjah. Tu so se predstavili učenci vodiške
šole z recitacijami, slavnostni govornik je bil dr. Jože
Pogačnik, zaigrala pa je tudi godba. Krajani Repenj
so častnemu občanu Vodic – dr. Jožetu Pogačniku –
podarili akvarel Sany Fister – domačinke z Vojskega.“
Na desetih Kopitarjevih dnevih je sodelovalo deset
osnovnih šol iz Semiča, Ljubljane, Luč ob Savinji,
Idrije, Brestanice, Ruš, Kamnika, Črnomlja, Ajdovščine in Jesenic. Poslali so 36 prispevkov v prozi,
38 pesmi, dve brošurici z literarnimi prispevki in jezikovno študijo Naš pogovorni jezik.
3
4

Dolenc, Danica, Kopitarjevi dnevi naj bi slavistom bolj približali našega velikega jezikoslovca in mu v naši kulturi dali veljavo. Čas je,
da popravimo krivico. Gorenjski glas, 3. decembra 1985, str. 5
Dolenc, Danica, ob 150-letnici smrti Jerneja Kopitarja (1780–
1844). … se Slovenci svojih korenin zavedo … Gorenjski glas, priloga Snovanja, 1. julija 1994, str. 15

Stanislav Hafner
5

Žalar, Andrej, Kopitarjevi dnevi v Vodicah. Kopitar je bil Evropejec.
Gorenjski glas, 26. novembra 1996, str. 8
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Na Kopitarjevih dnevih je zapel mešani pevski zbor,
dramska skupina je zaigrala igro Glavni dobitek, nikakor pa ni smela manjkati Godba Vodice.

Kopitarjevi dnevi v sklopu občinskega
praznika
Od leta 1997 naprej so bili Kopitarjevi dnevi dogodek v sklopu praznovanja občinskega praznika. Tega
leta so na Kopitarjevem študijskem dnevu razpravljali o prenovi pouka slovenščine za novo tisočletje.
Spomnili so se tudi stote obletnice prenosa Kopitarjevih posmrtnih ostankov z Dunaja na ljubljansko
Navje. Spominske slovesnosti na Navju so se udeležili predstavniki Občine Vodice, osnovne šole, daljna
sorodnica Jerneja Kopitarja in pesnica Antonija Baksa Srnel, ki je za to priložnost napisala pesem Kopitarju v spomin.
Jernej
Otroštvo med travniki …
Treba je pohiteti,
še preden zapade prvi sneg.
Mesto veliko, tuje –
čaka.
Učeni možje,
zbadljivi sošolci in ti, Jernej,
vedoželjni fantič,
si pustil gnezda
na Repenjskem hribu.
Dolgo te ni bilo.
Drevje se je odevalo
v nova oblačila
in preden je zapadel
prvi sneg,
si našel pot domov.

stja prof. dr. Katja Sturm Schnabl, koroška Slovenka
iz Sinče vasi na Gosposvetskem polju, ki predava na
slovenističnem oddelku slavističnega inštituta dunajske univerze. Druga zanimiva gostja je bila mag.
Ljubica Duić Jovanović, književnica iz hrvaškega
Čakovca, od koder je doma tudi Antonija Baksa Srnel. Vsaka je dala prireditvi svoj prispevek. Večer je
zaključila Ljoba Jenče, interpretka izvirne slovenske
ljudske pesmi.

Katja Sturm Schnabl
Kopitarjevo društvo si je posebej ob dvestoletnici
(2008) prve slovenske znanstvene slovnice močno
prizadevalo, da bi prišlo do velikega simpozija, ki bi
potekal v Cankarjevem domu, vendar do uresničitve
ni prišlo.
Štirinajsti Kopitarjevi dnevi so bili 14. septem
bra 2011. Pravzaprav je bil le en dan. Prireditev so
pripravili v vodiškem Kulturnem domu, na njej pa so
se Jože Peternel, predsednik Kopitarjevega društva
Slovenije, Vladimir Gajšek, književnik, pisatelj Ivan
Sivec in moderator Rado Čuk pogovarjali o Jerneju
Kopitarju in iniciativni skupini za Kopitarjev kulturni center, ki naj bi bil v Vodicah. Prireditev je s petjem obogatila dekliška vokalna skupina Flora.

Trinajste Kopitarjeve dneve leta 1998 so najprej
nameravali razdeliti na dva dneva, in sicer naj bi bil
v petek, 18. septembra, študijski dan v osnovni šoli,
v soboto zvečer pa kulturni večer, vendar pa jim je
ves čas nagajalo vreme, tako da sta bili obe prireditvi
končno v petek: ena dopoldne ena pa zvečer.
Urednica KG je v poročilu o študijskem dnevu napisala tudi: „Iz poročila izvajalca o izvedbi programa
je razvidno, da je bila večina udeležencev z vsebino
in organizacijo zadovoljna, da si še želijo takega izpopolnjevanja. Še najmanj jih je pritegnilo tistih pol
točke, ki si jih pridobi vsak udeleženec, če napiše še
seminarsko nalogo.“
Na večerni kulturni prireditvi je po pozdravu župana
Antona Kokalja navzoče nagovorila slavnostna go334

Od desne proti levi sedijo Jožko Peternel, Vladimir
Gajšek, Rado Čuk.
Občina je 15. Kopitarjeve dneve zaznamovala
s prireditvijo na ljubljanskem Navju. Z vključitvi-
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Slovesnost pri obnovljenem spomeniku na Navju

Slavnostni govornik dr. Miran Hladnik (Foto: Tina
Kosec)

jo obnove Kopitarjevega spomenika v proračun za
leto 2012 ter organiziranjem spominskega dogodka
ob 115. obletnici vrnitve Kopitarjevih posmrtnih
ostankov v slovensko zemljo je potrdila pripravljenost, da se Kopitarjevo ime in prispevek k slovenski
in evropski kulturi ohranita in osvežita. Podan je bil
tudi predlog za postavitev kenotafa na pokopališču
St. Marx na Dunaju (tam je bil prvotno pokopan Jernej Kopitar in tja naj bi postavili repliko spomenika
na Navju), vendar zadeve na Dunaju z vidika spomeniškega varstva še niso dozorele.

Osrednja prireditev 16. Kopitarjevih dnevov v
nedeljo, 14. septembra 2014, je bila kulturna prireditev ob 170. obletnici smrti Jerneja Kopitarja. Na
njej je bil slavnostni govornik jezikoslovec dr. Janez
Dular, ki je poudaril Kopitarjevo narodno zavest in
Kopitarjev avstroslavizem ali tako imenovano vizijo
slovenske prihodnosti z dolgoročnimi cilji in strategijo v okviru avstrijskega cesarstva, s čimer bi Avstrija
obveljala tudi kot protiutež fevdalno zaostali Rusiji.
Prireditev je povezovala Rosvita Pesek, v vlogi Jerneja Kopitarja je po predlogi Ivana Sivca nastopil
dramski igralec Roman Končar, spregovoril pa je tudi
župan Aco Franc Šuštar, ki je med drugim predstavil načrte za prihodnji Kopitarjev center v središču
Vodic.
17. Kopitarjeve dneve so septembra 2016 posvetili 115. obletnici smrti Jakoba Alešovca, pisatelja,
humorista in časnikarja. Prva prireditev je bila v prvem tednu septembra, ko je bila na obnovljeno grajsko obzidje v Šinkovem Turnu nameščena zunanja
trajna kronološka predstavitev plemiških rodbin v
gradu od leta 1250 naprej, na občinsko zgradbo Skaručna 42 pa so namestili spominsko ploščo Jakobu
Alešovcu. Na Skaručni je v dvorani potekal slikarski
ekstempore, na katerem so domači umetniki, tako
odrasli kot otroci, upodabljali Jakoba Alešovca in
Skaručno. Njihove slike so bile potem na ogled ves
mesec, v dvorani pa je bila postavljena tudi literarna
razstava o življenju in delu Jakoba Alešovca, ki jo je
postavil Tomaž Miško, vodja Knjižnice Vodice, ki je
enota Mestne knjižnice Ljubljana.
V septembru in oktobru so pripravili tudi poseben
program za osnovnošolce: za prve tri razrede lutkovne predstave v izvedbi KUD JaReM, za višje razrede pa srečanje z igralcem Gregorjem Čušinom, ki je
predstavil Alešovca prek njegovih besedil.

Kopitarjev portret je delo slikarja Borisa Kublja.
(Foto: Rok Štupar)

Osrednja prireditev je potekala v velikem šotoru
na igrišču na Skaručni. V umetniškem delu spore335
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da so nastopili Godba Vodice pod vodstvom Igorja
Dajčmana, Pevski zbor OŠ Vodice pod vodstvom Tomaža Grajzarja, projektni moški zbor pod vodstvom
Milana Bajžlja in Folklorna skupina Vodice pod vodstvom Marka Kosmača. Med umetnike seveda lahko
štejemo tudi Gregorja Čušina, ki je interpretiral nekaj besedil Jakoba Alešovca: pikro besedilo na račun
gosposke in šaljive verze iz pratike. Naslednji govorniki so vsak po svoje predstavili Alešovca in njegov
čas ter njegov pomen. Marjeta Žebovec je orisala miselne tokove ter idejno in politično situacijo med Slovenci v drugi polovici 19. stoletja. Narodna zavest se
je takrat šele prebujala in Alešovec jo je kmalu začutil
ter jo spodbujal tudi pri drugih. Dr. Miran Hladnik
je govoril o Alešovcu kot odrinjenem zaradi političnih razlogov, izpostavil pa je, da bil prvi slovenski
pisec kriminalk in prvi feljtonist. Bil je tudi humorist, pisal je kmečke, izseljenske in skrivnostnostne
povesti. Slikar Roman Veras je predstavil ustvarjalno
razpoloženje na ekstemporu, vodja vodiške knjižnice
Tomaž Miško pa je podal celovit pregled Alešovčevega življenja in dela.
Nazadnje je spregovoril še župan Aco Franc Šuštar,
ki je poudaril pomen Jerneja Kopitarja, saj njemu v
čast bienalno prirejajo Kopitarjeve dneve, predstavil pa je tudi prizadevanja Občine Vodice za gradnjo
medgeneracijskega Kopitarjevega središča z večnamensko zgradbo, v kateri bodo zdravstveni, trgovski,
storitveni, upravni, občinski ter kulturni in družabni
prostori.
Osrednji slavljenec 18. Kopitarjevih dnevov je
bil Valentin Zarnik, saj je minilo 130 let od njegove
smrti, poleg tega pa se na -8 konča še nekaj pomembnih letnic:
•

1118: 900. obletnica prve pisne omembe Vodic:
o tem je govoril zgodovinar mag. Stane Okoliš;

•

1808: 210. obletnica prve slovenske znanstvene
slovnice izpod peresa Jerneja Kopitarja: pomenu Kopitarjevega dela se je posvetil dr. Vladimir
Osolnik;

•

1818: 200. obletnica Kopitarjevega sodelovanja
pri utemeljitvi modernega srbskega jezika (srbsko-nemško-latinski slovar);

•

1848: 170. obletnica pomladi narodov in v nadaljevanju 150. obletnica slovenskih taborov in
čitalnic: pomen tega gibanja je predstavila profesorica Jana Ozimek;

•

1888: 130. obletnica smrti dr. Valentina Zarnika, ki je bil najbolj zaželen govornik na taborih:
njega in njegovo delo je slikovito orisala knjižničarka Karmen Jančar;

•

1898: 120. obletnica gradnje prve šole v Vodicah;
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•

1918: 100. obletnica smrti Ivana Cankarja: temu
in obletnici slovenske pomladi se je posvetil
dramski igralec in pesnik Tone Kuntner;

•

1988: 30. obletnica slovenske pomladi.

Na prireditvi je nastopilo približno 150 kulturnikov
iz vodiške občine.

Na 18. Kopitarjevi dnevih je nastopil tudi pesnik Tone
Kuntner. (Foto: Tina Kosec)
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Povzetek
Občina Vodice izdaja občinsko informativno glasilo Kopitarjev
glas, ki je v letih delovanja občine zamenjal kar nekaj
urednikov, spreminjala se je zunanja podoba, najbolj pestra
pa je seveda vsebina, saj v njem piše o vsem, kar se v občini
dogaja. Notri so tudi zgodbe o ljudeh, ki tu živijo.

Summary
Vodice Municipality publishes its own magazine Kopitarjev glas
which had some editors in the years of editing, the image was
changed several times and the contents are also interesting.
It is about everything that is going on in the municipality and
about the people who live there.
338

Kopitarjev
glas
Marjeta Žebovec
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Že takoj na začetku je Občina dala velik poudarek
informiranju. Izdajati je začela glasilo predvsem
informativne narave in ga poimenovala po najuglednejšem „krajanu“ Jerneju Kopitarju – Kopitarjev
glas.
Urednik prvih devetih številk je bil Franc Podgoršek,
potem je bil do trinajste številke začasni urednik kar
župan Anton Kokalj, od štirinajste do 21. številke
Cveto Vrbovšek, od 22. do 42. številke Nada Fajdiga,
potem je uredniško delo prevzel Rado Čuk, 62. številko pa je uredila Tanja Puh. Zatem je bil spet urednik Rado Čuk, za njim je to delo opravljal tričlanski
uredniški odbor, nakar je postal urednik Ernest Morgon, potem nekaj časa spet Tanja Puh, za njo Alenka
Jereb, od katere je konec leta 2010 prevzela urejanje
občinskega glasila Monika Kubelj, katero je sredi leta
2013 nasledila Natalija Rus. Od leta 2019 je urednica
Tanja Dominko (rojena Puh).

na dvanajsti seji Sveta občine sprejeli odlok o delovnih telesih občine Vodice. To so: komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, nadzorni odbor, odbor
za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, urejanje
prostora in naravovarstvo, odbor za finance in investicije, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, odbor za
gospodarstvo, odbor za pravne akte, odbor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, projektni
svet CRPOV in odbor za Kopitarjeve dneve.
Posamezne številke do vključno petnajste niso bile
vezane niti spete. Glasilo je izhajalo enkrat mesečno in imelo iz številke v številko več sodelavcev. Naslovnica pri prvih desetih številkah ni bila posebej
oblikovana, od dvanajste številke naprej pa je bila na
zgornjem delu strani risba, in sicer dve ponazoritvi
meseca, v katerem je glasilo izšlo. V osemnajsti številki pa na naslovnici ni bilo več risb, ki ponazarjajo
mesec izida glasila, ampak novi občinski grb, ki so ga
skupaj z zastavo sprejeli soglasno.
Na začetku je bil časopis tiskan v črno-beli tehniki,
le naslovnica je bila v barvi, na začetku zeleni, nato
sta se kombinirali rumena in modra barva. Na zadnji strani so skoraj od začetka objavljali fotografije.
V petnajsti številki so se pohvalili, da so praznovali
prvo obletnico izhajanja, in opisali, kako nastaja občinski časopis. Od številke 43 naprej sta bili prva in
zadnja stran barvni in s fotografijami. Na prvi strani

Risba na naslovnici (št. 17, 1996)
Prva številka glasila je izšla 3. aprila 1995. V drugi
številki je župan Anton Kokalj v uvodnem pismu
pojasnil, kaj je namen občinskega glasila: „To naj bi
bilo sredstvo za medsebojno izmenjavo mnenj, prikazovalnik utripa življenja, razmišljanj, umetniških
stvaritev, predlogov, vprašanj in tudi kritike, šal iz
vsakdanjika, vabil, oglasov itd. Naj vam ne bo nerodno poslati zanimive fotografije ali zapisa o še tako
majhnem dogodku. Želimo pa, da bi bil avtor pod
prispevkom podpisan. To kljub morebitnemu kritičnemu zapisu bolj gradi zaupanje kot anonimnost ali
lažna imena.“

Zunanja podoba občinskega glasila
Posamezne številke so na začetku obsegale od štiri do dvanajst strani, nato do desete številke redno
dvanajst; potem se je obseg spreminjal odvisno od
vsebine: večinoma je obsegal 16 strani, včasih se je
vsebine nabralo za več, kdaj tudi za 28 strani.
Prva številka je obsegala osem strani, večino prostora pa namenila poročanju o delu občinske uprave in
občinskega sveta. V 10. številki najdemo zapis, da so
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Kopitarjev glas se za 43. številko leta 1998, preobleče v barve.
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je bilo do številke 66 z njimi kombinirano tudi besedilo člankov, vsaj njihovi povzetki, od 67. številke
naprej pa so na naslovnici samo fotografije z naslovi
nekaterih člankov. Sčasoma je postalo oblikovanje
naslovnice zahtevnejše in tako je postala tudi lepša.
Več pozornosti so začeli posvečati kakovostni, tudi
umetniški fotografiji.
Naslednji korak je glasilo naredilo pri 47. številki: od
takrat naprej so ga tiskali na boljšem papirju. Številke Kopitarjevega glasa od februarja 2005 naprej pa
so dostopne na spletu, tako na portalu Občine Vodice kot na Digitalni knjižnici (dLib.si). Zanimivo je, da
so od aprila 2005 naprej začeli številčiti KG za vsako
leto posebej s številko 1. V letu 2005 torej februarski
nosi številko 111, aprilski pa številko 4; za leto 2006
pa so začeli s številko 1.
Z decembrsko številko 2010 se je grafična podoba
dopolnila z navedbo najzanimivejših člankov na naslovnici, v barvni tehniki pa so bile tiskane tudi vse
notranje strani, kar je časopis naredilo privlačnejši.
V aprilu 2015 se je glasilo spet preobleklo. Celostno
grafično podobo je oblikoval Rok Štupar, pod budnim očesom in s kakovostnim delom vseh sodelujočih je Kopitarjev glas postal še bolj aktualen. Majhne
spremembe ga vedno znova delajo lepšega, boljšega
in polnejšega.

Sporočilna je postala tudi zadnja stran glasila (št. 94,
2003).

Grafična podoba naslovnice leta 2008.

Naslovnica občinskega glasila leta 2013 s slutnjo novega središča.
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Dobrodošla dopolnitev je priloga poletne številke, v
kateri je objavljen koledar prireditev ob občinskem
prazniku.
Kopitarjev glas je z vsakim letom in z vsakim novim
urednikom dobival nove vsebinske poudarke, ker je
pač življenje pestro in se vedno znova dogajajo zanimive stvari. O vsem tem pa je veliko napisanega v
poglavjih o življenju Občine Vodice.

O čem je pisal Kopitarjev glas
V vsaki številki je bilo poročilo o seji (eni ali več) občinskega sveta; pisali so o gospodarskih temah, kmetijstvu, kulturni dediščini in ob člankih objavljali
fotografije. V marsikateri številki je bil predstavljen
tudi uspešen posameznik, pa naj bo to podjetnik,
kmet, umetnik ali športnik.
Seveda so bile v glasilu objavljene tudi razprave v
zvezi s posameznimi zadevami na dnevnem redu
občinskega sveta. Polemike so se razvile tudi ob
kakih drugih temah, pri katerih je bilo udeleženih
več ljudi in se niso mogli med seboj ustrezno pogovoriti.
Pomembna rubrika v glasilu so bile Koristne informacije, kjer so pisali o tem, kaj storiti z odpadki,
o javni razsvetljavi, cestah, dolžnostih občanov,
ko pada sneg, zimski službi, javnih zavodih in njihovih težavah, o sistemu melioracijskih kanalov,
pojasnila o raznih občinskih natečajih in razpisih,
javnem prevozu potnikov, proračunu občine Vodice za različna področja, spremembah prostorskega plana, o plinifikaciji naselja Vodice, javnih delih, … Ko rubrika ni več nosila takega naslova, so
pisali tudi o širitvi dostopa do interneta, po letu
2012 tudi brezplačnega na določenih območjih, o
nakupu in montaži defibrilatorjev ter poučevanju
krajanov o njihovi uporabi, o delovanju Lokalne
akcijske skupine, partnerstva, sestavljenega iz
predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter
civilne družbe, ki izhajajo iz lokalnega območja,
odgovarjali občanom, …
Vedno so objavljali poročila o tem, kaj se dogaja
v občini na komunalnem področju. Tako so obnavljali ceste, jih širili, gradili pločnike in kanalizacijo, … V glasilu so objavljali tudi svetovalne članke,
tako v zvezi z zasebnim življenjem kot za podjetnike.
V dvanajsti številki glasila so uvedli rubriko z naslovom Prepovedano za odrasle, ki je obsegala tri
strani; od tedaj naprej so bile v glasilu redno strani za otroke, le naslov rubrike se je spreminjal. Na
začetku so bili na dveh straneh literarni prispevki
osnovnošolcev, na tretji pa križanka in uganke.
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Spremenjena podoba naslovnice iz leta 2019.
Posebna obogatitev za otroke in mlade je prišla s
stripom Andreja Potrča Škratek Svit v 89. številki
januarja 2003; nekaj let pozneje je bila v glasilu redno tudi stran s pobarvanko.
Zima 1995/96 je bila kar bogata s snegom, žal pa
tudi z žledom, tako da so bila v 12. številki objavljena navodila za ravnanje v tem primeru ter naslovi in kontaktni podatki ljudi, na katere so se
lahko obrnili. Tovrstni nasveti so prišli prav tudi
nekaj let pozneje, in to kar večkrat: včasih za žled,
včasih za vetrolom ali pa druge ujme.
Uvedli so tudi rubriko Izzivi in kot prvega predstavili Janeza Špenka iz Utika, ki je izdelal dve maketi
Eifflovega stolpa iz vžigalic. Veliki stolp meri v višino 2,10 metra, zanj je porabil enajst tisoč malih
in tisoč sto velikih vžigalic, delal pa ga je tristo ur.

Delitvena bilanca z Mestno občino
Ljubljana
Župan Anton Kokalj je v svojih poročilih in nagovorih za Kopitarjev glas, posebno v prvem mandatu, precej pozornosti posvetil delitveni bilanci, saj
je na območju dotedanjih ljubljanskih občin (Šiška,
Center, Bežigrad, Moste-Polje, Vič-Rudnik) poleg lju-

Kopitarjev glas

bljanske mestne občine nastalo še devet občin: poleg
Vodic še Medvode, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Velike Lašče, Ig in
Škofljica. Zlasti je poudaril pomen povezovanja županov novih občin okrog Ljubljane za bolje izpeljano delitveno bilanco. Delitvena bilanca je pomenila
silno težko poglavje prvega obdobja občine. O delu
županov primestnih občin je pisal tudi v naslednjih
številkah glasila. Delitvena bilanca se je vlekla zelo
dolgo, saj se do začetka leta 1998 niso dogovorili še
o ničemer. Občina Vodice je šele na začetku marca
2001 podpisala prvi del dogovora o delitvi premoženja z Mestno občino Ljubljana. Vse se je odvijalo
tako počasi, ker ljubljanska občina po županovih besedah preprosto ni bila pripravljena novim občinam
omogočiti pravične delitve premoženja. Župan Anton Kokalj je v eni izmed številk Kopitarjevega glasa
razlago delitvene bilance končal takole: „Narejen je
bil prvi velik korak v smislu zaupanja, da ima MOL
poštene namene. Čas bo pokazal, ali smo naredili
prav ali ne. Vsekakor je končni obračun odvisen tudi
od države, saj se pripravlja nova sprememba zakonodaje in pritisk na manjše občine. Prepričan sem, da
bo tako ravnanje države naši občini škodilo. Napor,
ki ga vlagamo v zagotavljanje enakovrednih pogojev
življenja na območjih zunaj mest, bomo torej vlagali
še naprej, bo pa boj vedno bolj neizprosen.“ Zanimiv
je podatek, da je bilo samo v zvezi s to problematiko
med Občino Vodice in občinami udeleženkami izmenjanih 182 korespondenc.

Jože Ciperle je npr. priskrbel stare fotografije iz različnih arhivov.
Za občinsko glasilo se tudi spodobi, da piše o jubilejih občanov, kot je na primer zlata poroka, poroča
o obiskih župana pri občanih, starih devetdeset let
in več, redno pa mora tudi spremljati osnovnošolske valete. Vsaka je za takratne učence, ki končujejo
osnovno šolo, in njihove starše edinstvena in najpomembnejša.
V občinskem glasilu so vedno poročali tudi o praznovanjih: kulturnega praznika, državnih praznikov in
seveda jubilejev društev. Tako so na primer proslavi
– kulturni prireditvi ob dnevu državnosti nekaj let
zapored dali ime Tabor pod lipami. Največ prostora je
občinsko glasilo posvetilo vsakoletnemu praznovanju občinskega praznika, saj so ob tem praznovanju
pripravili tudi največ prireditev. Osrednja je bila slavnostna seja, na kateri je bil prvih nekaj let vsakokrat
poseben glasbeni gost – posameznik ali skupina, za
povezovanje programa pa so vabili tudi znane medijske delavce, med njimi Jureta Seška, Tanjo Puh, por.
Dominko, Jožeta Logarja, Boštjana Romiha … Vsako
prireditev je začela Godba Vodice, državno himno pa
je, odkar deluje, največkrat zapel MePZ Biser.

Pogovori z zanimivimi gosti, posebne
izdaje, zgodovina
Potem ko je bila dvorana Kulturnega doma obnovljena in je postala središče kulturnega življenja v Vodicah, so povabili tudi marsikatero znano osebnost
tako iz sveta zabavne glasbe kot izvajalca drugačnega razvedrila. Z vsako tako osebnostjo so se tudi
pogovorili in v Kopitarjevem glasu objavili pogovor.
Kopitarjev glas je izhajal tudi ob posebnih priložnostih. Prva taka posebna izdaja je izšla novembra
1998 – pred lokalnimi volitvami. V tej izdaji so predstavili delo župana, občinske uprave in občinskega
sveta v prvem mandatu. V 42. številki, ki je izšla 13.
novembra 1998, pa so bili poleg običajnih rubrik
predstavljeni tudi kandidati in programi nekaterih
strank za lokalne volitve. Posebne izdaje Kopitarjevega glasa so izšle še ob nekaterih volitvah, ne pa
vsakokrat.
V letih 2012 in 2013 so objavili serijo člankov pod
skupnim naslovom Brskamo po zgodovini, kjer so
bili predstavljeni posamezni pomembni objekti v
krajih občine Vodice, nekateri dogodki, … avtor dr.
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Povzetek
Zapis o društvenem življenju obsega zgodovinski pregled njihovega delovanja do
druge svetovne vojne in posebej do osamosvojitve Slovenije, nato pa predstavi
gasilska, športna, kulturna in druga društva, ki delujejo v samostojni Sloveniji.
Občani z veseljem sodelujejo v njih. V gasilskih društvih sodeluje 1268 članov, v
kulturnih 287, v športnih 605 in drugih društvih 1086, pri čemer imata največ
članov društvi upokojencev. Čeprav so nekateri občani včlanjeni v dve ali celo
več društev, pa je podatek, da je več kot polovica občanov včlanjena v društva, ki
delujejo na območju občine, impresiven.

Summary
Article about the social life contains the history of their work until World War II
and especially until independence; after that there are presented societies which
work in the independent Slovenia. The citizens are active in with gladness.
There are 1268 members of fire departments, 287 in the cultural societies, 605
in sports and in the others 1086, most of them in both retirement societies.
Although some citizens are members of two or more societies, the fact that
more than half of citizens are members of the societies which work in the area
of municipality, is impressive.
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Zgodovinski pregled do druge svetovne
vojne
O obstoju družb, društev in združenj na Slovenskem
pričajo že dokumentarni zapisi iz 14. stoletja, ki
omenjajo delovanje cerkvenih bratovščin, ki so nastale v zvezi z opravljanem verskih obredov. Kasneje
so se razvile cehovske organizacije kot posebna združenja rokodelcev v mestih in trgih.
Z revolucionarnim letom 1848 (pomlad narodov v
avstro-ogrski), ko sta bila v ospredju zemljiška odveza in samostojen položaj občin, je prišlo do sprememb tudi pri delovanju društev.
Po padcu absolutizma in objavi februarskega patenta
1861 je prišlo do delne sprostitve in olajšav pri ustanavljanju društev.
Z ustanovitvijo Kraljevine SHS 1918 so se morala
vsa društva, delujoča na slovenskem ozemlju v okviru jugoslovanske države, registrirati pri Deželni vladi za Slovenijo v Ljubljani.
Zakon o društvih, shodih in posvetih iz leta 1931 je
dal novo osnovo za obnavljanje društev.
Po objavi novega zakona o društvih je bilo leta 1932
v Dravski banovini registriranih 5626, leta 1938 že
8211, ob okupaciji leta 1941 pa 11.701 društev.
V Vodicah je že leta 1874 delovalo bralno društvo in
na Skaručni Podružnica kmetijske družbe Kranjske
(ustanovljena 1900), vendar je do pravega razcveta
društvenega življenja prišlo šele na začetku 20. stoletja.
Najstarejše gasilsko društvo je bilo na pobudo nadučitelja Julija Slapšaka ustanovljeno 1. marca
1903 v Vodicah. Potem so sledile ustanovitve gasilskih društev v Polju (27. decembra 1921), v Šinkovem Turnu (20. septembra 1925) in v Zapogah
(28. novembra 1926). Še pred drugo vojno (1940)
je bilo ustanovljeno tudi gasilsko društvo Bukovica
- Utik.

Vodiški telovadci 1938 (Foto: Osebni arhiv Francke Rozman)
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Prizadevanja, da bi se kmečko prebivalstvo udejstvovalo tudi na kulturno-prosvetnem področju,
so na začetku 20. stoletja pripeljala do ustanavljanja izobraževalnih društev, ki so jih spodbujali
predvsem župniki. Že leta 1905 je bilo v Zapogah
ustanovljeno Katoliško slovensko izobraževalno
društvo, ki sta mu 1909 sledili društvi v Vodicah
(s telovadnim odsekom Orel) in 1911 tudi v Šinkovem Turnu. V Vodicah je župnija leta 1922 zgradila
dom, ki je bil leta 1944 leta požgan, bogata knjižnica pa zaplenjena.
Katoliško prosvetno društvo Vodice, ki je cvetelo v času med obema vojnama, je imelo več odsekov.
Med njimi zelo dejaven dramski odsek s številnim
članstvom (skoraj osemdeset članov iz Vodic, Polja
in Bukovice). Na oder so postavili številne igre, med
njimi Kralj z neba, Divji lovec, Misterij sv. maše, Anima, Veriga, … Med najdejavnejšimi člani je bil Stanko Kocelj, slikar, fotograf in režiser ljudskih iger.
Leta 1922 je v Bukovici začela delovati godba. Njen
ustanovitelj in prvi kapelnik je bil Rudolf Kaiser, po
rodu Čeh. Idejo sta denarno podprla Plevelčov in
Martinov ata. Godba se je 1930 iz Godbe Bukovica
preimenovala v Godbo Vodice, godbeniki pa so se z
gasilci dogovorili, da dozidajo prostor za godbene
vaje pri gasilskem domu v Vodicah. V letu 1932 se
je Godbeno društvo preselilo v Vodice, dokupilo inštrumente, članstvo se je še povečalo in pričela se
je zidava dvorane, ki je bila locirana ob gasilskem
domu. Posebno zanimiva sta člena pogodbe, ki pravita: „Dokler obstoji Godbeno društvo ima popolno
pravico do dvorane ...“ in „Gasilsko društvo bo šlo
godbenemu društvu v vseh ozirih na roko in ravno
tako tudi godbeno društvo gasilskemu.“ Dokument
sta podpisala takratni predsednik godbenega društva Franc Sodnik in načelnik gasilskega Ivan Jeraj.
Prvotne dvorane že dolgo ni več, društvi pa še vedno
obstajata in med seboj tudi sodelujeta.
Prvič je godba nastopila 31. maja 1923 pri telovski
procesiji in nato 16. septembra 1923 ob blagoslovitvi novega gasilskega doma v Polju; 25. maja 1924 se
je udeležila slovesnosti ob 40-letnici mengeške godbe; 2. julija 1928 je sodelovala pri prevozu zvonov
na Šmarno goro; 9. junija 1929 je igrala ob odkritju
spomenika Simonu Jenku na Podreči ter 19. aprila
1931 ob odkritju spominske plošče v prvi svetovani
vojni padlim v Zapogah, če naštejemo le nekaj najodmevnejših nastopov v prvih letih delovanja. Godba
je prenehala delovati leta 1941.
Poleg že omenjenih prosvetno-izobraževalnih in
gasilskih društev so na območju današnje občine
Vodice v tridesetih letih 20. stoletja delovala še
naslednja društva: Sokol kraljevine Jugoslavije na
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Ker je želja po godbi gorela naprej, je leta 1974 Godbeno društvo znova oživelo. Začela se je doba sedanje godbe, pri kateri pa se je zamenjalo precej glasbenikov ter dirigentov oziroma kapelnikov. Prvi je bil
Ernest Kvartič, ki je godbo leta 1974 spet postavil na
noge in jo vodil dve leti. Nasledil ga je Alojz Krajnčan,
ki je leta 1980 predal taktirko Damirju Matušeku. Za
njim je godbo od leta 1984 do leta 1986 vodil Rudi
Loborec, ko ga je zamenjal Maks Alfirev, ki je Godbeno društvo Vodice vodil skoraj deset let. Danes je
kapelnik Igor Dajčman, ki godbo vodi od leta 1994.
Najstarejša ohranjena fotografija godbe
Skaručni (1922 še kot podružnica v okviru šentviškega Sokola, 1923 pa že kot samostojno društvo
in 1931 kot Sokolska četa) in v Vodicah (četa se
je imenovala tudi Vodice-Šenkov turn), Društvo
kmečkih fantov in deklet v Zapogah (ustanovljeno
1931), kjer je bil zelo dejaven dramski odsek, v Šinkovem Turnu (ustanovljeno 1933) in na Skaručni
(ustanovljeno 1934). Podružnica Jadranske straže
v Šinkovem Turnu, Rdeči križ v Vodicah (ustanovljen 1931), Podmladek Rdečega križa na Skaručni,
v Šinkovem Turnu in Vodicah, Strelska družina v
Vodicah (ustanovljena 1933), Podružnica Sadjarsko-vrtnarskega društva v Vodicah (ustanovljena
1923) ter Podružnica Čebelarskega društva v Vodicah (ustanovljena 1919) in na Skaručni (ustanovljena 1931) ter Pevsko dramatično društvo Danica
na Skaručni (ustanovljeno 1936). V Vodicah je od
1934 delovala tudi krajevna organizacija Združenje borcev Jugoslavije Boj, ki je imelo tudi dramsko
sekcijo; 1937 pa so bili ustanovljeni v Vodicah še
društvo Rejec malih živali, Krajevna kmečka zveza
in Fantovski odsek.
Okupacija 1941 je mejnik za večino obstoječih slovenskih društev. Nemški okupator je vsa slovenska
društva razpustil; velika večina jih je prenehala delovati, zlasti še ko je OF razglasila kulturni molk.

Društveno življenje po drugi svetovni
vojni
Po vojni je leta 1950 Godbeno društvo oživil
domačin, navdušenec in entuziast Franc Sodnik. Bil
je ustanovni član godbe že leta 1922, tedaj pa je postal še kapelnik Godbenega društva Vodice. Vaje so
do leta 1962 potekale kar pri njem doma oziroma pr'
Kovač, kakor se je reklo po domače. Potem je odšel v
Kranj, kjer se je še nekaj časa ukvarjal z glasbo, nato
pa je moral zaradi bolezni prenehati in godbeno življenje je v Vodicah za dobro desetletje zastalo.

Člani so se menjavali, število pa je ostajalo konstantno
oziroma se je v nekaterih časovnih intervalih večalo
in predvsem pomlajevalo. Velike zasluge pri tem je
imela občinska Glasbena šola Mateja Hubada, ki je
bila ustanovljena na pobudo in predvsem za potrebe
društva, nato pa je imela pomembno vlogo pri širjenju glasbene vzgoje v celi občini Vodice. Delovala je
od leta 1997 do leta 2012.
V povojnem času je na območju sedanje občine Vodice deloval Mešani pevski zbor Jakob Aljaž. Prvi
nastop je imel ob odprtju telovadnice v Osnovni šoli
Vodice leta 1975. V njem so prepevali tako učitelji
in učiteljice kot drugi občani. Zbor je v najboljšem
obdobju delovanja štel do petdeset pevcev. Prepevati
je prenehal sredi osemdesetih let.

MePZ Jakob Aljaž pod vodstvom Jožka Peternela
(Foto: Osebni arhiv Francke Rozman)
V Vodicah je deloval Ljudski oder, ki je združeval
predvsem krajane Vodic in Repenj. Od leta 1950 do
1961 je delovalo Prosvetno društvo Srečko (ime po
Francu Marnu) Šenkov turn - Bukovica, ki je bilo
ustanovljeno leta 1950. V Vodicah je bilo do leta
1973 aktivno Prosvetno društvo, ki je imelo korenine še v predvojni dejavnosti.
Po vojni so dejavnost nadaljevala tudi vsa gasilska
društva, nekatera pa so se ustanovila na novo. Za
področje športa, najprej smučarskih skokov, je bilo
ustanovljeno Smučarsko društvo Strahovica (Selo),
v Vodicah sta bili dejavni tudi Turistično društvo in
Društvo kmetic. Organizirane so bile posamezne od347
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Skupinska slika članov društev, sodelujočih v televizijski oddaji Dobro jutro, 2019. (Foto: Ivan Merljak)
mevne prireditve, kot so kmečka ohcet, tekmovanje
traktoristov, silvestrovanja, klobasarske tombole in
polževe dirke. Kot pomembna ustanova je leta 1978
v Vodicah pričela delovati tudi knjižnica.

Društveno življenje po osamosvojitvi
Slovenije
Sedaj v Sloveniji deluje zelo veliko društev (okrog
24.000), vsako leto pa se jim pridružijo nova, ki razvijajo bogato društveno življenje.
V občini Vodice v letu 2020 deluje 30 društev, ki jih na
podlagi dejavnosti in občinskih razpisov delimo v štiri
skupine: gasilska, kulturna, športna in druga društva.
Na podlagi podatkov, ki so nam jih za pripravo tega
prispevka, posredovala društva, v nadaljevanju predstavljamo njihove kratke predstavitve. Društva (razen
Gasilske zveze, Karitas in Zveze združenj borcev) so
razvrščena po letnicah ustanovitve. V letu 2020 je zaživelo društvo Otroška nogometna šola Vodice, ki pa
še nima samostojnega opisa delovanja.

štva (PGD): PGD Vodice, PGD Bukovica - Utik, PGD
Polje, PGD Repnje - Dobruša, PGD Šinkov Turn in
PGD Zapoge.
Poslanstvo Gasilske zveze je povezovanje prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Vodice in
prevzemanje dogovorjenih skupnih nalog v sistemu
požarnega varstva.
Cilji delovanja gasilske zveze so:
•
•

•
•

•

GASILSKA DRUŠTVA
Gasilska zveza Vodice je bila ustanovljena 23. 6.
1995, v prostorih PGD Šinkov Turn. Sedež ima v
Polju. Predsednik je Bogomir Novak. Gasilska zveza
Vodice povezuje naslednja prostovoljna gasilska dru348

zagotavljanje organiziranosti, strokovne usposobljenosti in usklajenega razvoja članov za
učinkovito požarno varnost v občini;
zagotavljanje načrtovanega in usklajenega razvoja ter opremljanje gasilskih enot, v skladu s
predpisanimi merili in usklajena uporaba gasilskih enot in članov;
povezovanje med člani gasilske zveze in občani;
zagotavljanje ohranjanja zgodovine gasilstva,
gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov kot
pomembne vrednote društvenega življenja;
opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v
javnem interesu in je humanitarne narave.

Gasilska zveza Vodice v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:
•

organizacijske in strokovne naloge gasilstva, zlasti v zvezi:
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V Polju potekajo številna tekmovanja Gasilske zveze Vodice.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

z načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem
gasilcev;
• z načrtnim in usklajenim razvojem ter
opremljanjem gasilskih enot, v skladu s
predpisanimi merili;
• z načrtovanjem in usklajevanjem uporabe
gasilskih enot članov gasilske zveze;
• s povezovanjem med člani gasilske zveze in
občani na območju, na katerem deluje;
• z izvajanjem nalog, ki so jih na gasilske zveze prenesle država, občine oziroma Gasilska
zveza Slovenije.
organizira in skrbi za izvajanje preventivne in
operativne gasilske dejavnosti svojih članov;
daje mnenje k letnim programom usposabljanja
operativnih gasilcev in gasilskih enot svojih članov;
daje mnenja k letnim programom opremljanja
prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno
in reševalno opremo;
za posamezno leto določi oblike usposabljanja,
ki jih člani vključijo v svoje programe, zaradi
usklajenega razvoja in ustrezne pripravljenosti,
glede na oceno ogroženosti občine pred požarom
ali drugimi nesrečami;
vodi predpisane evidence na področju gasilstva;
sklepa zavarovalne police za vse vrste zavarovanja premoženja in oseb svojih članov ter v njihovem imenu rešuje odškodninske zahtevke;
obravnava predloge za priznanja in odlikovanja
Gasilske zveze Slovenije in daje mnenje oziroma
obrazložitve k tem predlogom;
sodeluje z zavarovalnicami in odbori za razpolaganje s sredstvi požarne takse;
organizira gasilska tekmovanja in sodeluje na
njih;
sodeluje s šolami in vrtci na preventivno-vzgojnem področju;
skrbi za organizirano delovanje mladine, članic
in veteranov;
skrbi za ohranjanje gasilske dediščine (spominske sobe, gasilski muzeji);

•
•

skrbi za povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami in pomaga pri tem;
podeljuje priznanja in odlikovanja gasilske zveze.

Več o Gasilski zvezi Vodice na http://gzvodice.org/

Grb Gasilske zveze Vodice
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je bilo
ustanovljeno leta 1903. Šteje 214 članov. Predsednik
društva je Urban Koglar.
Poslanstvo društva in cilji: vsak član, ki se vključi v
enoto za izvajanje operativnih nalog gasilske službe,
se mora za zaupano nalogo primerno strokovno
usposobiti in izkazati ustrezno psihofizično stanje.
Prav tako je vsak član, ki je vključen v operativno
izvajanje nalog javne lokalne gasilske službe kot
član operativne enote, dolžan opravljati to nalogo
v skladu z gasilskimi predpisi in se pri tem ne more
sklicevati na načelo prostovoljnosti. Osnovna naloga
je varovati, pomagati in reševati.
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je ustanovljeno
kot pravna oseba zasebnega prava po Zakonu o društvih in Zakonu o gasilstvu z namenom, da združi
občane, ki postanejo prostovoljni gasilci in lahko sestavljajo gasilsko enoto. Cilji delovanja so izvajanje
preventivnih nalog varstva pred požarom in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
349
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Prostovoljno gasilsko društvo Polje
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1921. Ima 250 članov. Predsednica društva je Erika Potrč Hribar. V
društvu delujejo naslednje sekcije: mladinska, operativni člani, člani, veterani.
Poslanstvo društva je:
•
•
•

izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
izvajanje zaščite reševanja in pomoči pri požarih, naravnih in drugih nesrečah;
vzgoja in usposabljanje članov, mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;
opravljanje nalog gasilstva, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

Gasilski dom je bil zgrajen že leta 1905, pozneje so ga le
prenavljali.

•

izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih,
naravnih in drugih nesrečah, vzgoja in usposabljanje
članov za izvajanje gasilske dejavnosti. Vse naloge
gasilstva opravlja kot dejavnost, ki je v javnem interesu in humanitarne narave na območju, za katero je
bilo ustanovljeno.

Opis dejavnosti:

Največji dosežek društva je, da že 117 let uspešno
skrbi za požarno varnost in pomoč krajanom v najtežjih trenutkih, tako ob požarih kot ob drugih naravnih nesrečah. To lahko dosega z aktivnim vključevanjem mladih članov ter izobraževanjem vseh
kategorij članstva. Poleg tega je pomemben dejavnik
sprotno vzdrževanje ter redno posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, kar ni vedno lahko.
Vsa ta leta je bilo društvo tudi dejavno pri vključevanju najmlajših v gasilsko organizacijo in je vedno
imelo od dve do štiri tekmovalne enote mladine, ki
so se udeleževale vseh tekmovanj, ki so bila organizirana na nivoju gasilske zveze, regije ali pa Gasilske
zveze Slovenije, in na katerih so dosegali odlične tekmovalne rezultate. Temu so potem sledili tudi odlični rezultati članskih in veteranskih ekip.

•
•
•

•
•

organizacija in izvajanje usposabljanja za člane
in druge zainteresirane za področje varstva pred
požarom, naravnimi in drugimi nesrečami;
izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog na
svojem požarnem območju in območju občine
Vodice;
pomoč občanom in gospodarskim subjektom na
svojem požarnem območju na področju varstva
pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
organizacija gasilskih tekmovanj;
organizacija gasilskih in drugih prireditev.

Največji dosežki društva so:
•
•
•

opremljenost operativne enote društva v skladu
s kategorizacijo;
aktivno izobraževanje in visoka stopnja usposobljenosti operativnih članov;
organizacija pokalnega tekmovanja Gasilske
zveze Slovenije;

Več o društvu na https://pgdvodice.org/

Vodstvo društva v letih od 2013 do 2017
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Gasilci so vedno pripravljeni – tudi na fotografiranje.
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•
•

tekmovanja za pokal PGD Polje za starejše gasilce in gasilke;
tekmovalni dosežki vseh društvenih tekmovalnih enot, zastopane imajo vse kategorije od pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, članov, članic, starejših gasilcev in starejših gasilk. Slednje
so že 17. zapored osvojile naslov pokalnih prvakinj za Pokal Gasilske zveze Slovenije.

Več o društvu na https://gzvodice.org/

V društvu je v zadnjih 15 letih opaziti dve izredni
spremembi. Operativno delo je postalo bolj zahtevno, obsežno, raznoliko. Gasilci imajo obvezno osebno in skupno zaščitno opremo, novo znanje in tudi
tehniko za reševanje v različnih situacijah. Statistično se število letnih intervencij na domačem območju
zmanjšuje, občasno pa so potrebne intervencije v
drugih predelih države (požari, neurja, …). Posebna
skrb je namenjena usposabljanju in vajam. Strokovno izobraževanje obsega od 50 do 60 dni v Centru
na Igu.
Drugo pomembno področje je delo z mladimi, kjer
izstopa organizacija 10. državnega kviza 2011 v
Osnovni šoli Vodice, redni treningi za mentorje mladine, ki se jim pridružijo kolegi iz cele Slovenije, ter
sobotne delavnice za mlade člane, kjer spoznavajo
gasilstvo iz zanimivih perspektiv, pridobijo osnove
gasilskega znanja, se seznanijo z opremo in naredijo
kakšen priložnostni izdelek. V letnem času potekajo
priprave na številna tekmovanja (orientacija, kviz,
občinska in druga tekmovanja). Veliko let je bila mladinska enota reden gost na Deželnem tekmovanju
Tirolske. Najmlajši člani se pogosto veselijo letovanja, ekskurzije ali izleta z obveznim kopanjem.

Najstarejši ohranjen gasilski dom v občini Vodice iz leta
1921
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn je
bilo ustanovljeno leta 1925. Šteje 225 članov. Predsednica društva je Saša Kovačević.
Poslanstvo društva je:
•

•
•
•
•

•
•
•

usposabljanje in izobraževanje članov v Izobraževalnem Centru na Igu – URSZR in usposabljanja
doma, s posebnim poudarkom na praktičnih vajah;
izvajanje splošnih nalog gasilstva v skladu s statutom društva in pravili gasilske službe;
udeležba na gasilskih tekmovanjih na vseh nivojih;
učno in vzgojno delo z mladino po programu
mladinske komisije;
pregledovanje hidrantnega omrežja in drugih
vodnih virov ter organiziranje servisa gasilnikov
za vse vaščane;
redno vzdrževanje gasilskega doma, orodja in
opreme;
zagotavljanje zaščitne opreme in orodja v skladu
z možnostmi in zamenjava iztrošene;
aktivno sodelovanje pri skupnih nalogah z Gasilsko zvezo Vodice, Osnovno šolo in Občino Vodice.

Gasilski dom je bil zgrajen leta 1977.

Slavnostni sprevod ob 90-letnici društva leta 2015
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Pomembno je redno urejanje gasilskega doma in
njegove okolice in skrb za družabno življenje. Od začetnih 27 članov jih danes društvo šteje preko 200,
tako so se razvila različna praznovanja, kot so obletnice, vaške igre, pikniki, tekmovanje v tenstanem
krompirju in praznična postrežba kuhanega vina po
polnočnici v cerkvi Matere Božje v Šinkovem Turnu. V letu 2014 je v organizaciji društva potekalo
državno 1. Medgeneracijsko srečanje, z zelo dobrim
odzivom in pomenljivo zaključno mislijo zabeleženo
v Zborniku ob 90-letnici: „Razvidno je, da je bilo gasilsko društvo od prvega dne srce, duša in pljuča našega
kraja. To je zapis in popis utripa in življenja Turncev
zadnjih 90 let. Društvo je bilo gonilo razvoja, srce življenja v kraju, kulturno in družabno središče! V njem
so delovali vizionarski in napredni ljudje …“.
Največji dosežki: udeležba na več gasilskih olimpijadah, najvidnejši rezultat zmaga ekipe članic B leta
2005 v Varaždinu, organizacija državnega kviza za
gasilsko mladino leta 2011, organizacija 1. Medgeneracijskega srečanja Gasilske zveze Slovenije leta
2014, zaključenih več mednarodnih projektov v
okviru programa Erasmus+ in SCI International Voluntary Projects.

Največji dosežki društva: leta 1929 je društvo pridobilo motorno brizgalno Rosenbauer, katero hrani v
svojem gasilskem domu, saj še vedno deluje in danes
predstavlja pravo muzejsko vrednost. Leta 1957 je
bil zgrajen gasilski dom. Leta 2013 je društvo prevzelo gasilsko vozilo z vodo GVV-1 znamke Iveco
Turbo Daily 70C17 z nadgradnjo. Zadnja pridobitev
društva je avtomatski eksterni defibrilator (AED) iz
leta 2018.

Prva motorna brizgalna je bila nabavljena 1929.
Več o društvu na http://www.pgd-zapoge.si/

Več o društvu na http://www.pgdsinkovturn.si/
Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge je bilo
ustanovljeno leta 1926. Društvo šteje 147 članov.
Predsednik društva je Matic Kopač.
Ima tri sekcije: operativo, veteransko sekcijo, mladinsko sekcijo.
Poslanstvo v društvu je prenašati znanje gasilstva na
mladino. Cilj društva je povečati število operativcev
in prvih posredovalcev.
Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge deluje na območju Zapog, Dornic in Torovega. Naloga članov je usposabljanje članov, izvajanje in organiziranje preventivnih
nalog, razvoj in opremljanje enote, povezovanje ljudi.

Ponosna ekipa po osvojitvi pokala
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Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica - Utik
je bilo ustanovljeno leta 1940, pod okriljem Prostovoljnega gasilskega društva Vodice pa so delovali že
od leta 1903. Šteje 260 članov, ki delujejo v naslednjih sekcijah: pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, člani A, člani B, članice A, članice B in veterani.
Predsednik društva je Tadej Kranjec.
V prvih letih delovanja so gasilci razpolagali s skromno gasilsko tehniko, zato se je pri gašenju izkazala
predvsem lastna iznajdljivost. Z razvojem opreme se
je večala tudi učinkovitost gasilcev pri posredovanju
na intervencijah. Danes so intervencije vse bolj zahtevne, zato klasično gašenje pogosto ni več primerno,
čeprav je voda še vedno najbolj razširjeno in uporabno gasilno sredstvo. Opremo gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Bukovica - Utik postopoma kupujejo, medtem ko znanje pridobivajo na tečajih, vajah,
seminarjih in usposabljanjih, saj znanje potrebujejo
pri gašenju in tudi pri različnih tehničnih reševanjih
ter reševanjih ob naravnih nesrečah.
Posebna dolžnost Prostovoljnega gasilskega društva
Bukovica - Utik je, da o poslanstvu in ciljih poučijo tudi najmlajše, zato poglavitno skrb namenjajo
mladini, s katero se zagotavlja obstoj in delovanje
društva tudi vnaprej, da bi bilo z izobraževanjem in
dobrim delom v pomoč krajanom. Ob novem letu
velja tradicija, da mladina Prostovoljnega gasilskega
društva Bukovica - Utik obišče starejše člane društva
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Prostovoljno gasilsko društvo Repnje - Dobru
ša je bilo ustanovljeno leta 1958. Ima 172 članov.
Predsednik društva je Jure Černivec
Namen delovanja društva je združevanje občanov,
da postanejo prostovoljni gasilci, ki sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s svojimi pristojnostmi opravlja
društvo preventivne in operativne naloge v zvezi z
varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na območju vasi Dobruša in Repnje.
Dom PGD je bil zgrajen 1979.

Cilji društva so: izvajanje preventivnih nalog varstva
pred požarom ter drugih preventivnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih,
naravnih in drugih nesrečah; vzgoja in usposabljanje
članov prostovoljnega gasilskega društva ter mladine za izvajanje gasilske dejavnosti; opravljanje nalog
gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in
humanitarne narave.
Opis dejavnosti:
•
•

Družabnost in veselje sta odliki gasilcev.

organizira in izvaja usposabljanje članov ter drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami;
organizira gasilsko enoto za izvajanje gasilskih
in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem
območju;

in jih razveseli z drobno pozornostjo. Po stari gasilski tradiciji pa člani v prednovoletnem času obiščejo
vse vaščane in jih obdarijo z gasilskim koledarjem.
Ob tem se zbere kar nekaj prostovoljnih prispevkov,
s katerimi je delovanje društva lažje.
Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica - Utik deluje
v skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o gasilstvu ter je vključeno v Gasilsko zvezo Vodice. Društvo je zelo aktivno na področju gasilskih tekmovanj,
saj vsako leto sodeluje na tekmovanjih s pionirsko,
mladinsko, člansko in veteransko desetino. Veseli so
dobrih uvrstitev in ponosni na svoje člane.
Več o društvu na https://gzvodice.org/

Velika pridobitev društva je bilo novo športno igrišče.

Nov gasilski dom v Repnjah je bil zgrajen leta 1991.

Gasilska slika članov PGD Repnje-Dobruša
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

izvaja preventivne naloge varstva pred požarom
in druge preventivne naloge na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali ter premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah;
opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
pomaga občanom in gospodarskim subjektom
na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
v uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore,
vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za
njihovo varno in primerno hrambo;
skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov
za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
organizira gasilska tekmovanja;
vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
sodeluje z drugimi gasilskimi društvi, ki so člani
gasilske zveze, v katero je vključeno, ter drugimi
gasilskimi organizacijami;
podeljuje društvena priznanja ter predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja.

Simbol vodiških „filharmonikov“
V ospredju je glasbena dejavnost, ki omogoča druženje različnih generacij na področju kulture v občini
Vodice in širše v Republiki Sloveniji in izobraževanje
mladih v Godbeni glasbeni šoli.
Največji dosežki društva so povezani z vsakoletnim
novoletnim koncertom, ko se predstavi nov program,
med trajne dosežke pa vsekakor sodita zgoščenki Vesela družba in Pod vodiškimi lipami ter pridobitev
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju kulture v Republiki Sloveniji.

Največji dosežki društva so: samostojna obnova treh
gasilskih vozil (društvo je financiralo samo obnovo
in jo tudi samo izvedlo); zelo uspešno medgeneracijsko sodelovanje; uvrstitev na državno gasilsko tekmovanje leta 1997.
Več o društvu na http://pgd.repnje.si/

KULTURNA DRUŠTVA
Na območju občine Vodice deluje sedem kulturnih društev, kulturne programe pa pripravljajo tudi v številnih
drugih društvih, čeprav imajo drugačno primarno dejavnost. To je predstavljeno med drugimi društvi.
Godbeno društvo Vodice je bilo ustanovljeno leta
1922. Šteje 38 članov. Predsednik društva je Boris Kubelj. V okviru društva deluje tudi Godbena glasbena šola.
Poslanstvo društva in cilji: v Godbi Vodice se uresničuje kulturni program lokalne skupnosti z uresničevanjem javnega interesa na področju kulture v Občini Vodice. S svojim delom prispeva k dostopnosti
kulturnih dobrin v domačem kraju oziroma v celotni
občini Vodice.
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Novoletni koncert Godbe Vodice
Prosvetno društvo Vodice je bilo ustanovljeno
leta 1993. Šteje 30 članov. Predsednik društva je
Žiga Janežič.
Cilj društva je združevanje in druženje mlajše generacije v občini Vodice, ki svoj prosti čas aktivno
preživi v dobri družbi, kjer se organizirajo kulturni,
glasbeni, kulinarični in drugi zabavni dogodki za vse
občane.
Ukvarjajo se z organizacijo zanimivih dogodkov za
vse generacije. Želijo si pestrejšega dogajanja in ravno zato vsako leto izvedejo prednovoletno druženje,
rock festival, festival piva in kulinarike ter miklavževanje za najmlajše.
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v širši okolici pa tudi na tujem. Društvo sodeluje na
različnih prireditvah v občini Vodice, rad obišče domove starejših zunaj občine, pa tudi zamejske Slovence. Zapel je na Dunaju in obiskal Benetke. Pevci
radi nastopajo tudi skupaj z društvi z enako dejavnostjo.
Zbor se lahko pohvali s številnimi dosežki. Po prvih
petih letih delovanja je posnel zgoščenko z bogatim
programom. Zbor je reden gost na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, na oder
je postavil spevoigro Kdo bo dobil Maričko in z njo
veliko gostoval, zanimiva predstava je bila koncertna
uprozoritev operete Čevljar in vrag. Pogosto prireja
koncerte z zanimivimo gosti in pevskimi skupinami,
sodeluje z Godbo Vodice in domačimi glasbenimi
skupinami. Zbor je zamenjal lepo število zborovodij,
ki so vsak na svoj način vnesli pozitivno energijo in
obogatili tako repertoar kot interpretacijio. V najboljših letih je v njem prepevalo do štirideset pevcev.
Glede na več kot dvajsetletno delovanje društva
medsebojne odnose prepoznavajo kot složne in prijateljske, kar je v času individualizma svojevrsten
uspeh.

Rockfest 2014 in skupina Niet

Letni koncert Mešanega pevskega zbora Biser

Miklavžev prihod 2005
Največji dosežki društva so organizacija desetih festivalov Rockfest Vodice z največjimi imeni slovenske rock glasbene scene: Pero Lovšin, Big foot mama,
Niet, Elvis Jackson, Hamo & tribute 2 love, Zablujena generacija, Koala Voice, …
Društvo Mešani pevski zbor Biser je bilo ustanovljeno leta 1997. Šteje 21 članov. Predsednica društva je Irma Bizjak.
Poslanstvo društva je, da spodbuja in ohranja slovensko pesem in besedo tako v domačem kraju kot

Društvo narodnih noš in kočijažev občine Vo
dice je bilo ustanovljeno leta 2006. Šteje 79 članov.
Predsednik društva je Anton Burgar. Kot samostojna
sekcija v društvu deluje Folklorna skupina.
Poslanstvo društva in cilji so nadaljevanje tradicije
oblačilne dediščine, predvsem prenašanje bogatega
znanja naših prednikov, posebno šivilj in krojačev, ki
so ta oblačila izdelovali, da bi se vse to ohranilo ter
zapustilo našim in bodočim generacijam. Tudi namen sprevodov, procesij in udeležbe na prireditvah
je prikazati originalne slovenske noše ljudem, predvsem pa mladim rodovom, da bi to tradicijo ohranjali. Velika je želja, da bi se v vodiški občini ta tradicija
nadaljevala, da bi mladi imeli spoštovanje in ponos
do oblačilne dediščine naših krajev in celotne Slove355
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Folklorna skupina 2019
nije. Pomemben cilj je tudi, da se folklorna skupina
vsako leto nauči vsaj eno novo koreografijo, da bi
pridobili stalnega harmonikarja oziroma glasbenike
– godce za folklorno skupino in da bi izdelali nove
kostume. V načrtih je vsakoletna izvedba koncerta
z gosti in udeležba na folklornih prireditvah tako
doma kot čez mejo, npr. Slovenija v Slavoniji, Slovenija na Ohridu. Odzivajo se tudi na povabila drugih
folklornih skupin.
Od ustanovitve društva se narodne noše udeležujejo
mnogih posvetnih, predvsem občinskih in cerkvenih
prireditev v občini in zunaj nje ter tako negujejo slovensko tradicijo. Bili so na humanitarni prireditvi v
sosednji Avstriji ter na Hrvaškem. Do nedavnega so
bili redno prisotni tudi kočijaži, vendar se zaradi poostrene veterinarske zakonodaje prireditev ne udeležujejo pogosto. Pomen delovanja folklorne skupine je,
da se tako v okviru društva kot širše s svojim plesnim
in glasbenim znanjem predstavljajo ljudem predvsem
z ohranjanjem bogatega ljudskega izročila. Plesalci in
glasbeniki premorejo privlačnost in eleganco, ki je z
vsakim letom žlahtnejša. Tako imata prepletanje plesa in glasba sama svoj pomen in čar. Kot starejša generacija ostajajo pri tradicionalnih postavitvah, z veseljem pa se spoprimejo z moderno, sodobno izvedbo
plesa in novimi pogledi na ljudsko izročilo.
Največji dosežki društva so udeležba na območnem
srečanju folklornih skupin v Horjulu, dobro organiziran in odmeven je bil samostojen folklorni večer z
naslovom Prvih pet let s prijatelji, kjer so predstavili svoje koreografije, ki so jih osvojili v petih letih
delovanja, ter z gosti predstavili še plese sosednjih
slovenskih pokrajin. Vsako leto se udeležujejo sprevoda na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine
v Kamniku.
Kulturno društvo Matije Koželja Utik je bilo
ustanovljeno leta 2007. Šteje 37 članov. Predsednik
društva je Rado Čuk. V društvu delujejo tri sekcije:
glasbena, likovna in multimedijska.
356

Poslanstvo društva je, da spodbuja in razširja ljubezen do petja: tako sakralno kot narodno, tako umetno kot ljudsko, povezuje glasbenike instrumentaliste, goji lepo petje, vzgaja in povezuje pevce in pevke
vseh starosti, še posebej pa spodbuja petje med mladimi, omogoča recitatorsko in igralsko dejavnost,
spodbuja dejavnosti na področju folklornih in drugih oblik plesa, prireja likovne razstave in skrbi za razvoj estetskega čuta svojih članov in drugih občanov,
ohranja spomin na slikarja Matija Koželja, prireja
kulturne prireditve in organizira ekskurzije, ohranja
kulturno dediščino, tako da sodeluje na posameznih
kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah.
Glasbena skupina Matici se zbira enkrat tedensko.
V svoj repertoar vključuje narodne in ljudske pesmi,
zabavne, narodno zabavne, dalmatinske in druge.
Z bogoslužnim petjem najpogosteje sodeluje v samostanu Repnje, sicer pa na številnih prireditvah v
občini in zunaj nje. Likovniki vsako leto organizirajo
ekstempore, pripravijo razstavo in se izobražujejo na
tečajih. Skupina za multimedijo si prizadeva predstaviti delo in življenje slikarja Matija Koželja, vneto
skrbi za spletno stran ter tonske in video zapise najuspešnejših prireditev.
Med najvidnejše dosežke štejejo predstavitev življenja in dela slikarja Matije Koželja v krajih njegovega
delovanja, delovanje Glasbene skupine Matici, ki je
iz otroške skupine prerasla v odraslo ter vzpostavitev ekstempora, na katerem se srečujejo šoloobvezni
otroci in odrasli slikarji (okrog petdeset).
Več o društvu na http://kulturnodrustvoutik.si/

Glasbena skupina Matici ob desetletnici delovanja

Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn je bilo
ustanovljeno leta 2012. Šteje 27 članov. Predsednica
društva je Bernarda Kokalj.
Znotraj društva delujejo naslednje sekcije: gledališka, zborovsko petje, izdajanje publikacij in ohranjanje kulturne dediščine.
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lastni spremljavi. Sodelujejo z društvi v občini Vodice in se družijo na izletih z obujanjem stare kulturne
dediščine na podeželju.

Nastop Dekliškega pevskega zbora Flora na dobrodelni
prireditvi
Poslanstvo društva je ohranjati materialno in nematerialno kulturno dediščino Šinkovega Turna in njegove okolice ter spodbujati aktivnosti vseh generacij
za ustvarjanje novih kulturno prosvetnih idej in aktivnosti.

Največji dosežek je vsakoletna, na državnem nivoju
prepoznavna prireditev Vesela harmonika Skaručna,
na kateri je vedno več tekmovalcev v kategorijah od
otrok do veteranov, kjer strokovna komisija ocenjuje
umetniški nivo, društvo pa podeljuje tudi nagrade.
Najprepoznavnejši obraz društva je vsekakor državna prvakinja v igranju na frajtonarico Marcela Barle
ter glasbena skupina Marcela IN.

Gledališka skupina uprizarja starejše in moderne
predstave, s katerimi gostuje po domačih in okoliških odrih, Dekliški pevski zbor Flora sodeluje na
prireditvah v občini in zunaj nje, na letnih revijah
pevskih zborov in skupin Ljubljana okolica, enkrat
na mesec poje pri sveti maši v Šinkovem Turnu.
Na pogovornih večerih je bilo več pomembnih in
uglednih gostov (p. Vladimir Kos, dr. Jerryj M. Linenger s sinom Johnom, Tone Potočnik, Dominik
Krt, Antonija Baksa Srnel, Robert Dolinar, Jurij Šilc,
Stane Okoliš idr.), vsako leto družine obišče Miklavž,
člani izdelujejo adventne venčke, pripravljajo delavnice ustvarjanja, koledniki obiščejo vsako leto vasi
po celi občini.
Največji dosežki društva so izdaja treh knjižic iz zbirke Sledi preteklosti: Grad v Šinkovem Turnu (Srečo
Merčun, 2015), Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu
1250–1920 (Tomaž Miško, 2017) in Stolp točajev z
Ostrovice v Šinkovem Turnu (Jurij Šilc, 2018), postavitev razstave Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu. Premiera in ponovitve iger Tri sestre, V Ljubljano
jo dajmo, Niti tat ne more pošteno krasti. Dekliški
pevski zbor Flora je v letu 2019 praznoval dvajset let
delovanja.
Društvo za ohranitev kulturne dediščine in po
deželja Skaručna je bilo ustanovljeno 2012. Šteje
55 članov. Predsednik društva je Janez Barle.
Poslanstvo društva je ohranjanje starih običajev in
šeg v vaseh, igranje na frajtonarico – tako mlajših
kot starejših ter organiziranje prireditev z namenom
ohranjanja izročila in domačnosti.
Glavna dejavnost društva je vsakoletna izvedba prireditve Vesela harmonika Skaručna, na kateri harmonikarji in harmonikarice iz različnih krajev Slovenije tekmujejo v igranju na frajtonarico in petju ob

Ansambel Marcela IN med nastopom v domači dvorani
na Skaručni

ŠPORTNA DRUŠTVA
Smučarsko društvo Strahovica je bilo ustanovljeno leta 1949. Ima 220 članov, ki delujejo v sekciji
za smučarske skoke (v mirovanju), sekciji za alpsko
smučanje, sekciji za teke in smučarske teke, sekciji za
kolesarstvo, sekciji za balinanje, sekciji za igre z žogo
in splošno rekreacijo, sekciji za planinstvo, gorništvo
in pohodništvo ter sekciji za potapljanje. Predsednik
društva je Rok Cankar.
Poslanstvo Smučarskega društva Strahovica je, da
članom, občanom in drugim športnim navdušencem organizira vadbo, aktivnosti in dogodke ter tako
omogoča šport in rekreacijo, druženje in zdravo preživljanje prostega časa. Največji poudarek pa društvo
daje vključevanju mladih v svet športa, organizaciji najrazličnejših tečajev in taborov ter preživljanju
prostega časa v naravi.
Cilj društva je stalno pomlajevanje članstva ter to,
da vsako leto članom ponudi kakšno novo športno
aktivnost in ohrani vse ključne dotedanje. Ohranjati želi neprofitno izvajanje najrazličnejših tečajev za
najmlajše. Dolgoročni cilj je razvijanje Športnega
središča Strahovica za preživljanje prostega časa v
naravi z novim objektom, z notranjimi športnimi površinami ter ureditev in razširitev zunanjih športnih
357
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površin (igralne površine za najmlajše, adrenalinski
športni park, kolesarski in tekaški poligon itd.).
Na letnem nivoju društvo organizira najrazličnejše
tečaje (tečaj smučanja, rolanja, nordijske hoje, potapljanja), različne športne prireditve (kronometer
na Rašico, gozdni tek po Rašici), ki se jih udeležujejo tekmovalci iz vse države. Izvaja tudi društvena
tekmovanja (Memorial Janeza Sršena, Memorial V.
Kristana, Memorial F. Seška, …), sejem kolesarske
in smučarske opreme, izvaja najrazličnejše športne
izlete različnih tematik (gorništvo in pohodništvo,
športno-kulturne izlete) po Sloveniji in tujini, letovanja in tabore. Balinarska ekipa tekmuje v ligaškem
delu Območne balinarske zveze Ljubljana ter na drugih turnirjih ter soorganizira Balinarski turnir za pokal občine Vodice. Redno zagotavlja programe rekreacije, člani in ekipe pa se stalno udeležujejo različnih
športnih tekmovanj po celi državi. Ponos društva je
tudi obnovljen in lepo vzdrževan športni kompleks s
smučarsko kočo in igrišči ob vznožju skakalnic, sedaj
imenovan tudi Športno središče Strahovica.
Največji dosežki društva so sedemdeset let neprekinjenega delovanja, dograditev in vzdrževanje lepega športnega kompleksa (skakalnice, igrišča, balinišča, smučarska koča), organizacija smučarskih tečajev za otroke,
redno že prek štirideset let z udeležbo od trideset do sto
tečajnikov, visoka kakovost tekmovalnega balinanja.
Športno pot je tu začel tudi slovenski reprezentant Aleš
Borčnik s štirimi naslovi svetovnega prvaka.
Več o društvu na http://www.strahovica.si/

Kdo bo zmagovec turnirja?
Društvo spodbuja rekreativno balinanje. Sestavljajo
ga predvsem upokojenci. Treningi potekajo vse leto ob
torkih in četrtkih. Tekmujejo v rekreativni ligi veteranov. Udeležujejo se turnirjev drugih balinarskih društev ter organizirajo turnirje ob občinskem prazniku in
Koritnikov memorial. Povezujejo se z Občino Vodice.
Največji dosežek društva je prvo mesto v rekreativni
ligi veteranov.
Športno planinsko društvo Gams je bilo ustanovljeno leta 1997. Šteje 57 članov. Predsednik društva
je Drago Pirc.
Poslanstvo društva je rekreativna hoja v gore, gibanje na svežem zraku, vzdrževanje telesne kondicije,
spodbujanje zdravega življenjskega sloga, uživanje
v neokrnjeni naravi in lepih razgledih, spoznavanje
krajine, orientacija, druženje ipd.

Športni center živi
Balinarski klub Kubu Vodice je bil ustanovljen
leta 1995. Ima 16 članov. Predsednik društva je
Branko Sovinc.
Poslanstvo društva je kvalitetno preživljanje prostega časa v tretjem življenjskem obdobju, druženje in
medsebojno povezovanje prek športa – balinanja ter
izmenjava izkušenj in znanja.
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Osnovna dejavnost društva je organizacija in izvedba eno ali večdnevnih izletov v domače in tuje gore.
Z registriranimi planinskimi vodniki, ki so člani društva, zagotavlja varno hojo v gore. V začetku leta naredi plan izletov, tako da vsak član lahko izbere sebi
in svoji zmožnosti primerno turo. Ozavešča člane o
pomembnosti gibanja, o načinu varne hoje, o nevarnostih, ki jih v gorah ne manjka itd.
Največji dosežki društva so dvajset let neprekinjenega delovanja, osvojitev prek sto vrhov v Sloveniji
in tujini, več dvodnevnih izletov, ob 20-letnici dvodnevni izlet v Dolomite, organizacija potopisnega
predavanja, izvedba vsakoletnega pohoda na Krvavec, članstvo, ki se povečuje.
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Poslanstvo društva je druženje in športno aktivno
udejstvovanje na ravni občine Vodice.
Dejavnosti kluba so smučanje, golf, rekreacija, kolesarstvo, organizacija športnih prireditev in sodelovanje na skupnih projektih z Občino Vodice
Največji dosežek društva je dvakratna osvojitev ekipnega pokala Občine Vodice na občinskem tekmovanju v veleslalomu.

Na planine, na planine vedno žene me srce!
Športno društvo Repnje - Dobruša je bilo ustanovljeno leta 1997. Šteje 55 članov. Predsednik društva
je Jure Černivec.
Ekipni duh

Taekwondo klub Koryo je bil ustanovljen leta
1998. Šteje 175 članov. V društvu delujejo naslednje
sekcije: taekwondo/hapkido, samoobramba, pomsae. Predsednik društva je Elvir Hasanagič.

Pohodniki pred startom
Poslanstvo športnega društva Repnje - Dobruša je
spodbujanje članov in krajanov k športu in zdravemu življenju, hkrati pa motiviranje mlajše generacije
k prostovoljstvu.
Glavna dejavnost društva je organizacija športnih
tekmovanj (nogomet, košarka, smučarski skoki), organizacija smučarskih izletov, organizacija pohodov,
organizacija tedenske vadbe, organizacija poletnih
športnih uric za najmlajše, udeležba na športnih
tekmovanjih.
Največji dosežek društva je prepoznavnost organizacije športnih tekmovanj na nivoju celotne Slovenije.
Victoria club Vodice je bil ustanovljen leta 1997.
Šteje 40 članov. Sekcije društva so smučanje, golf,
rekreacija, kolesarstvo. Predsednik društva je Janez
Rožič.

Cilji društva so čim večkrat se udeležiti svetovih prvenstev, evropska in olimpijska medalja ter včlanitev
čim večjega števila občanov, ki imajo željo po tekmovanjih in doseganju rezultatov.
Taekwondo klub Koryo je član tako Olimpijskega
komiteja Slovenije in Taekwondo zveze Slovenije
kot tudi World Taekwondo Federation in European
Taekwondo Union. Društvo deluje v skladu s pravili
svetovne Taekwondo zveze (WTF) in Evropske Taekwondo unije (ETU).
Taekwondo klub Koryo je bil pod vodstvom Elvira
Hasanagiča, sedanjega predsednika društva, mojstra 4. dan WTF ter trenerja z bogatimi izkušnjami
in tekmovanji, ustanovljen zaradi skupnih interesov
njegovih članov. Društvo je vključeno kot prostovoljni član v Zvezo za šport otrok in mladine. Deluje in
temelji na načelu prostovoljnosti, strokovnosti, vestnosti, poštenosti in javnosti.
Namen društva je skladen biopsihosocialni razvoj
mladih, vzgoja za zdravo in ustvarjalno življenje,
vzgoja za koristno preživljanje prostega časa, razvijanje množičnega sodelovanja na športnih prireditvah, širjenje zanimanja za šport, primeren za oba
spola in za vse starosti, razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštova359
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nja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in veroizpoved.
Največji dosežek društva je, da Taekwondo klub Koryo že vrsto let niza vrhunske rezultate. Na mednarodnih tekmah so klubski rezultati 1. mesto in 2.
mesto. Kot posamezniki člani v svojih kategorijah
dosegajo prva, druga in tretja mesta. Na Austria G1
Svetovni pokal, kjer je bilo udeleženih več kot 1300
tekmovalcev, je Danin Hasanagić dosegel 3. mesto.
Na evropskem tekmovanju v Španiji je Danin Hasanagić dosegel 5. mesto. Na državnem tekmovanju je
Danaja Škofic dosegla 1. mesto in pokal za najboljšo borko, Sarah Hasanagić 1. mesto, Danin Hasanagić 2. mesto. Vsi tekmovalci so si zaslužili pokale
za najboljše borce. Klub si prizadeva, da imajo člani
možnost opravljanja izpita za višji pas/črni pas pred
komisijo Master iz Koreje.

jo za pomladek, ki se vsakoletno širi. Eden od ciljev
je tudi druženje, ki ustvarja zdrav športni slog. Cilj je
ohranjati zdrav odnos v društvu in strokovnost ter organizacijo tekmovanj v čim večjem obsegu.
S strokovnim kadrom, ki je vključen v delovanje
društva in ga permanentno izobražujejo, skrbijo za
rekreativno in tekmovalno dejavnost svojih članov.
Največji dosežki društva so nazivi državnih prvakov v različnih slogih in različnih kategorijah, vedno močnejše zastopstvo na evropskih in svetovnih
prvenstvih (njihov najboljši dosežek je bilo četrto
mesto na evropskem prvenstvu). Kot društvo pa so
vsakoletni organizator raznih pokalnih tekemovanj
ter tudi državnih prvenstev.

VRHUNSKI POSAMEZNIKI
Tako kot se Slovenija, čeprav je majhna, s svojimi rezultati na športnem področju v marsikateri disciplini
uvršča v sam svetovni vrh, ima tudi občina Vodice
nekaj predstavnikov, ki jo v konkurenci najboljših
odlično zastopajo. V zadnjem obdobju bi izpostavili
tri športnike, ki nas razveseljujejo z vrhunskimi rezultati. To so Žan Kranjec, Aleš Borčnik in Luka Janežič.
Sledi kratka predstavitev navedenih športnikov.
ŽAN KRANJEC

Društvo si prizadeva, da se lokostrelstvo razvija in
razširja, zato neguje tekmovalno in rekreativno smer.
Člani s svojim prispevkom gojijo pripadnost in skrbi-

Alpski smučar Žan Kranjec iz Bukovice pri Vodicah,
pripadnik športne enote slovenske vojske, je bil rojen 15. novembra 1992. Pri sedmih letih so ga starši vpisali v Smučarsko društvo Domžale. Prvo leto
je v alpski šoli skozi igro spoznaval čare smučanja.
Vikende je preživel na Krvavcu, na druga smučišča
takrat niso hodili. Na Pokalu Krvavca se je srečal s
prvimi tekmovanji. Že takrat je bil uspešen v svojih
kategorijah, tako da je bila logična posledica priključitev v tekmovalno skupino že naslednje leto. Ker je

Zadnji indijanski lok, prepoznavni znak društva

Žan Kranjec slavi

Za dobre rezultate je treba začeti trenirati zgodaj.
Lokostrelsko društvo Ishi Vodice je bilo ustanovljeno leta 2014. Šteje 42 članov. Predsednik društva
je Aleksander Pavačič.

360

DRUŠTVENO ŽIVLJENJE V OBČINI VODICE

bilo v Domžalah premalo tekmovalcev, se je pri desetih letih priključil tekmovalcem v Smučarskega društva Novinar iz Ljubljane, katerega član je še danes.
Smučanje mu je bila vedno prioriteta in že kot otrok
je zelo resno jemal tudi kondicijske priprave, tako da
si je pripravil trdno bazo, na kateri gradi še danes.

za zmagovalni oder. Tudi sam ve, da sodi v svetovni
vrh, stalno si prizadeva, da tam tudi ostane ter svoje
rezultate še nadgradi.

Vedno si je postavljal kratkoročne cilje, zavedal se je,
da ne gre prehitevati, kar ga je pripeljalo do svetovnih uspehov.

Rojen je bil 21. aprila 1986 in živi na Selu pri Vodicah. Aleš se je balinanju po vzoru staršev zavezal že
kot majhen deček, ko je bil star sedem let. Prve treninge in tekmovanja je izvajal v okviru tekmovalnega programa balinarske ekipe Smučarskega društva
Strahovica. Zaradi dobrih rezultatov se je kmalu
uvrstil v državno reprezentanco za dečke, kasneje
tudi kot mladinec, kjer sta prvo zlato medaljo na
svetovnem prvenstvu za mladince v Italiji osvojila
v paru z reprezentančnim kolegom Tadejem Premrujem. Kaj kmalu se je izkazalo, da bo njegova
paradna disciplina hitrostno izbijanje in na svetovnem prvenstvu v Čilu je, spet še kot mladinec,
že osvojil prvo zlato medaljo tudi v omenjenem
„brzincu“. Od takrat je šla njegova tekmovalna pot
samo še navzgor. Leta 2005 je postal stalen državni
reprezentant tudi v članski vrsti, to je vse do danes.
Osvojil je praktično vse, kar je bilo mogoče. Omenimo le prva mesta: v hitrostnem izbijanju dvakrat
svetovni prvak, evropski prvak, prvi na svetovnih
igrah v Tajvanu, 2019 prvi na Mediteranskih igrah
v Barceloni, dvakrat svetovni prvak tudi v štafeti,
skupaj s Anžetom Petričem; vseh medalj iz najvišjih
tekmovanj je že okrog 30. Samo žal nam je lahko,

Na FIS tekmovanjih je debitiral pri 15 letih, leta
2007 na Norveškem, prvič pa je tekmoval v Svetovnem pokalu v Kranjski Gori 5. marca 2011. Po tem se
je njegova kariera postoma gradila.
Na mladinskih svetovnih prvenstvih je debitiral leta
2010 v Franciji, leto kasneje se je udeležil prvenstva
v Švici, najuspešnejše prvenstvo pa je bilo leta 2012 v
Italiji, Roccaraso, kjer je osvojil tri odličja:
•
•
•
•

veleslalom 3. mesto,
kombinacija 3. mesto,
ekipna tekma 1. mesto,
slalom 5. mesto.

Takrat je bil uspešen tudi v hitrih disciplinah: superveleslalom 17. mesto in smuk 28. mesto.
Naslednje leto je v Kanadi na svojem zadnjem Mladinskem svetovnem prvenstvu v veleslalomu zopet
osvojil 3. mesto.
Za evropski pokal je opravil 82 nastopov in osvojil:
• 6 stopničk,
• 2 zlati medalji,
• skupno 1. mesto v veleslalomu.

ALEŠ BORČNIK

Nastopil je na štirih svetovnih prvenstvih, debitiral je leta 2013 v Schladmingu, kjer je v veleslalomu
dosegel 22. mesto. Nastopil je še leta 2015 v Beaver
Creeku, ter 2017 v St. Moritzu, leta 2019 pa je v Areju na Švedskem dosegel 5. mesto v veleslalomu.
Do sedaj je nastopil na dvojih olimpijskih igrah:
•
•

2014 Soči – veleslalom 23. mesto,
2018 Južna Koreja – veleslalom 4. mesto.

Na tekmovanjih svetovnega pokala je debitiral leta
2011 v Kranjski Gori, prve točke je dosegel v sezoni
2014 v Alta Badii, prvo medaljo pa ravno tako v Alta
Badii v sezoni 2018. Do sedaj je zbral:
•
•
•

95 štartov v svetovnem pokalu,
6-krat stopničke,
od tega 2 zlati medalji: Hinderstoder – sezona
2019 in Adelboden – sezona 2020.

Zadnje tri sezone je bil trdno zasidran v elitni sedmerici svetovnega pokala, tekmeci ga spoštujejo in
ga na vsaki tekmi tretirajo kot resnega konkurenta

Aleš Borčnik – šampion (Foto: osebni arhiv)
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da balinanje ni tudi olimpijska disciplina. Klubska
pot ga je iz Strahovice peljala v ljubljansko Slogo in
Krim, kasneje na Hrvaško v Buzet, sedaj pa že sedem let igra v Italiji, trikrat je postal evropski prvak
tudi v klubski konkurenci. Za vse športne uspehe
je leta 2019 prejel tudi prestižno športno priznanje
Bloudkovo plaketo.
Uspešna pa je njegova pot tudi v zasebnem življenju.
V rednem roku je dokončal Fakulteto za šport, se zaposlil kot profesor za šport v Osnovni šoli Simona
Jenka Smlednik, z življenjsko spremljevalko Tanjo
sta si ustvarila družino z Alio, Anejem in Taro in si
zgradila še nov dom; ostala sta v Aleševi rojstni vasici, na Selu pri Vodicah.

Čeprav je maturiral na Biotehniški srednji šoli v Ljubljani, je šolo postavil na stranski tir. Pravi, da si glede na to, kaj počne in kako to počne, ne more predstavljati, da bi lahko počel še kaj drugega, saj več ali
manj samo trenira in tekmuje. Hvaležen je za podporo domačih in tudi dekleta.
In kakšni so dosedanji najodmevnejši rezultati?
•
•
•
•

Nastop na olimpijskih igrah (Rio de Janeiro
2016),
7. mesto na svetovnem prvenstvu (Birmingham
2018),
evropski prvak do 23 let (Bydgoszcz 2017),
4. mesto na evropskem prvenstvu (Glasgow
2019),
balkanski prvak (Pitesti 2015),
večkratni udeleženec diamantne lige (London,
Stockholm, Monako),
državni rekorder na 300 in 400 m,
večkrat državni prvak.

LUKA JANEŽIČ

•
•

Luka Janežič je bil rojen 14. novembra 1995 in je
doma v Vodicah.

•
•

Takole je najboljši slovenski atlet v letih 2017 in
2018 izjavil v daljšem intervjuju z Rokom Viškovičem: „Zdaj ni več skrivalnic. Spadam v najožji krog
favoritov za medalje, zato na drugo kot to ne morem
meriti.“ Najboljši je v športu, v katerem je za uspeh
poleg velikega talenta potrebno tudi trdo garanje 24
ur na dan. „Z atletiko sem se začel ukvarjati v tretjem razredu in do danes ostal v tem športu. Prej je
bila to bolj igra, nekako leta 2015 pa se je vse skupaj
začelo zares. Vmes sem treniral tudi košarko in nekatere druge športe, a atletika je bila vedno na prvem mestu. Morda tudi zaradi tega, ker sem vedno
izstopal, čeprav nisem kaj preveč resno treniral, kar
je seveda prijalo. Otroci so vedno veseli, ko dobivajo
medalje. Tekmoval sem v vseh mogočih disciplinah,
v skoku v daljino, šprintih, na ovirah, …”

Glede ciljev za prihodnost je Luka zelo konkreten:

Medalj in priznanj se je nabralo ogromno. Luka vse
hrani obešene na steni, ki je rezervirana za te stvari.
Na prav posebnem mestu sta medalji z evropskih prvenstev do 23 let, ki mu pomenita največ. Potem so
tu še nagrade Atletske zveze, posebna priznanja, ki so
jih za olimpijske igre 2016 dobili iz rok predsednika
države, in tako naprej. Med atleti in atletinjami, ki jih
je nabolj občudoval, sta bila Matic Osovnikar in Brigita
Bukovec, ki mu je podelila medaljo na enem izmed tekmovanj, na kar je bil takrat zelo ponosen. Takole pravi:
“Med tujimi atleti sem se navduševal nad Američanom
Jeremyjem Warinerjem, nekdanjim olimpijskim in
svetovnim prvakom, ker je bil belopolt, ki je odlično
tekel na 400 metrov, kar je bil dokaz, da ni treba biti
temnopolt, da tečeš pod 44 sekund na 400 metrov.”
Lukov vzpon se je začel leta 2012, ko je začeli sodelovati z nekdanjim odličnim šprinterjem Rokom Predaničem.
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•
•
•

odteči evropski rekord na 400 m,
še dvakrat nastopiti na olimpijskih igrah,
medalja na evropskem prvenstvu.

Luka Janežič-padla je meja 45 sekund

DRUGA DRUŠTVA
Čebelarsko društvo Skaručna je bilo ustanovljeno
leta 1977. Šteje 50 članov. Predsednik je Franc Gosar.
Poslanstvo društva je zagotovitev enakomerne poseljenosti čebel na območju Občine Vodice in širše ter
izobraževanje čebelarjev.
Poleg skrbi za čebele se izobražujejo, prenašajo
praktične izkušnje med čebelarji, organizirajo dneve odprtih vrat, sodelujejo pri medenem zajtrku,
predstavljajo čebele v vrtcih, organizirajo strokovne
ekskurzije.

DRUŠTVENO ŽIVLJENJE V OBČINI VODICE

Največji dosežki društva so v zadnjih letih bistveno
manjše izgube čebeljih družin, kot je povprečje v Sloveniji, kar pripisujejo dobri povezanosti in izmenjavi
izkušenj med čebelarji. Leta 2012 so razvili prapor in
izdali zbornik, zgledno pa je tudi sodelovanje z vrtcem Škratek Svit Vodice tako pri organizaciji slovenskega zajtrka kot pri predstavitvi čebelarstva.

V okviru kulturniške skupine deluje pevska skupina,
instrumentalna skupina Ropotavčki, instrumentalna skupina Korenine, aerobna skupina Plešoče
žab’ce in ustvarjalne delavnice. Uveljavljene so športno-rekreativne dejavnosti, kot so kolesarjenje, pohodništvo, balinanje, jutranja telovadba. Razvito je
tudi izletništvo in druženje, kot je letni piknik, izleti
ipd. Društvo vsako leto organizira prireditev Je lepša
dežela še kje ter aktivno sodeluje v raznih občinskih
akcijah, kot so skrb za čisto okolje, varstvo otrok ob
pričetku šole, na občinskih proslavah in drugo.
Največji dosežki društva so povezani z nastopi pevske skupine, ki je izdala tudi zgoščenko, ter s skupino
balinarjev, ki v ligaških tekmah dosega najvišje uvrstitve v zimski in poletni ligi tekmovanj.

Še spominska slika z občnega zbora
Društvo upokojencev Vodice je bilo ustanovljeno
leta 1980. Šteje 435 članov. Predsednica društva je
Mihaela Logar.
V društvu delujejo naslednje sekcije: kulturniška
skupina, kolesarska, pohodniška, prirejajo ustvarjalne delavnice, balinanje, izlete in družabna srečanja.

Pomembna dejavnost društva je organizacija izletov.

Poslanstvo društva je predvsem, da dela v interesu svojih članov. Sodeluje pri socialnih akcijah, pri
katerih se pomaga starejšim, bolnim in invalidnim
osebam. Poudarek dajejo izkazovanju pozornosti do
najstarejših članov, pri praznovanju visokih osebnih
jubilejev in ob zadnjem slovesu svojih članov. Pozornost namenjajo dobremu medgeneracijskemu sodelovanju, sodelovanju s sorodnimi organizacijami in
dobremu povezovanju vseh članov društva. Zavzemajo se za storitev pomoči na domu za starejše in
invalidne osebe, za oskrbo s toplim obrokom in za
ustanovitev dnevnega centra.

Društvo upokojencev Bukovica - Šinkov Turn je
bilo ustanovljeno leta 1980. Šteje 197 članov. Predsednica duštva je Breda Špenko.

Srčnost prinaša veselje.

Starejša in najmlajša generacija se radi povezujeta.

V društvu delujejo naslednje sekcije: pohodništvo,
kolesarjenje, balinanje, telovadba ter pevska in
dramska skupina.
Osnovni namen društva je druženje, saj je to za nekatere člane edino razvedrilo. Razveselijo se že mesečnega obiska poverjenika, da se lahko pogovori, če
kdo izrazi željo po pomoči, jim jo uresničijo.
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Cilj je upravljanje lovišča v skladu s koncesijsko pogodbo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje in trajnostjo gospodarjenje z divjadjo.

Družabnost je zdravilo za osamljenost.
Vsak mesec se člani upravnega odbora in poverjeniki
srečajo, da se pogovorijo o delu vseh sekcij društva
za naslednji mesec. Kolesarji in balinarji se srečujejo
dvakrat mesečno, telovadba poteka dvakrat tedensko v zimskem času, pevska skupina se srečuje enkrat tedensko, dramska skupina po potrebi.
Največji dosežek društva je velik obisk članov na prireditvah, lepo sodelovanje z vrtcem in šolo in drugimi
društvi. Veseli so, da lahko starejšim v domovih z enournim programom pevske in kulturne skupine polepšajo vsakdan in jim pričarajo nasmeh in solze na obraze.
Pomemben dosežek je tudi meddruštveno tradicionalno srečanje Skupaj se imamo fletno.
Lovska družina Vodice je bila ustanovljena leta
1954. Ima 31 članov. Predsednik društva je Srečko
Prestor.
Osnovno poslanstvo lovcev je že od nekdaj varstvo,
gojitev in lov divjadi, v današnjem času pa tudi skrb
za ohranjanje narave in s tem povezanega ustreznega
ekološkega ravnovesja v habitatu, katerega sestavni
del so tako rastlinske kot živalske vrste.

Lovci pred svojim domom
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Njihove glavne naloge so: skrb za naravnovarstveno
in lovsko strokovno vzgojo članov, vodenje evidenc o
divjadi v lovišču, sodelovanje pri izdelavi lovskogospodarskih načrtov, izvajanje ukrepov za ohranitev
in izboljšanje življenjskih razmer divjadi, izvajanje
ukrepov za preprečevanje škod s strani divjadi in na
divjadi, izvajanje odstrela v skladu z letnim načrtom,
skrb za vzrejo lovskih psov, sodelovanje z drugimi
lovskimi organizacijami in organiziranje drugih, z
lovstvom povezanih dejavnosti ter sodelovanje z javnostjo in krajani.
Največja dosežka društva sta ohranitev števila in vrstne pestrosti divjadi v dodeljenem lovišču.
Turistično društvo Vodice je bilo ustanovljeno
leta 2000. Šteje 30 članov. Predsednik društva je
Alojzij Kosec.
Poslanstvo društva je sodelovanje z lokalno skupnostjo pri razvoju turizma in dejavnosti, ki so s tem povezane.
Turistično društvo organizira velikonočne razstave,
vsakoleten Jesenski pohod Občine Vodice po Rašici
(pohod po štirih občinah), spoznavanje Občine Vodice ob društvenem srečanju (nedeljsko popoldne),
spoznavanje naselij v Občini Vodice skozi intervjuje
s starejšimi v kraju o njihovih navadah, opravljanju
različnih del, znamenitosti, življenje nekoč, anekdote, zbiranje starih fotografij naselij, hiš ter fotografij
sedanjosti, organizacija revije ljudskih pesmi, kjer
nastopajo skupine iz raznih krajev Sloveniji in lokalni zbori, sodelovanje z vaščani Sela pri vsakoletnih
srečanjih Selo – Sela – Sele.

Člani Turističnega društva Vodice v Vodicah pri
Kovačku v nedeljo popoldne, avgusta 2017
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Izjemnih dosežkov društvo ne navaja, so pa zadovoljni, da kot majhna skupina živijo in ustvarjajo
za dobro občanov. Štejejo si zaslugo, da je prišlo do
ustanovitve Društva kočijažev in narodnih noš Občine Vodice. Turistično društvo Vodice je bilo leta
2001 prvi organizator kolesarjenja po občini Vodice
in svečane prireditve ob prazniku pri Osnovni šoli
Vodice. Društvo je bilo tudi glavni koordinator in
ustvarjalec pri izdelavi stojnic. Pričeli so tudi organizirati silvestrovanja na prostem v centru Vodic ob
kresu in ognjemetu.
Društvo moto klub Mak je bilo ustanovljeno leta
2002. Šteje 27 članov. Predsednik društva je Matjaž
Kuhta.
Poslanstvo kluba je ohranjanje bogate tehnično-kulturne dediščine s področja motociklizma, avtomobilizma
in kolesarstva ter skrb za obnavljanje, restavriranje in
negovanje vseh vrst starodobnih prevoznih sredstev.

Društvo planet Zemlja je bilo ustanovljeno leta
2007. Šteje skoraj 700 članov. Iz občine Vodice jih je
sedem. Predsednik društva je Vito Avguštin.
Poslanstvo društva Planet Zemlja je spreminjati odnos posameznikov in celotne družbe do okoljskih
tem, komunicirati okoljske teme z najširšo javnostjo
in pomagati pri ustvarjanju tržnih razmer za izdelke
in storitve, ki so okolju prijaznejši.
Zavzemajo se za odgovornost do okolja, ki smo si ga
izposodili od naših otrok in jim ga želimo vrniti nedotaknjenega, za pospešen razvoj tehnologij in ekonomije v smeri zmanjševanja obremenjevanja okolja, za civilizacijo, ki cveti s pomočjo gospodarstva,
ki ne onesnažuje.
Delovanje društva obsega raziskovanje okoljevarstvenih problemov, komuniciranje o okoljskih temah, informiranje javnosti, lobiranje za spremembo

Glavna dejavnost je zbiranje članov na rednih
sestankih, organiziranje sejmov stare opreme in rezervnih delov, udeležba na srečanjih lastnikov starodobnih vozil v okviru SVS po Sloveniji in zamejstvu,
sodelovanje pri vseh aktivnostih v okviru občine, organiziranje izobraževanj za varno vožnjo motoristov
(članov in mladine iz Vodic).
Največji dosežek kluba je vsakoletno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil v okviru SVS, na katerem
se vsako leto zbere preko dvesto udeležencev iz cele
Slovenije, pridejo pa tudi iz sosednjih držav.

Vseslovensko društvo s sedežem v Vodicah

Vsako leto se v Polju zbere veliko število starodobnikov.
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zakonodaje pri državnih organih, ozaveščanje ciljnih
skupin, organizacija okoljsko ozaveščevalnih dogodkov. Glavne vrednote, za katere se zavzemajo, so ozaveščenost in angažiranost, kreativnost in inovativnost, skrb za okolje.
Največji dosežki društva so poleg odmevnih projektov, kot so planetu prijazna občina, eko beri, zeleno
pero, razvijamo zelena delovna mesta, še pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave (2010), leta 2013 po Zakonu
o varstvu okolja na Ministrstvu za okolje in prostor
ter leta 2016 na področju izobraževanja Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport.
Več o društvu na http://www.planet-zemlja.
org/2010/02/about/
Klub gurmanov Skaručna je bil ustanovljen leta
2009. Šteje 26 članov. Predsednik društva je Marko
Žagar.
Poslanstvo društva je širjenje kulture prehranjevanja in skupno pripravljane raznovrstne prehrane ter
družabnost.

Glavni cilj organizacije je povezovanje na območju
občine in zunaj njenih meja. Povezovanje med društvi uspešno neguje in ga vsako leto tudi povečuje.
Poglaviten cilj je negovanje in ohranjanje vrednot,
katere so vodile tako mlade kot tudi starejše k enemu
samemu cilju, in to je svoboda slovenskega naroda.
Organizacija uči mlade, kako je treba negovati ljubezen do domovine in kako je pomembno spoštovanje
državnih simbolov kot tudi same državne ureditve.
Glavno poslanstvo je predstaviti vsem, ne samo mladim, kako kruti so bili časi vojne, časi pomanjkanja,
kako je trpel naš narod pod pohlepnimi okupatorji
naše zemlje. Mladi se morajo zavedati, da to, da govorimo danes slovenski jezik, da imamo svojo lastno
domovino, kateri ni primerjave na tem svetu, da je
vse to zahvala vsem padlim borkam in borcem med
časom NOB.
Tako poslanstvo kot tudi naš cilj je nadaljevanje
uspešnega sodelovanja s sorodnimi domoljubnimi
organizacijami, kot so to: Društvo Generala Rudolfa
Maistra, Policijsko veteransko društvo Sever, Društvo veteranov vojne za Slovenijo, Zveza častnikov
Slovenije in drugimi.
Društvo uspešno izkoreninja zasidrane stereotipe
med‚ ‘‘enimi‘‘ in ‘‘drugimi‘‘, kar pomeni, da ta organizacija združuje, ne razdvaja občank in občanov.

Pri Žagarju doma
Klub organizira različne delavnice od priprave in peke
kruha za predšolske otroke do kuhanja “darov gozda”
(šparglji, čemaž, kostanj, gobe, bezeg, smrekovi vršički, gozdni sadeži, lešniki, kopriva …) do odprte tržnice s predstavitvijo specialitet občine. V klubu izvajajo
kulinarične delavnice po receptih od nekoč in danes z
učenjem priprave zdrave domače in tuje hrane.
Največji uspehi so dobra družba, dobra hrana in
zdravo življenje.
Krajevna organizacija Zveze združenj borcev
za vrednote narodno osvobodilnega boja Vo
dice je bila ustanovljena leta 1948. Šteje 19 članov.
Predsednik je Franc Durič.
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Starejše članice in člane za praznike in ob novem
letu vsako leto obiščejo in obdarijo s skromnimi darili, so v telefonskem stiku tako z svojci kot tistimi,
ki so bolni in v domovih za ostarele, v sodelovanju
z občino skrbijo za urejenost spominskih znamenj v
Občini Vodice, redno skrbijo, da je na mestih, kjer
so bili okrutno pobiti mladi najstniki, ki so hrepeneli po osvoboditvi vseh Slovencev, vedno prižgana
sveča in položeno cvetje, vsako leto v sodelovanju
z Osnovno šolo Vodice soorganizirajo prireditev ob
dnevu spomina na mrtve na centralnem pokopališču
v Vodicah, organizacija poskrbi za dostojen in časten
pogreb članic in članov s praporom ter aranžmajem
cvetja in sveč, aktivni so na humanitarnem področju,
redno se udeležujejo vseh dogodkov, katere organizira občina, člani organizacije na številnih dogodkih
po Sloveniji ponosno predstavljajo Občino Vodice.
Člani društva sodelujejo tako na kulturnih kot tudi
športnih dogodkih.
“V ponos si štejemo številna odlikovanja in priznanja
s strani Občine Vodice, zveznih oziroma regijskih,
državnih kot tudi mednarodnih priznanj. Čeprav
imamo majhno število članov, to nikakor ne ovira
našega aktivnega udejstvovanja na vseh področjih.
Naše društvo se že vrsto let ohranja v občini. Je eno
izmed redkih, katero se lahko pohvali s tako dolgo
tradicijo delovanja. Društvo je del ene največjih in
hkrati tudi najstarejših organizacij v Republiki Sloveniji.”
Župnijska karitas Vodice je bila ustanovljena leta
1991. Ima 21 članov. Predsednik je župnik Franc
Mervar.

Zaslužne prostovoljke
Pomemben delež dela ima informiranje, svetovanje
in pogovor z osebami, ki potrebujejo pomoč. Finančno jim pomagajo pri plačilu gospodinjskih položnic,
plačilu vrtca, šolske prehrane, nabavi kurjave, ob
drugih večjih stiskah in smrti v družini. Enkrat mesečno oz. po potrebi delijo hrano iz intervencijskih
zalog EU in podarjeno hrano. Šolarjem pomagajo pri
nakupu šolskih potrebščin, v okviru Škofijske karitas Ljubljana organizirajo počitnice za otroke in družine. Posebno pozornost in čas posvečajo starejšim
in bolnim. Z darilom jih obiščejoo za božič in veliko
noč. Vsako leto jih na binkoštno nedeljo povabijo k
sv. maši v župnijsko cerkev sv. Marjete in na prijetno
druženje v pastoralnem domu. Organizirajo tudi razna izobraževanja in delavnice za prostovoljke.
Ponosni so na aktivno delovanje in manjšanje stisk
krajanov že od leta 1991 ter na pridobljeno zaupanje
in priznanje občanov.

Temeljno poslanstvo je karitativno delo na območju
župnije Vodice. Prvi korak karitativnega dela je videti, opaziti stiske ljudi in se jim približati. Karitas je
zagovornica dostojanstva vsakega človeka.
Njen cilj je reševati materialne, čustvene, socialne
in duhovne potrebe ljudi, spodbujati in širiti prostovoljstvo, predvsem med mladimi.

Dobrota je most med generacijami.
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