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Uvodna beseda

Sodelovanje z mag. Stanetom Okolišem, avtorjem
četrte knjižice v zbirki »Sledi preteklosti«, sega v leto
2017. V zanimivem predavanju nam je predstavil razvoj
izobraževanja na območju občine Vodice in vlogo graščine
v Šinkovem Turnu pri tem. Dogovorili smo se, da vsebino
predavanja izdamo v zapisani obliki.
Avtor je profesor zgodovine, muzejski svetovalec in
direktor Slovenskega šolskega muzeja. Zapis je nastal
predvsem kot posledica dodatnega raziskovanja
dokumentov, povezanih s poučevanjem v župnijah in
tudi podružnicah na območju naše občine oziroma
župnije Vodice. Tako je v nastajanju obsežnejši tekst s
predvidenim naslovom Od cerkovnikov in ludimagistrov
do učiteljev. Besedilo vsebuje pomembne elemente, ki
so posebej zanimivi in izstopajo v slovenskem šolskem
zgodovinopisju.
Za knjižico »Šinkov Turn in prva prizadevanja za
razširitev šolskega pouka v vodiški župniji« je avtor
povzel besedila, ki se neposredno ali posredno nanašajo
na Šinkov Turn. Soseska pod Turnom si je v 19. stoletju
predvsem prizadevala, da bi obdržala oz. si vrnila
stalnega duhovnika, da jim ne bi bilo potrebno hoditi v
Vodice. V začetku 20. stoletja so si podobno prizadevali
za lastno šolo. V poglavju o stalnih duhovnikih na
podružnicah, ki so pomembni tudi za vzpostavitev
izobraževalnega področja, se poleg Šinkovega Turna
dotakne tudi Skaručne in Šmarne gore. Zelo zanimiv
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je zapis o prvem učitelju Prusu Pavlu Bidru, ki je
ob ustanovitvi šole zamenjal svojega predhodnika
v cerkovniški službi, ker ta ni izpolnjeval pogojev za
učitelja. Prav cerkovniška služba je bila dolgo materialni
predpogoj za učiteljsko službo.
Knjižica vsebuje fotografije več dokumentov, za večino
navedb v knjižici so navedeni viri, kar knjižico postavlja
v raziskovalno področje in pomeni pomemben doprinos k
poznavanju začetkov šolstva v naši okolici.
Za Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn
Bernarda Kokalj
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Šinkov Turn in prva
prizadevanja za razširitev
šolskega pouka v vodiški
župniji
Uvod
Ko so na Dunaju leta 1804 sprejeli prenovljen šolski
načrt in nadzor nad šolskim poukom podelili Cerkvi,
so tudi duhovnike dejavneje vključili v prizadevanje
za razširjenje šolske mreže in za razvoj šolstva. Šolsko
mrežo so zato še bolj prilagodili cerkveni upravni
organizaciji. Ker je bilo potrebno bodoče duhovnike
za naloge v šolstvu ustrezno usposobiti, so leta 1807 za
študente 4. letnika teološkega študija na ljubljanskem
liceju uvedli tudi brezplačen tečaj katehetike in
pedagogike.1 Najpomembnejšo nalogo za razvoj šolstva
so poleg škofijskih konzistorijev, ki so opravljali vlogo
višjih šolskih nadzornikov na ravni škofije, prevzeli
dekani kot okrajni šolski nadzorniki.

1 SŠM, arhivska zbirka, f. 61/1,
Kronika normalne glavne šole v
Ljubljani, str. 12, 12. junija 1807.

Dekan v dekaniji Šmarna gora, ki je obsegala širše
območje Šmarne gore do Save pri Dolskem, je bil leta
1804 vodiški župnik Frančišek Repešič. Vodice so bile
zato v dekaniji, ki ni imela izrazitega središča, njen sedež.
Na dekana Repešiča se je v vseh šolskih zadevah obračal
škofijski konzistorij. Na konzistorialna poizvedovanja o
stanju šolstva v dekaniji je 19. junija 1804 predložil tudi
potrdilo c.-kr. normalke v Ljubljani z dne 9. januarja
1789, da je zasebno obiskoval katehetsko-pedagoška
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2 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32,
Dekanija Šmartno pod Šmarno
goro: dekanijski šolski spisi;
Vodice, 19. maja 1804.

3 Frančišek Ksaver Repešič
je umrl 20. avgusta 1804 v
Ljubljani. Vodiški župnik je
postal 24. junija 1790. (NŠAL,
ŽA, Vodice, f. 2. Manuale
Josephi Vogler Parochi in Vodiz
(1775–1800), nv. št. 1361, vodiški
župniki, št. 20)
4 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32;
Šmartno pod Šmarno goro,
12. oktobra 1805.
5 Ibidem, Šmartno pod Šmarno
goro, 24. julija 1807.

6 Ibidem, Šmartno pod Šmarno
goro, 10. maja 1809: »Gestions
Protokoll des Schuldistrictes.«

predavanja in iz predmeta uspešno opravil predpisani
izpit.2 Pojasnil je, da v njegovi dekaniji ni nobene trivialne
in še manj glavne šole. Vedel je, da je šola pred nekaj
leti delovala v Mengšu, vendar mu ni bilo znano, zakaj
je prenehala delovati. Za naloge okrajnega šolskega
nadzornika se zaradi visoke starosti ni čutil sposobnega.
Pri tem se je skliceval tudi na vlago v župnišču, nezdrave
življenjske razmere in fizično nezmožnost dnevnega
izvajanja nalog na šolskem področju.
Ker je dekan Repešič že čez nekaj mesecev umrl,3 se z
nalogami na šolskem področju, tudi če bi si tega želel, še
ni mogel niti dobro spoprijeti. Njegov naslednik, dekan
Jožef Zupan, je bil župnik v Šmartnem pod Šmarno goro.
Ta je leta 1805 ordinariatu sporočil, da tega leta v dekaniji
Šmartno pod Šmarno goro ni bilo še nobene šole.4 Brez
sprememb je bilo tudi v prvi polovici leta 1807.5 V jeseni
1807 je bila prva trivialna šola v dekaniji ustanovljena v
Mengšu. Leta 1809 je tudi vodiški župnik poslal dekanu
in okrajnemu šolskemu nadzorniku v Šmartno fasijo
(seznam prihodkov in odhodkov) cerkovniške službe,
vendar pa to sporočilo na ustanovitev šole v naslednjih
letih še ni imelo večjega vpliva.6
Cerkovnik in organist Jakob Plevel
Ob odhodu Francozov je šmarnogorski dekan in
okrajni šolski nadzornik postal Janez Kuhar, župnik v
Smledniku. Leta 1814 je konzistorij v Ljubljani obvestil,
da imata med osebami, ki so v dekaniji sposobne za
učiteljsko službo, pedagoško spričevalo Krištof Kralj
v Mengšu in Matija Križnar v Smledniku. Kralja so za
učitelja nastavili z dekretom škofijskega konzistorija
(1807), Križnarja pa z dekretom okrožnega urada (1790).
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Oba sta bila tako po znanju kot tudi po obnašanju
pripoznana kot ustrezna za opravljanje učiteljske službe.
V presojo o ustreznosti opravljanja učiteljske službe
pa je okrajni šolski nadzornik iz Smlednika prepustil
škofijskemu konzistoriju navedbo vodiškega župnika,7 da
bi bil njegov cerkovnik pri župnijski cerkvi Jakob Plevel
sposoben poučevati v deželnem jeziku.8
Izražanje sposobnosti poučevanja v deželnem jeziku
(slovenščini) je bilo takrat precej nenavadno, saj so
na šolskem področju veljali natančni predpisi, ki jih
je morala tako šolska (cerkvena) kot tudi politična
(državna) oblast dosledno spoštovati.9 Če učitelj ni
izpolnjeval pogojev po veljavni zakonodaji, je bilo jasno,
da ni mogel poučevati. Vsekakor je moral od pristojne
šolske oblasti pridobiti potrdilo o usposobljenosti za
poučevanje. Že pri nastavitvi prvega »jožefinskega«
učitelja v Vodicah se je pokazalo, da so ga nastavili
zato, ker prejšnji poučevanja ni bil zmožen. Pravico do
poučevanja so učiteljski kandidati pridobili z uspešno
opravljenim polletnim tečajem za učiteljske pripravnike
na glavnih šolah, pogoj za opravljanje tečaja pa je bil
izdelan tretji razred glavne šole. V župniji Dolsko, ki
je prav tako spadala v šmarnogorsko dekanijo, so bile
takrat tri osebe s končanim tretjim letnikom ljubljanske
normalke in dekan Kuhar je ob pomanjkanju učiteljev
v njih videl možnost, da bi se lahko za učiteljsko službo
v kratkem času usposobili na pedagoškem tečaju za
učiteljske pripravnike.

7 Matevž Peterman - vodiški
župnik (1813–1826). Prej je bil
župnik v Zalem Logu, iz Vodic
je bil umeščen za kanonika
ljubljanskega stolnega kapitlja.
(Manuale Josephi Vogler
Parochi in Vodiz, vodiški
župniki, št. 22)
8 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32;
Smlednik, 1. julija 1814, »daβ
sein Pfarrmessner Jakob
Pleveu in der Landessprache
den Schulunterricht zu erteilen
fähig wäre.«
9 Šolski načrt iz leta 1804 je
bil podlaga za drugi avstrijski
šolski zakon − Politično šolsko
ustavo (Politische Verfassung
der deutschen Schulen in
den kaiserl. königlichen
Erbstaaten), ki je prvič izšla na
Dunaju 1806 in je z dopolnili
veljala do 1869.

Cerkovnik Jakob Plevel očitno ni imel potrebne
izobrazbe za učitelja in zato tudi ni mogel poučevati,
čeprav bi bil tega po precej subjektivnem mnenju
vodiškega župnika sposoben v slovenskem jeziku, ne
7

10 Manuale Josephi Vogler
Parochi in Vodiz, vodiški
cerkovniki, št. 9 »Paulus Bider
Borussus …, et ludimagister
simul, quia scola normales
casareo mandato urgebantur,
quibus docendis prior par non
erat.« Pavel Bider Prus … je bil
tudi učitelj (ludimagister), ker
so se (takrat) po cesarskem
ukazu zahtevale normalne šole,
ki jim prejšnji v poučevanju ni
bil kos.
11 Manuale Josephi Vogler
Parochi in Vodiz, vodiški
župniki, št. 21. Jurij Čebulj
(Zebul) iz Ljubljane je postal
vodiški župnik 9. oktobra 1804.
Prej je bil župnik v Dobovcu in
Brdu pri Lukovici. Leta 1813 je
bil odstavljen (depositus).
12 Manuale Josephi Vogler
Parochi in Vodiz, vodiški
cerkovniki, št. 10, leto 1813.
13 NŠAL, ŽA, Vodice, SA 1829
(1752−1852), inv. št. 54.

14 NŠAL, ŠAL, šolstvo,
f. 4a; Ljubljana, 20. februarja
1815. Pregled nemških šol
v ljubljanski škofiji konec
šolskega leta 1814.
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pa tudi v nemščini. Ker ni imel priznane izobrazbe za
opravljanje učiteljske službe, je jasno, da tudi nemškega
jezika ni mogel obvladati v zadostni meri. Svojega
predhodnika, cerkovnika in prvega vodiškega učitelja
ludimagistra Pavla Bidra,10 ki je cerkovniško službo
nastopil zato, ker je bil usposobljen in primeren tudi za
poučevanje, je v cerkovniški službi v Vodicah zamenjal
leta 1813, ko se je moral po odhodu Francozov z mesta
vodiškega župnika posloviti Jurij Čebulj.11
Jakob Plevel je bil rojen 2. julija 1765 v Črnučah.
Cerkovniško službo je pred tem opravljal v Ljubljani in
na Štajerskem.12 Poročen je bil z Marijo Ovsen,
roj. 1758, s katero je živel v mežnariji v Vodicah (h. št. 23)
do leta 1831, kot vdovec pa do svoje smrti 6. februarja
1853.13 Ker ni bil usposobljen za poučevanje niti ni imel
javno veljavne listine za učitelja, prav tako pa za učitelja
ni imel predpisanih dohodkov in ne primerne šolske
sobe, v vsem tem času v Vodicah, četudi so te bile staro
župnijsko središče, ni bilo rednega šolskega pouka.
Avstrijska šolska oblast si je takoj po vojaških porazih
Napoleona, razpadu Ilirskih provinc in po odhodu
Francozov s Kranjske močno prizadevala, da bi z obnovo
avstrijskega šolskega sistema na Kranjskem čim hitreje
obnovili vse tiste šole, ki so pod francosko zasedbo
zamrle, obenem pa tudi tiste, ki so nekoč že obstajale,
pa so pred davnimi leti prav tako prenehale delovati.
Med zadnjimi se v pregledu šolstva v ljubljanski škofiji
iz leta 1815 poleg šol v bližnjem Smledniku, Mengšu
in Šmartnem pod Šmarno goro omenja tudi šola v
Vodicah.14

Soseska Šinkov Turn podpre obtoženega vodiškega
župnika
Še pred prihodom Francozov je del vodiških župljanov
postal nezadovoljen s svojim župnikom Jurijem
Čebuljem. Pritoževali so se zaradi njegovega obnašanja,
govorjenja in sploh zanemarjanja poklicnih dolžnosti.
Obtoženi župnik se je za podporo obrnil v Šinkov Turn,
ki je bil od župnijske cerkve najbolj oddaljena soseska
v župniji. Poleg graščinskega zakupnika so izjavo o
njegovi neoporečni duhovniški službi in delovanju v
župniji podprli tudi zastopniki podturnske soseske
in njihov ekspozit Liberat Vodopivec, ki je opravljal
mašno ustanovo in duhovniške naloge za ožje župnijsko
območje pri podružnični cerkvi Matere Božje. Podpori
iz Šinkovega Turna so se pridružili še nekateri vidnejši,
vendar nepismeni podložniki in cerkveni ključarji iz
Vodic in okolice, s svojimi lastnoročnimi podpisi pa
tudi deželni svobodnik Simon Šporn iz Vodic, naborno
okrajni komisar Janez Krstnik Drobnič in šmarnogorski
kurat Janez Svetlin, zase in za nepismene podložnike
pa sta se podpisovala vodiški kaplan Jernej Bačnik in
cerkovnik župnijske cerkve Pavel Bider.15 Zadnji je službo
cerkovnika prevzel kot nastavljeni ludimagister, ki pa
je poučeval samo v obdobju jožefinske prisile. Župnika
Čebulja je zavzeto podpiral, saj je za podporo pridobil
največ podložnikov. Iz Vodic je odšel isto leto, kot je bil z
mesta vodiškega župnika odstavljen Jurij Čebulj.

15 NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446
(1614–1830); Šinkov Turn,
15. marca 1808.
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Graščinski zakupnik v
Šinkovem Turnu, Gregor
Milač, na prošnjo vodiškega
župnika Jurija Čebulja zaradi
resnice izpričuje, da vodiški
župnik vse svoje dolžnosti
na območju župnije opravlja
natančno in požrtvovalno,
da odkrito in zavzeto govori,
da otroke skrbno poučuje
in božjo službo opravlja po
veljavnih predpisih ter da se
končno, glede na svoj značaj,
svojemu stanu primerno
obnaša. Graščina v njegovem
vedenju in opravljanju
duhovniške službe nima
nobenega utemeljenega
zadržka.
Graščina Šinkov Turn, 15. marca 1808.
Gregor Milač, l.r., zakupnik

Na levi strani, pod podpisom
graščinskega zakupnika
Milača, je Liberat Vodopivec,
kaplan − ekspozit v
Šinkovem Turnu, 17. marca
1808, lastnoročno pripisal:
»Prav tako sem tudi jaz
prisiljen potrditi po svoji
vesti.«
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Pod zapisom ekspozita Vodopivca so resničnost izjave o
župniku Čebulju potrdili tudi zastopniki soseske.
»V imenu soseske Šinkov Turn potrjujemo zgoraj navedeno s
svojimi lastnoročnimi podkriži in podpisi:
† Pavel Kurent
† Gregor Samen
† Andrej Kurent
po podpisovalcu Gregorju Milaču, l.r.
† Jakob Verbič, cerkveni ključar
podložnik posestva Bokalci
prav tako po podpisovalcu Gregorju Milaču, l.r.«

Izjavo zakupnika graščine Šinkov Turn Gregorja Milača so
na drugi strani dokumenta s križci in podpisi potrdili tudi
posamezniki iz bližnjih krajev.
Levo od zgoraj navzdol:

Desno od zgoraj navzdol:

»Jernej Bačnik, l.r., kaplan (v Vodicah)
Janez Svetlin, l.r., svetni duhovnik – kurat na
Šmarni gori
† Jurij Ježek, cerkveni ključar, podložnik
smledniškega gospostva
† Luka Štupar, brat cerkvenega ključarja
župnijske cerkve v Vodicah
po zaprošenem podpisovalcu Jerneju
Bačniku, kaplanu
Janez Krstnik Drobnič, l.r.
naborno okrajni komisar«

»Simon Šporn l.r., iz Vodic, deželni svobodnik
in cerkveni ključar
† Valentin Nahtigal, podložnik smledniškega
gospostva
Pavel Bider, l.r., cerkovnik župnijske cerkve
sv. Marjete
† Luka Podgoršek, podložnik barona Erberga
† Martin Jereb, podložnik državnega
gospostva Mekinje
† Janez Koželj (Kozu), podložnik župnišča v
Cerkljah
Pavel Bider, l.r., gornjih zaprošeni
podpisovalec«
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Prvi šolski okoliš in popisi za šolo sposobnih otrok

16 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32;
Smlednik, 4. oktobra 1814. Izkaz
všolanih in nevšolanih krajev in
število za šolo sposobnih otrok
leta 1814.
17 Tako Splošna šolska naredba
(1774) kot tudi Politična šolska
ustava (1806) za šolo sposobne
otroke štejeta zdrave otroke v
starosti od dopolnjenega 6. do
12. leta starosti.

18 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32;
Ljubljana, 18. februarja 1815.
Škofijski konzistorij v dopisu
dekanu v Smlednik.
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Čeprav prvo leto po obnovitvi avstrijskega šolskega
sistema v šmarnogorski dekaniji ni delovala še nobena
javna šola, je dekan Kuhar po odredbi pred začetkom
šolskega leta 1814/1815 škofijskemu konzistoriju
posredoval število za šolo sposobnih otrok za vse župnije
in duhovnije s stalno nastavljenim duhovnikom.16 Za šolo
v župnijskem središču v Vodicah je predvidel otroke iz
16 krajev s 414 hišnimi številkami, v katerih je bilo 436 za
šolo sposobnih otrok (222 dečkov in 214 deklic).17 Popis
je zajel otroke iz naslednjih krajev: Vodice, Dobruša,
Repnje, Bukovica, Utik, Polje, Skaručna, Vojsko, Povodje,
Vesca, Selo, Golo, Šinkov Turn, Potok, Kot in Koseze.
S tem je bil določen prvi šolski okoliš vodiške javne
državne šole. Meje šolske občine so se prekrivale z
župnijskimi mejami. Več za šolo sposobnih otrok je bilo v
mengeški (599) in smledniški župniji (452).
Generalni gubernij si je takrat kot najvišji državni
organ na Kranjskem prizadeval, da bi ustanovili šolo
v Šmartnem pod Šmarno goro. V posebnem dopisu je
njeno ustanovitev priporočil škofijskemu konzistoriju,
ki pa je želel, da šole ne bi ustanovili samo v Šmartnem,
ampak tudi v Smledniku in v Vodicah.18 Okrajnemu
šolskemu nadzorniku in dekanu Kuharju je zato naročil,
naj se z župniki v omenjenih krajih posvetuje, kako bi
pridobili sredstva za ustanovitev in delovanje teh šol. Ker
je konzistorij prejel nalogo od gubernija, da v prvi vrsti
poskrbi za ustanovitev šole v Šmartnem, je od dekana
predhodno zahteval natančno poročilo o razpoložljivih
prihodkih za nastavitev učitelja in pridobitvi primernega
prostora za šolski pouk v Šmartnem ter podatke o
morebitnih ovirah, ki bi preprečevale ustanovitev te šole.

Ne glede na priporočilo gubernija o prednostni
obravnavi pogojev za ustanovitev šole v Šmartnem, se je
vprašanje ustanavljanja novih šol reševalo bolj celostno.
Okrožni urad v Ljubljani je 9. maja 1815 sporočil, da mu
je okrajna gosposka iz Smlednika posredovala fasije
cerkovniških dohodkov iz župnij Vodice, Šmartno,
Smlednik in iz lokalije Zapoge in da jih predaja v uradno
obravnavo škofijskemu konzistoriju.19
Ko je dekan Kuhar pred začetkom šolskega leta
1815/1816 konzistoriju poročal o šolstvu v dekaniji v
preteklem šolskem letu, je poleg podatkov o številu za
šolo sposobnih otrok po župnijah in duhovnijah s stalnim
duhovnikom za letni semester predstavil tudi število
šoloobiskajočih otrok iz všolanih krajev v šoli v Mengšu.
Za druge kraje v šmarnogorski dekaniji s stalnim
duhovnikom je navedel le ugotovljeno število za šolo
sposobnih otrok, ki se v vodiški župniji od predhodnega
leta ni spremenilo.20 Pred začetkom šolskega leta
1816/1817 je poročal tudi o ponovno ustanovljeni šoli v
Smledniku, za Vodice pa so bili podatki o šolosposobnih
otrocih še naprej nespremenjeni.21

19 Ibidem, Ljubljana, 9. maja
1815. Okrožni urad v noti
škofijskemu konzistoriju.

20 Ibidem, Dekanija Šmarna
gora, 30. oktobra 1815. Poročilo
o stanju šolstva v dekaniji.

21 Ibidem, Dekanija Šmarna
gora, 24. oktobra 1816. Poročilo
o stanju šolstva v dekaniji.

Nedeljska šola v Vodicah (1816–1818)
Leta 1815 je izšlo več gubernialnih in konzistorialnih
odlokov o nedeljskih šolah v ljubljanski škofiji. Te so
morali najprej uvesti povsod tam, kjer so redne šole že
obstajale. Poleg ponavljalnih nedeljskih šol za otroke
od 12. do 15. leta starosti so v naslednjih letih v krajih
s stalnim duhovnikom, kjer še ni bilo rednih šol, na
pobudo cerkvenih šolskih nadzornikov ustanavljali tudi
nedeljske začetne šole.
13

22 ARS, AS 14, Gubernij v
Ljubljani, reg. VIII, f. 55,
l. 1817−1818, ae. 4 in NŠAL,
ŠAL, šolstvo, f. 4a; Ljubljana,
11. julija 1818, Splošni pregled
ponavljalnega pouka ob
nedeljah in praznikih in tako
imenovnih nedeljskih šol v
ljubljanski škofiji v šolskem
letu 1817.
23 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32;
Smlednik, 23. decembra 1818.
Okrajni šolski nadzornik in
dekan Janez Kuhar. Izkaz
nedeljskih šol v dekaniji
Šmarna gora ob izteku
šolskega leta 1817/1818.
24 ARS, AS 14, Gubernij v
Ljubljani, reg. VIII, f. 55,
l. 1821−1822, ae. 5 in NŠAL, ŠAL,
šolstvo, f. 4a; Ljubljana,
17. novembra 1819. Splošen
pregled nedeljskega in
prazničnega ponavljalnega
pouka in tako imenovanih
nedeljskih šol v ljubljanski
škofiji v šolskem letu 1818.
25 NŠAL, ŠAL, šolstvo,
f. 32; Smlednik, 26. januarja
1820. Izkaz nedeljskih šol v
dekaniji Šmarna gora ob izteku
šolskega leta 1819.
26 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 4b;
Ljubljana, 6. marca 1822.
Splošen pregled nedeljskega
pouka v ljubljanski škofiji v
šolskem letu 1820.

27 Manuale Josephi Vogler
Parochi in Vodiz, vodiški
kaplani, št. 50, Anton Semen.
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V Vodicah so nedeljski pouk uvedli v šolskem letu
1816/1817. V slovenskem jeziku je poučeval kaplan Anton
Semen. V predpisani starosti od 12 do 15 let je šolo tako v
zimskem kot tudi v letnem polletju obiskovalo 11 fantov
in 9 deklet.22 V drugem šolskem letu delovanja nedeljske
šole 1817/1818 je bilo po župnijskih rojstnih matičnih
knjigah v starosti od 12 do 15 let na območju vodiške
župnije 49 fantov in 55 deklet, sposobnih za obiskovanje
nedeljske šole. Nedeljsko šolo je v obeh semestrih
obiskovalo po 8 fantov in 10 deklet.23 Branje in verouk jih
je v slovenskem jeziku tudi to leto poučeval kaplan Anton
Semen.24 V šmarnogorski dekaniji je pouk v nedeljski šoli
takrat potekal še v Smledniku, kjer je bilo 61 učencev, v
Mengšu 33, Dolu 26, Šmartnem pod Šmarno goro 10 in
Dolskem 26.
V šolskem letu 1818/1819 je bilo za nedeljsko šolo
sposobnih 52 fantov in 55 deklet, vendar ni nobenega
podatka, da bi nedeljski pouk v Vodicah še potekal.25 Tudi
v pregledu nedeljskih šol v ljubljanski škofiji se Vodice
ne omenjajo več. Čeprav se je število za nedeljsko šolo
sposobnih otrok povečalo, Vodice poslej navajajo med
duhovnijami brez nedeljskih šol,26 kar je za župnijo,
ki ni imela samo enega duhovnika, vsekakor precej
nenavadno.
Učitelj in katehet v vodiški nedeljski šoli Anton Semen
je bil vodiški kaplan od leta 1814 do novembra 1818, ko je
odšel za kaplana k sv. Petru pri Ljubljani, nato pa k
sv. Lovrencu v Temenico.27 Ker njegovi nasledniki v
nedeljski šoli v Vodicah niso več poučevali, je delovanje
vodiške nedeljske šole v omenjenih šolskih letih
zelo očitno njegovo delo, tesno povezano z njegovo
prizadevnostjo in domoljubjem. Za poučevanje v

nedeljski šoli ni bilo plačila. Učitelji v krajih, kjer je
delovala redna šola, in duhovniki v krajih, kjer redne
šole še ni bilo, so v nedeljski šoli poučevali brezplačno.
Samo občasno so bili lahko na predlog okrajnih šolskih
nadzornikov in s potrditvijo višjega škofijskega šolskega
nadzornika nagrajeni z manjšimi izplačili iz posebnega
državnega sklada.
Župnija brez javne začetne šole
Po prenehanju kratkotrajne nedeljske šole, ki jo je vodil
kaplan Semen, v Vodicah v prvi polovici 19. stoletja ni
bilo javnega pouka. Ker za plačevanje učitelja v župniji
zaradi slabih finančnih virov ob delavnikih ni bilo redne
šole, v kateri bi pospeševali učenje nemščine, saj je takrat
med učitelji nekaj veljal le tisti, ki je svoje učence naučil
čim več nemščine, tudi k nedeljski šoli v domačem jeziku
ni nihče posebej priganjal. Nedeljska šola je bila po
šolskih predpisih potrebna predvsem tam, kjer je redna
delavniška šola že obstajala in je bila zato ta nedeljska
šola v načelu ponavljalna.28 Delovanje drugih oblik
nedeljskih šol, kot sta bili začetna in nadaljevalna, je bilo
odvisno predvsem od zavzetosti krajevnih duhovnikov in
prepričevanja ter vztrajnosti šolskih nadzornikov.

28 NŠAL, ŠAL, šolstvo,
f. 2a; Ljubljana, 20. januarja
in 21. marca 1815. Okrožnica
c.-kr. začasnega civilnega
in vojaškega generalnega
gubernija v Iliriji o nedeljskih
šolah.

Ker sta bili cerkovniška in orglarska služba povezani
z učiteljsko, cerkovnik in organist Jakob Plevel pa
ni poučeval, v župniji celotno obdobje njegovega
službovanja ni bilo javne šole. Poleg tega, da za
poučevanje ni bil zmožen in ne usposobljen, je bilo
razvidno, da so bili njegovemu statusu primerni tudi
njegovi prihodki, ki niti zdaleč niso zadoščali za že tako
skromno učiteljsko plačo. Vodiški duhovniki rednega
šolskega pouka v nedeljski šoli po kaplanu Semnu niso
15

29 NŠAL, ŽA, Vodice, f. 10,
Oznanilna knjiga 1841−1855.
“A meridie hora 2 Catechesis et
Litania omnium sanctorum.«
Krščanski nauk z litanijami
vseh svetnikov je bil vsako
nedeljo popoldan tudi v drugi
polovici 19. stoletja in pozneje.

30 ARS, AS 14, Gubernij v
Ljubljani, reg. VIII, f. 55,
l. 1831−1832, ae. 187; Ljubljana,
7. januarja 1833. Izkaz šol v
ljubljanski škofiji. Podatek o
številu prebivalcev je očitno
napačen. Prim.: Catalogus
cleri diocesis Labacensis
MDCCCXXXII, Labaci 1832,
str. 18, navaja 2290 duš,
podobno število isti vir navaja
tudi za bližnja leta.
31 Politische Verfassung der
deutschen Volks-Schulen,
Wien, 1840, str. 156, prg. 336
in 337.

32 ARS, AS 14, Gubernij v
Ljubljani, reg. VIII, f. 55,
l. 1831−1832, ae. 187; Ljubljana,
7. januarja 1833.

imeli. Po litanijah vseh svetnikov je bil redno vsako
nedeljo popoldne le krščanski nauk za vse župljane.29
Pred veliko nočjo je bilo vsako leto za vse župljane še
izpraševanje o veri, manjše otroke pa so pripravljali na
zakrament sv. birme in prejem prvega sv. obhajila.
Ko je škofijski konzistorij leta 1832 izdelal natančen
pregled šol po vseh duhovnijah ljubljanske škofije,
je bilo ugotovljeno, da je bilo v vodiški župniji 1290
»duš«, a v njej ni bilo šole.30 Po določilih Politične šolske
ustave bi vodiška župnija morala imeti trivialno šolo že
zato, ker so bile Vodice kraj, v katerem je bil nameščen
stalni duhovnik, ki je vodil matične knjige. Prav tako
pa je bilo zadoščeno tudi drugemu pravilu, da se šola
ustanovi povsod tam, kjer je v krogu do pol ure hoda
sto za šolo sposobnih otrok.31 Ker župnija tudi po številu
prebivalstva ni bila majhna, je bilo nenavadno, da ni
imela lastne šole, ki so jo že takrat premogle nekatere
precej manjše župnije, vikariati in ekspoziture. Med
razlogi, da šole v župniji ni bilo, je bilo izpostavljeno
pomanjkanje šolskega prostora in premajhen finančni
vir za vzdrževanje šole (učitelja).32 Ocenjeno je bilo, da bi
šolo lahko hitro ustanovili, če bi bili odpravljeni navedeni
oviri.
Ker v kraju ni bilo niti javne delavniške niti nedeljske
šole, so bili še sredi 19. stoletja le redki pismeni. Večina se
jih ni znala podpisati. Pri urejanju javno-pravnih zadev so
jih zato zastopali zaprošeni podpisovalci, med katerimi
so bili pogosto zlasti duhovniki. Kultura pisane besede
je bila v glavnem omejena na cerkev in duhovnike, ki so
zasebno po potrebi in navdihu tudi poučevali začetno
šolsko znanje. Ministranti so bili poleg cerkovnika in
organista pri verskih obredih njihovi prvi sodelavci. Za
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strežbo pri svetih opravilih so se morali latinskih molitev
naučiti na pamet. Mnoge od tistih, ki so pokazali, da
so nadarjeni, so spodbujali k učenju in jih pri tem tudi
gmotno podpirali.33
Vodiške podružnice in soseske s stalnimi duhovniki
Ker je bilo v Kamniku in Ljubljani vsaj od začetka
19. stoletja tudi več dijakov iz vodiške župnije, zasebnega
poučevanja očitno ni bilo tako malo. Še bolj kot
ugotovitev, da so bili duhovniki v Vodicah in okolici med
redkimi osebami, ki so znali pisati in brati, je izstopajoče
spoznanje, da so imeli poleg izkušenj s poučevanjem
ljudi v veri tudi znanje s področja katehetike in
pedagogike oz. o tem, kako poučevati. Zaradi vzgojnega
poslanstva, ki so ga opravljali med ljudmi, vpliva nanje
in ugleda med njimi so lahko med prvimi opravljali tudi
splošnoizobraževalne naloge. Posredovanje osnovnega
šolskega znanja z osnovami nemščine in latinščine je
imelo odločilno vlogo za nadaljnjo izobraževalno pot
mladih. V vodiški župniji pa stalno nastanjeni duhovniki
niso bili samo pri župnijski cerkvi (župnik in kaplan),
ampak tudi na podružnicah (kurati oz. upokojeni
duhovniki).34

33 Kot npr.: Alešovec J., Kako
sem se jaz likal, Ljubljana
1910, str. 25−26. Izpiše zelo
lepo sliko tedanjega vodiškega
kaplana, ki ga prepoznamo v
osebi Jožefa Fika, roj. v Škofji
Loki 1800, umrl kot župnik v
Selcih 11. aprila 1854. Vodice je
zapustil leta 1852. (Catalogus
cleri dioecesis Labacensis
1851–1852, 1855, str. 70, 86)

34 Catalogi cleri (archi)
dioecesis Labacensis, Parochia
Wodiz, etc. (1796–1870).

Ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja je bil pri
cerkvi Matere Božje na Šmarni gori stalni duhovnik
nastanjen skoraj neprekinjeno, pri cerkvi sv. Lucije
na Skaručni in Matere Božje v Šinkovem Turnu pa z
manjšimi in večjimi prekinitvami. Namestitev stalnega
duhovnika na Šmarni gori in na Skaručni se navezuje
na nastanek in razvoj romarske poti in versko oskrbo
romarjev, v Šinkovem Turnu, v soseski pod Turnom,
pa na graščino in mašno ustanovo, iz katere so v bližnji
17

35 NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446.

36 Politische Verfassung der
deutschen Volks-Schulen, 1840,
str. 156.

37 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 48;
Ljubljana, 18. februarja 1818.
Škofijski konzistorij je nedeljske
šole vneto podpiral in okrajne
šolske nadzornike spodbujal,
naj jih duhovnikom priporočajo.
Njihovo podporo šolskemu
pouku v slovenskem jeziku »bo
vedno cenil, obenem pa si bodo
pri tem pridobili zasluge tudi
pred Bogom.«

18

podružnični cerkvi opravljali sv. maše po določilih
njenega ustanovitelja.35 Bližina duhovnika je imela
zlasti za ljudi v vaseh, ki so bile od župnijske cerkve
bolj oddaljene, ne le verski, ampak tudi širši kulturni in
gospodarski pomen.
Ko je država od sredine 18. stoletja upravno posegala
na okrožno in okrajno raven in je v začetku devetnajstega
stoletja v reformna prizadevanja na področju šolstva
vključila tudi Cerkev, so pričakovali, da bodo šolo
ustanovili ne le pri vsaki župnijski cerkvi, ampak tudi
pri vsaki dušnopastirski postaji ali kuraciji s stalnim
duhovnikom.36 Kateheza v javni osnovni šoli je bila tako
že od uvedbe splošne šolske obveznosti pridržana samo
duhovnikom. Učitelji niso poučevali verouka, pač pa so
duhovniki lahko poučevali šolske predmete. Ljubljanski
škofijski konzistorij je duhovnike posebej spodbujal in
jim pogosto priporočal, naj zlasti tam, kjer ni rednih
osnovnih šol, ustanavljajo in vodijo nedeljske šole v
domačem jeziku.37
Duhovniki na podružnicah so poleg izrednih
navadno opravljali tudi tekoče dušnopastirske naloge
za ožjo okolico. Večjega dušnopastirskega dela, razen
ob posebnih prilikah, navadno ni bilo. Prav tako tudi
prihodki iz različnih ustanov za vzdrževanje teh
duhovnikov niso bili posebno veliki. Škofje so na ta
mesta navadno imenovali upokojene (pensionati),
zaradi bolehnosti za redno službo manj sposobne
(deficienti) ali obolele (valetudinariji) duhovnike. Čeprav
so dušnopastirsko oskrbovali ožja območja župnije,
niso imeli pravice posegati v pristojnosti vsakokratnega
vodiškega župnika.

Šinkov Turn
V soseski pod Turnom, ki je obsegala vasi Vesca, Selo,
Golo, Potok, Kot, Koseze in Šinkov Turn,38 so imeli stalno
nastanjeni duhovniki od konca 18. stoletja do leta 1818
status ekspozitov župnika v Vodicah.39 Pred prihodom v
Šinkov Turn so opavljali različne nižje cerkvene službe
in se po večini hitro menjavali.40 Franc Brešar (1796),
Franc Schaffer (1815) in Andrej Sova (1817) so ostali leto
ali dve, le nekdanji novomeški kapucin Liberat Vodopivec
(Vodapiuz) je tukaj prebival polnih 18 let. Ekspozit v
Šinkovem Turnu je bil od leta 1796 pa vse do svoje smrti
13. julija 1814.41 Leta 1807 je škofijski ordinariat prosil za
znižanje števila ustanovnih maš.42 Skliceval se je na težke
življenjske razmere in na hudo kostno bolezen, zaradi
katere je pogosto po več tednov preležal v postelji. Čez
dobri dve leti je zaradi bolezni in občasne nezmožnosti
opravljanja sv. maš prosil za upokojitev.43 Prošnjo je
dopolnil z navedbo, da je bil 24 let reven kapucin, da
je brez vsake štolnine več kot 23 let delal v dušnem
pastirstvu, da mu je pri 67. letih vedno težje in da se ne
more preživljati brez tuje pomoči.
Ustanovitev in obstoj ekspoziture v Šinkovem Turnu
sta bila tesno povezana z mašno ustanovo baronov
Schwitz in Edenburg, ki so bili v 18. stoletju lastniki
graščine in posestva Šinkov Turn.44 Ustanovitelj mašne
ustanove Friderik Žiga baron Schwitz je ustanovi
namenil 6.800 goldinarjev kapitala, ki je bil naložen na
posestvo Šinkov Turn. V testamentu z dne 4. maja 1760
je določil, da se obresti od ustanovnega premoženja v
znesku 35 goldinarjev nameni kapucinom v Ljubljani
kot mesni prispevek (Fleischbeitrag), drugi presežki
obresti pa se darujejo za svete maše po 30 krajcarjev za

38 Obseg soseske (Gemeinde)
Šinkov Turn z navedenimi
vasmi se omenja v prošnji
zastopnikov omenjene
soseske za ohranitev stalnega
duhovnika pri podružnični
cerkvi Matere Božje z dne 17.
aprila 1818. (NŠAL, ŠAL/Ž,
Vodice, f. 446). Ob vzpostavitvi
franciscejskega katastra sta na
območju imenovane soseske
v 30-ih letih 19. stoletja nastali
dve katastrski občini (k. o.) kot
najmanjša površinska števna
oddelka: k. o. Šinkov Turn
in k. o. Vesca. (ARS, AS 176
Franciscejski kataster, L 247
Šinkov Turn, L 320 Vesca)
39 Ekspozit je duhovnik, ki
opravlja dušno-pastirske
naloge za manjši, navadno bolj
oddaljen del župnije.
40 Catalogus cleri (archi)
dioecesis Labacensis, Labaci
(1796–1818).
41 Pokorn, Šematizem, str. 237.
42 NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446;
Šinkov Turn, 3. januarja 1807.
Liberat Vodapiuz, exponiter
kaplan.
43 Ibidem, Šinkov Turn,
29. aprila 1809. Liberatus
Vodopiviz.

44 Smole, Graščine na

nekdanjem Kranjskem, str. 481.
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duše pokojnikov iz družin Schwitz in Edenburg.45 Kot
ustanovne so te maše opravljali v kapucinski cerkvi v
Šinkovem Turnu. Od leta 1795 so premoženje ustanovnih
maš brez deželnoknežje privolitve uporabili za dotacijo
duhovniku, ki so ga v Šinkov Turn v ta namen namestili
za stalno. Kot so ugotavljali pozneje, pa to ni bilo povsem
v skladu z voljo ustanovitelja. Škofijski ordinariat v
Ljubljani naj bi dal takrat privolitev za to spremembo
samo zato, ker so bili kapucini že tako dovolj preskrbljeni
z mašnimi darovi.46
Po volji ljubljanskega škofijskega ordinariata je
bil nekdanji kapucin Liberat Vodopivec nastavljen v
Šinkovem Turnu kot kuratni kaplan, ki je tam poleg
duhovniških obveznosti opravljal ustanovne maše za
umrle iz družin Schwitz in Edenburg za dogovorjeno
letno plačilo v gotovini od graščine Šinkov Turn.47 Do
leta 1810 je bil za svoje delo redno in točno izplačan,
pozneje pa, po njegovem zatrjevanju, odpravljen z
nekaterimi malenkostmi. Lastnik graščine Bernard pl.
Gasparini mu za tekoče leto 1811 še decembra ni plačal
ničesar od tega, kar je prejemal do takrat. Ker je v svoji
visoki starosti moral prenašati veliko pomanjkanje, se je v
svoji nemoči obrnil za pomoč na škofijski ordinariat.

45 NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446;
Ljubljana, 20. januarja 1828. Iz
poročila škofijskega ordinariata.

46 Ibidem, Ljubljana,
20. januarja 1828.

47 Ibidem, Šinkov Turn,
1. decembra 1811.

Višja deželna oblast je na podlagi dvornega odloka
z dne 5. februarja 1818 Schwitz - Edenburško mašno
ustanovo v Šinkovem Turnu razpustila, njeno
premoženje v višini ustanovnega kapitala pa prenesla na
Spodaj podpisani »pokorno podložen« kaplan - ekspozit Liberat
Vodopivec z navedenimi razlogi prosi prečastiti knezo-škofijski
ordinariat v Ljubljani za znižanje števila ustanovnih maš (… die
gestifteten Messen gnädigst reduziren).
Šinkov Turn, 3. januarja 1807. (NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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kranjski verski sklad. Takratni lastnik posestva Bernard
pl. Gasparini je o tem 15. marca 1818 pisno obvestil
takratnega ekspozita Andreja Sovo, ki je do 29. aprila
1818 še naprej zvesto opravljal vse predvidene maše,
čeprav ni vedel, kje bo dobil plačilo zanje.48 V pismu
škofijskemu ordinariatu je potožil, da ima zahtevek za
izplačilo opravljenih maš v vrednosti 59 goldinarjev in
15 krajcarjev in se zato težko preživlja. Ker se mu je
obetala cerkvena služba v župniji Dob, je ordinariat prosil
za dovoljenje, da zapusti ta »puščoben in vlažen kraj« in
se preseli na drugo službeno mesto.49
Z odhodom ekspozita Sove je ekspozitura s
stalnim duhovnikom v Šinkovem Turnu ostala
več let izpraznjena. Za prihod novega duhovnika
je bilo potrebno dolgo in vztrajno prizadevanje
ter utemeljevanje podturnske soseske, da so njeni
prebivalci zlasti zaradi velike oddaljenosti od župnijske
cerkve upravičeni do stalnega duhovnika. Prošnjo za
ohranitev ekspoziture je soseska po svojih predstavnikih
posredovala škofijskemu ordinariatu v Ljubljano že
17. aprila 1818, ko ekspozit Sova še ni zapustil Šinkovega
Turna.50 Kot prvi razlog so pri utemeljevanju prošnje
navedli veliko oddaljenost od župnijske cerkve, saj so po
njihovi oceni za pot v Vodice v lepem vremenu porabili
dobro uro, v snegu pozimi in v številnih poplavah v jeseni
pa še precej več. Poudarili so, da so kuratu zagotovljeni
zakonsko predpisani dohodki po akcesijski listini, ki jo

48 Ibidem, Šinkov Turn,
30. aprila 1818. Ekspozit Sova
piše škofijskemu ordinariatu.

49 Ibidem, Šinkov Turn,
30. aprila 1818. »... wusten und
feichen Ort.« Sova je bil leta 1820
ekspozit na Bevkah v župniji
Vrhika. (Catalogus cleri = Lokal
und Personal-Stand der Diözes
von Laibach 180, str. 51)

50 Ibidem, Šinkov Turn,
17. aprila 1818.

←
»Ponižno pokorni služabnik«, kuratni kaplan, Liberat Vodopivec,
prosi prečastiti škofijski urad za denarno pomoč, ker za svoje delo v
Šinkovem Turnu od lastnika tamkajšnje graščine za leto 1811 ni prejel
še nobenega plačila.
Šinkov Turn, 1. decembra 1811. (NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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je potrdil ordinariat, intabulacija prihodkov pa je bila
vpisana na graščino Šinkov Turn. Soseska je iz svojega
premoženja prispevala velika sredstva za postavitev
župnišča, za nakup monštrance, ciborija in baldahina, za
obnovo tabernaklja in za več drugih izdatkov v vrednosti
več kot tisoč goldinarjev. Pod prisego so bili pripravljeni
pričati, da so se zaradi velikih potreb že pred dvajsetimi,
tridesetimi in petdesetimi leti, ko pri njih ni bilo še
nobenega duhovnika, za visoko odškodnino dogovorili
z vodiškim župnikom, da je ob nedeljah in zapovedanih
praznikih v Šinkovem Turnu opravil mašno daritev
in imel tako jutranjo kot tudi popoldansko katehezo.
Zatrdili so, da župnik in kaplan v Vodicah zaradi kurata
v Šinkovem Turnu nista bila v ničemer prikrajšana, saj
sta od njih vsako leto pravočasno prejemala vse svoje
izvorne prihodke. Soseska si je zelo želela, da ordinariat
v Šinkovem Turnu obdrži ekspozituro in njenega
duhovnika, ki je bil za vse njene prebivalce »popolnoma
nepogrešljiv.« Po njihovem prepričanju je bila
vzpostavitev ekspoziture »zanje in za njihove potomce za
večne čase neprecenljiv zaklad.«
Soseska pod Turnom tako pri nastanku mašne
ustanove kot tudi pri poznejši stalni namestitvi
duhovnika v Šinkovem Turnu ni bila soudeležena in
ji zato tudi pri razpustu ustanove in prenosu njenega
premoženja na verski sklad niso priznali nobene
pravice.51 Od ukinjene ustanove so izvirale pozitivne
posledice, ki se jim prebivalci niso želeli odpovedati.
Čeprav soseska zaradi odločitve gubernija leta 1818 s

51 Ibidem, Ljubljana,
20. januarja 1828. V poročilu
ordinariata.

←
Prošnja ekspozita Andreja Sove prečastitemu škofijskemu ordinariatu
za preselitev iz Šinkovega Turna, ker je visoka deželna oblast
Schwitz-Edenburgovo mašno ustanovo v Šinkovem Turnu razpustila.
Šinkov Turn, 30. aprila 1818. (NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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Prva in tretja (zadnja) stran prošnje, ki jo je pet podkrižanih odbornikov v
imenu soseske pod Turnom posredovalo prečastitemu škofijskemu ordinariatu v
Ljubljano za namestitev stalnega duhovnika pri cerkvi Matere Božje v Šinkovem
Turnu. Dopis je v Šinkovem Turnu 17. aprila 1818 napisal zaprošeni podpisovalec

26

Pavel Bider (Paul Bieder), ki je bil prej učitelj – ludimagister v Vodicah, do
leta 1813 pa cerkovnik pri župnijski cerkvi sv. Marjete. Pred izpisanimi imeni
in priimki v latinici so se podkrižali: Luka Ravnikar, Janez Orel (Voru), Urban
Sršen, Boštjan Hubad in Anton Sešek. (NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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Višji rihtar glavne občine Vodice, Ludvik von Schluderbach, v
lastnoročno pisanem potrdilu s podpisom in pečatom izjavlja, da že
več kot 29 let živi v smledniškem okraju, v župniji Vodice, da so mu
vsa območja župnije poznana in zato s pričujočim zapisom izpričuje,
da je lega soseske Šinkov Turn zares taka, da mladi in zdravi ljudje v
zrelih letih pozimi in v pozni jeseni rabijo tako do župnijske cerkve v
Vodicah kot tudi do Mengša dobrih 5/4 ure (hoje), medtem ko otroci
v tem letnem času sploh ne morejo ne k maši ne h krščanskemu
nauku brez nevarnosti za svoje življenje.
Dvor Repnje, 13. aprila 1818. (NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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prošnjo pri ordinariatu ni bila uspešna, si v naslednjih
letih ni prenehala prizadevati za obnovo ekspoziture
in namestitev stalnega duhovnika. Pri tem so ji stali ob
strani zlasti lastniki graščine in posestva Šinkov Turn.
Leta 1823 se je za obnovo ekspoziture zavzel tedanji
lastnik Franc Pirch.52 Škofijski ordinariat se je pri
zavrnitvi prošnje skliceval na dvorni odlok iz leta 1818.
Soseska je spet prosila za obnovo ekspoziture
31. decembra 1827. Ordinariat je na podlagi
poizvedovanja v poročilu opisal nastanek mašne
ustanove, njenega preoblikovanja in razpusta ter pri
tem ugotavljal, da za ponovno namestitev kurata v
Šinkovem Turnu ni nobene dotacije, četudi bi bil
resnično potreben.53 Potrebe pa ni bilo mogoče izkazati,
ker je bilo po gubernialni odredbi z dne 15. septembra
1818 ugotovljeno, da je vseh prebivalcev soseske le 347 in
da nobena vas te soseske od župnijske cerkve v Vodicah
ni oddaljena več kot eno uro hoda. Izkazano je bilo, da
območje Šinkovega Turna ni izpostavljeno poplavam,
saj tudi v večjih nalivih »po udobni poti ni posebej težko
priti v Vodice.«
Do naslednje prošnje ni trajalo dolgo. Že 12. oktobra
1830 so se pod prošnjo prečastitemu ordinariatu, da
jim nakloni stalnega duhovnika, kakor so ga imeli 25
let, v imenu prebivalcev podturnske soseske podkrižali
štirje posestniki.54 Kakor pri prejšnjih vlogah so med
razlogi na prvem mestu navedli, da je soseska več kot
eno uro oddaljena od župnijske cerkve in da je pot do
nje v slabem vremenu za stare ljudi in za otroke skoraj
neprehodna. Po drugi strani so poudarili, da imajo lepo
urejeno in z vsemi parametri opremljeno cerkev, za
katero bodo tudi vnaprej zavzeto skrbeli. Za vzdrževanje

52 Ibidem, Ljubljana,
16. avgusta 1823.

53 Ibidem, Ljubljana,
20. januarja 1828. V poročilu
ordinariata.

54 Ibidem, Šinkov Turn,
12. oktobra 1830.
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duhovnika so bili pripravljeni nameniti prihodke od 28
kmetij po 6 goldinarjev in od 6 kajž po 40 krajcarjev, prav
tako pa je tudi lastnik posestva Šinkov Turn, Alojz Porta,
v ta namen obljubil pristaviti 20 goldinarjev. Vse skupaj
bi tako zneslo 198 goldinarjev in 40 krajcarjev. Poleg tega
so imenovani predstavniki soseske za novega ekspozita
zagotavljali še 20 mernikov pšenice, 20 voženj drv in 56
funtov masti. Prav tako so zatrdili, da bodo za njegovo
bivanje uredili tamkajšnje župnišče.

55 Ibidem, Šinkov Turn,
30. oktobra 1830.

Takratni lastnik posestva Šinkov Turn Alojz Porta je
v nekaj dneh po vloženi prošnji soseske podal posebno
izjavo, v kateri je napisal, da se je na prošnjo svojih
podložnikov obvezal, da bo duhovniku v primeru
obnove ekspoziture pri podružnični cerkvi Matere
Božje v Šinkovem Turnu od dneva začetka njegovega
nastopa vsako leto, in sicer tako dolgo, dokler bo lastnik
posestva in bo v graščini tudi prebival, prostovoljno
izročil svoj prispevek 20 goldinarjev kovanega denarja,
zraven pa bo priskrbel še šest voženj drv kot priboljšek
za vzdrževanje.55 Zapisano obvezo je sklenil s pridržkom,
da izjava velja le takrat, ko bo duhovnik v Šinkovem
Turnu dejansko prebival in ob nedeljah ter zapovedanih
praznikih opravljal božjo službo. Za čas, ko duhovnika ne
bo, tudi njegov prispevek ne bi bil na voljo. Izjava je bila
polno obvezujoča, vendar jo je imel le za prostovoljno
osebno zavezo, ki je ni z ničimer prenesel na svoje dediče
ali naslednike in še manj, da bi jo vpisali na njegovo
zemljiškoknjižno premoženje.
→ →→
Prošnja prebivalcev soseske (Nachbarschaft) Naše ljube Gospe v
Šinkovem Turnu prečastitemu knezo-škofijskemu ordinariatu v
Ljubljano za namestitev stalnega duhovnika. Šinkov Turn, 12. oktobra
1830. Podkrižani: Luka Ravnikar, Jakob Kopač, Simon Zupan, Janez
Pušavec. (NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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Za ordinariat je bilo pri odločanju v opisanih razmerah
merodajno mnenje vodiškega župnika. Župnik Jernej
Arko je ocenil, da razlogom, zaradi katerih prebivalci
Šinkovega Turna želijo svojega duhovnika, ni mogoče
z lahkoto ugovarjati.56 Soseska je bila za župnijo
pomembna, saj je takrat imela 84 hišnih številk in 470
duš. Samo 28 hiš je bilo od župnijske cerkve oddaljenih
med uro in uro in četrt hoje. Po njegovem mnenju so
bile poti v vsej soseski slabe, pogosto mokre in spolzke,
vendar zanje ni bilo mogoče trditi, da so neprehodne,
bi se pa lahko precej izboljšale. Trditve prosilcev, da so
pozimi za stare ljudi in otroke neprehodne, je ocenil za
napačne. Strinjal se je, da je cerkev v Šinkovem Turnu
lepo opremljena in vzdrževana ter zato primerna za
cerkev s stalnim duhovnikom. Župnišče je bilo po
njegovem mnenju v slabem stanju in bi ga morali
temeljito popraviti in očistiti. Župnik Arko je zelo
dvomil, da bi zastopniki soseske, ki so se pod prošnjo
podkrižali, brez nejevolje in sodnih pritiskov zbrali
obljubljeno vsoto denarja za vzdrževanje duhovnika.
Soseska je bila v celoti vzeto revna in je bilo treba do
takrat pogosto dajatve tudi prisilno izterjati. Župnik je
bil tudi prepričan, da kurat v Šinkovem Turnu ne more
računati na mašne ali druge milostne darove.
Prizadevanje soseske pod Turnom, da bi jim škofija
poslala stalnega duhovnika, v kratkem predvsem
zaradi finančnih razlogov še ni obrodilo sadov. Ko je
leta 1843 pod Turn le prišel upokojen domačin Gregor
Keršič (Kershiz), rojen leta 1799 v Vodicah, in mu je
bilo kmalu po prihodu priznano izplačilo pokojnine
iz verskega sklada v višini 200 goldinarjev,57 se je
zgodil težko pričakovani preobrat. Duhovniki so bili v
Šinkovem Turnu poslej dolgo obdobje vseskozi stalno

56 Ibidem, Vodice,
12. novembra 1830.

57 NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 447
(1631–1879); Ljubljana,
20. julija 1844. »Gregor
Kerschiz, deficienten Priester.«
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Izjava Alojza Porte, lastnika graščine Šinkov Turn, da se je na prošnjo svojih
podložnikov zavezal prispevati svoj delež pri obnovitvi ekspoziture pri
podružnični cerkvi Matere Božje v Šinkovem Turnu. Graščina Šinkov Turn,

30. oktobra 1830. Lastnoročno podpisani: Alojz Porta, lastnik; Ign(acij) Štibilj,
priča; Janez Fink, priča.
(NŠAL, ŠAL/Ž, Vodice, f. 446)
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58 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1843–1847)

59 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1848–1869)

60 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1871, str. 36.

61 Kajdiž, Zgodovinske

črtice vodiške fare in njenih
podružnic, 1870–1888.

62 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1872–1905).
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navzoči in med ljudmi, četudi so bili praviloma starejši,
upokojeni in oboleli, opravljali ne le versko, ampak tudi
vzgojno-izobraževalno in kulturno poslanstvo. Keršič
se najprej omenja kot upokojen duhovnik (Sac. quiesc.),
med letoma 1845 in 1847 pa kot oboleli duhovnik
rekonvalescent (valetudinarius).58
Keršiča je leta 1848 nasledil Valentin Rupar, upokojeni
župnijski vikar, ki je v Šinkovem Turnu ostal do leta 1850.
Za njim je prišel Jakob Kapel, ki je bil valetudinarius
že od svojega prihoda. Leta 1856 ga je nadomestil
upokojeni kaplan Jožef Kopitar, ki je v Šinkovem Turnu
ostal do leta 1859. Za njim sta dušnopastirske in druge
naloge v soseski pod Turnom opravljala upokojena
krajevna kaplana Jurij Keržišnik (1859−1866) in Andrej
Smole (1867–1869).59 Po Smoletu je duhovniško mesto
v Šinkovem Turnu leta 1870 prevzel upokojeni župnik
Nikolaj Dolinar iz Divače, ki je bil duhovnik tržaške
škofije.60 Tedanji vodiški župnik Tomaž Kajdiž je o njem
zapisal: »Bil je popolno slep, vendar pri spolnjevanju
svoje službe jako vnet in spreten. Znal je na pamet
molitve, ki se molijo pri očitni službi božji, sv. evangelije
celega leta, križev pot itd. Bil je veselje domače in
sosednje duhovščine zaradi odkritega in veselega
značaja.«61 Zelo ponosno in dostojanstveno je v imenu
celotne soseske v Šinkovem Turnu sprejel škofa Janeza
Pogačarja ob birmi v Vodicah 4. avgusta 1879. Po njegovi
smrti 15. julija 1885 je bilo duhovniško mesto do prihoda
upokojenega kaplana Franca Rozmana v naslednjem
letu nekaj mesecev nezasedeno. S krajšimi obdobji brez
duhovnika so sledile tudi poznejše menjave v glavnem
že upokojenih duhovnikov.62 Zanje ni izkazano, da
bi poučevali šolski pouk, je pa gotovo, da so celotno
prebivalstvo poučevali in vzgajali v veri.

Skaručna
Stalno nastanjeni duhovniki so bili v obdobju
uvajanja terezijansko-jožefinskih šolskih reform
tudi pri podružnični romarski cerkvi sv. Lucije na
Skaručni. Kurat Štefan Brajer, ki je imel pred prihodom
iz Smlednika že več začasnih cerkvenih služb, je na
Skaručni umrl 19. februarja 1796.63 Njegov naslednik je
bil vodiški domačin Jurij Fujan, rojen 27. marca 1732 in
v duhovnika posvečen leta 1760.64 Pred prihodom na
Skaručno je bil grajski duhovnik (sacelan) na Golniku in
duhovni pomočnik (subsidiar) na več župnijah, deloma
pa je deloval tudi kot kaplan v Naklem in hišni duhovnik
v Križah. Na Skaručni je živel kot kurat. Tu je tudi umrl
2. novembra 1801.
Ljubljančan Jožef Boben je bil več let kurat v cerkvi
sv. Florijana v mestni župniji v Ljubljani. Kot ekspozit
je bil do leta 1803 na Golem, nato pa kot upokojeni
duhovnik na Skaručni vse do svoje smrti 18. junija 1809.65
Po prevratnih dogodkih med francosko zasedbo (1809−
1813) je bilo duhovniško mesto na Skaručni nezasedeno
do leta 1838, ko se je tu naselil upokojeni kaplan Franc
Prešeren,66 stric bolj znanega slovenskega pesnika istega
imena in priimka dr. Franceta Prešerna. Rojen je bil
20. novembra 1771 v župniji Breznica na Gorenjskem, v
duhovnika pa je bil posvečen leta 1800. Na Skaručno je
prišel iz Goričice (Domžal), kjer je bil več let kurat. Na
Skaručni je ostal vse do smrti 15. novembra 1841.67 Padel
je, se pobil po glavi in nenadoma umrl brez oporoke.68
Prešerna je nasledil upokojeni župnik Jurij Zupan,
rojen v Zasipu pri Bledu 12. aprila 1789.69 Kot upokojeni
župnik je leta 1842 deloval v župnijskem vikariatu v

63 Pokorn, Šematizem, str. 56.

64 Ibidem, str. 210.

65 Ibidem, str. 18.

66 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1838.

67 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1842, str. 59.
68 Slovenski biografski
leksikon (SBL), Prešeren
France (1800−1849).
69 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1843, str. 36.
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Romarska cerkev sv. Lucije z duhovniško hišo (župniščem) in
mežnarijo. V začetku štiridesetih let 19. stoletja so na Skaručni začeli
poučevati v majhni pritlični sobici v »farovžu« pri podružnični
cerkvi sv. Lucije. Razglednica iz obdobja pred prvo svetovno vojno.
(Iz zbirke Jamnik, Zg. Pirniče)

70 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1842, str. 39
71 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1845, str. 57.

72 Zgodovina šole in druge
zanimivosti v Vodicah in okolici.

Prečni pri Novem mestu.70 Na Skaručni je ostal do leta
1845, ko se je preselil v sekovsko škofijo.71 Po zapisih iz
župnijskega arhiva v Vodicah s konca 19. stoletja so v
začetku štiridesetih let na Skaručni začeli poučevati v
majhni pritlični sobici v »farovžu« pri podružnični cerkvi
sv. Lucije.72 V šoli, ki je nadzorna državna šolska oblast ni
pripoznala, naj bi zasebno poučevali cerkovniki in nekateri
duhovniki. Prvi med njimi je bil prav upokojeni župnik
Jurij Zupan.
Za upokojenim duhovnikom, ki se je preselil v drugo
škofijo, je leta 1845 prišel oboleli duhovnik (valetudinarius)
Blaž Pogačnik, ki je bil rojen leta 1805 v Zasipu kot njegov
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predhodnik. Po desetletnem dušnopastirskem delu je
na Skaručni 27. novembra 1855 tudi umrl.73 Nasledil ga
je upokojeni župnik v lokalni kaplaniji Koroška Bela
Anton Mencinger, ki je bil rojen 4. junija 1790 v Bohinjski
Bistrici, umrl pa je 2. septembra 1862, prav tako na
Skaručni. 74 Poleg opravljanja dušnopastirskih nalog je
tudi poučeval.75
Kot oboleli duhovnik (valetudinarius) je Mencingerja
leta 1863 nasledil Andrej Stritar, roj. leta 1823 v Laščah.76
Leta 1867 se je preselil na Kurešček v župnijo Ig, na
Skaručno pa je istega leta prišel upokojeni kaplan Primož
Snoj, roj. leta 1790 v Šentvidu nad Ljubljano.77 Snoj je
umrl na Skaručni 5. julija 1871.78 Upokojeni župnik Tomaž
Keber, rojen v Kamniku leta 1811, je bil duhovnik tržaške
škofije in je na Skaručni deloval med letoma 1873 in
1877.79 V istem obdobju je kot duhovnik tržaške škofije
v Šinkovem Turnu deloval upokojeni župnik Dolinar. S
Skaručne se je nato preselil v Zalog pri Cerkljah. Med
letoma 1878 in 1888 ga je nasledil upokojeni kaplan
Martin Korošec, rojen 1826 v Višnji Gori. Na Skaručni je
27. novembra 1888 tudi umrl.80
Po smrti Martina Korošca na Skaručni nekaj let ni bilo
duhovnika. V škofijskih letopisih pa je leta 1889 prvič
naveden podatek o zasilni šoli, ki je bila enorazrednica
in je bila od župnijske cerkve oddaljena eno uro hoje.81 V
šolski sobi je bilo takrat pet štirisedežnih klopi. Za obema
prej navedenima dohovnikoma, Jurijem Zupanom in
Antonom Mencingerjem, ki ju je pod cerkvenim šolskim
nadzorstvom k poučevanju zavezovala tudi duhovniška
poklicanost, so poučevali še cerkovniki Jernej Kimovec,
Matija Keržič in Matej Bohinec.82

73 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1845–1855), 1856,
str. 91.

74 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1856, str. 33 in
1863, str. 88.
75 Zgodovina šole in druge
zanimivosti v Vodicah in okolici.
76 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1863, str. 115.

77 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1867, str. 36, 120.
78 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1872, str. 90.

79 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1873, str. 36, 110 in
1878, str. 27.

80 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1878−1888), 1889,
str. 155, 172.

81 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1889, str. 53.

82 Zgodovina šole in druge
zanimivosti v Vodicah in okolici.
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Šmarna gora
Na Šmarni gori se duhovniki niso menjavali tako
pogosto kot na Skaručni ali v Šinkovem Turnu. Službeno
mesto kurata je bilo zasedeno skoraj brez prekinitve.
Šmarna gora (nemško Kahlenberg) je bila priljubljena
romarska pot, po kateri so poimenovali tudi dekanijo,
ki je na prehodu iz 18. v 19. stoletje obsegala župnije ob
njenem vznožju. Zaradi priljubljenosti kraja in večjega
obiska romarjev je imel kurat več dušnopastirskih nalog,
po drugi strani pa so bili večji tudi njegovi dohodki in
ugled.

83 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1796–1812).

84 Pokorn, Šematizem,
str. 56; Manuale Josephi
Vogler Parochi in Vodiz, vodiški
kaplani, št. 48. (1780–1812).

85 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1827, str. 17.
86 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1828, str. 15.

87 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1829, str. 17.
88 NŠAL, ŽA, Vodice, MK,
16. maja 1829, Šmarna gora,
h. št. Povodje 1.
89 NŠAL, ŽA, Vodice, SA, 1810,
Utik 13.
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V devetdesetih letih 18. in v prvem desetletju
19. stoletja je bil šmarnogorski kurat Janez Svetlin.83
Kot upokojeni duhovnik (deficient) ga je sredi leta
1812 nasledil dolgoletni vodiški kaplan Jernej Bačnik
(Watschnig), ki je bil rojen leta 1743 v bližnjem
Smledniku.84 Kaplansko službo v Vodicah je opravljal
med letoma 1780 in 1812, na Šmarni gori pa je kot
zlatomašnik ostal vse do svoje smrti 3. maja 1826. Leta
1827 je na Šmarno goro prišel upokojeni duhovnik
(deficient) Jožef Hafner,85 ki pa je že naslednje leto
opravljal službo krajevnega kaplana v Dražgošah.86
Ko leta 1828 na Šmarni gori ni bilo kurata, je bil v
Vodicah izjemoma tretji duhovnik (sacerdos) Valentin
Aleš.87 Naslednje leto je pri romarski cerkvi na Šmarni
gori umrl šmarnogorski cerkovnik Pavel Bider,88
nekdanji učitelj – ludimagister in cerkovnik v Vodicah
ter nato cerkovnik pri podružnični cerkvi sv. Štefana v
Utiku.89 Konec novembra 1829 je za kurata na Šmarni
goro prišel Jakob Prešeren, upokojeni župnijski vikar iz
Leš na Gorenjskem in drugi stric pesnika dr. Franceta

Razglednica Šmarne gore. Foto: Franc Kunc, Ljubljana, 1918.
(Iz zbirke Jamnik, Zg. Pirniče)

Prešerna.90 Na Šmarni gori je ostal do svoje smrti
20. junija 1837.
Prešerna je nasledil Anton Jamnik, ki je na Šmarno
goro prišel s službenega mesta kurata v Vogljah.91 Jamnik
je bil rojen v Trbojah leta 1793, v mašnika je bil posvečen
1825, umrl pa je 27. marca 1954 kot upokojeni kaplan na
Šmarni gori.92 Vodiški župnik Jernej Arko je med svojim
dolgoletnim službovanjem v Vodicah leta 1842 naprosil
slikarja Matevža Langusa za poslikavo cerkve. Ta ga je
na freski v kupoli upodobil v narodni noši. Z župnikom
Arkom je bil povezan tudi nastanek Prešernove
Romarske pesmi svete od Šmarne gore.93

90 SBL, Prešeren France
(1800−1849). Jakob je bil
drugi stric pesnika Franceta
Prešerna, ki je bil duhovnik.
Rojen je bil 15. julija 1777,
v mašnika posvečen 1803.
(Catlogus cleri, 1831, str. 17, 74)
91 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1838, str. 58, 17.

92 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1855, str. 70, 88.

93 SBL, Arko Jernej (1794–1868)
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Vi, ki hodite na sveto
Šmarno gôro, blagor vam!
Hvalit mater v nébo vzeto;
al, gorjé odlašavcam,
ki tak dušo svojo črt'jo,
da it' opusté pred smrtjo
roženkranc in litanije
môlit, hvalo pet Marije!

94 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis (1854–1896)

95 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1861, str. 23, 108;
1873, str. 90 in 114, 1896,
str. 176 in 211.

96 SBL, Štrukelj France –
Jaroslav (1841–1895); Marešič
Jožef (1805–1872)

97 Zgodnja Danica 1854,
VIII, list 41 (169−70) in list 42
(174–175). Pridiga v 21. nedeljo
po binkoštih. 1853.
98 Zgodnja Danica 1860 XIII,
list 16 (128–29). Romarska
cerkev na Šmarni gori.
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Ko je po Jamnikovi smrti v Vodicah že stekel redni
šolski pouk, so dušnopastirsko službo na Šmarni gori
opravljali upokojeni kaplan Jožef Križnar (1854–1860),
vodiški upokojeni kaplan Jožef Marešič (1860–1872)
in oboleli upokojeni duhovnik (valetudinarius) Franc
Štrukelj (1872−1895).94 Križnar je s Šmarne gore odšel
na Primskovo pri Kranju, Marešič je 12. februarja 1872
na Šmarni gori umrl, prav tako 17. septembra 1895
tudi upokojeni (sacerdos quiesc.) duhovnik Štrukelj.95
Kakor pisatelj Franc Štrukelj, ki je izhajal iz bližnjega
Šentvida, in je na Šmarni gori živel povsem samotarsko,
je bil pisatelj in nabožni pesnik tudi njegov predhodnik
Jožef Marešič.96 Že pred prihodom na Šmarno goro je
v Novicah objavil več nabožnih, posebej priljubljenih
Marijinih pesmi, leta 1854 pa je v Zgodnji Danici v dveh
nadaljevanjih izšla tudi njegova pridiga o šoli, v kateri
je nazorno predstavil svoje poglede na pozitivno vlogo
šole tudi za verski pouk in opozoril na nujnost rešitve
krajevnih težav, ki ovirajo začetek pouka v Vodicah.97 Po
prihodu na Šmarno goro je leta 1860 v isti reviji objavil
tudi krajši zapis o preteklosti šmarnogorske cerkve.98
Ob navedbah zgodovinskih podatkov v prispevku
piše: »Malo časa sim na Šmarni gori, pa v tem času so
ljudje daljnih krajev jo obiskovali: že se jih je trume iz
Koroškiga, Štajerskiga Marii pri nas poklonilo. /.../

Ni nedelje, skorej bi rekel, ni treh dnevov v tednu, de bi
kakiga človeka iz Ljubljane ne bilo tukaj. Kaj ljudi mika
našo goro obiskovati, kaj vleče k nam bolehne in zdrave?
Res, bo kdo rekel, na Gòro grem, bom vidil Triglav,
Nanos, Krim, Uskoke99 in sto cerkev en dan. Res je to, ali
še bolj miče ljudi na Šmarno goro, Marijo obiskati zavolj
višjih dobrot.«

99 Uskoke. Pod tem imenom
so najbrž mišljeni Gorjanci
(nemško: Uskokengebirge).

Vpliv cerkvene upravne organizacije na nastanek
prvih šol
Poleg duhovnikov, ki so bili ob dušno-pastirskih
nalogah, zlasti v obdobju cerkvenega šolskega
nadzorstva, poklicani, da pomagajo pri razširjanju
osnovnošolskega pouka, je na razvoj šolstva v istem
obdobju močno vplivala tudi cerkveno-upravna
organizacija na ravni župnij in dekanij. Ne le župniki kot
voditelji posameznih šol, ampak predvsem dekani kot
okrajni šolski nadzorniki so nosili odgovornost za šole
na celotnem območju dekanij, ki so jim bile zaupane.
Na razvoj šolstva so lahko močno vplivali kot njegovi
spodbujevalci in pospeševalci. Kakor so bile Vodice
kot župnija notranje sklenjena enota, pa se je njihova
vezanost na dekanijski oz. okrajni ravni z leti spreminjala,
kar pa ni vedno pozitivno vplivalo na šolske razmere.
Od jožefinskih cerkvenih reform v osemdesetih letih
18. stoletja pa vse do leta 1826 je bila vodiška župnija
sestavni del že omenjene šmarnogorske dekanije. Ker ni
imela enotnega središča, se je njeno vsakokratno središče
spreminjalo po sedežu župnije, iz katere je bil dekan. Z
reorganizacijo dekanijskih meja in ukinitvijo manjših
dekanij, med katerimi je bila tudi šmarnogorska, so
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100 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1827.

101 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1851, str. 18 in 1852,
str. 29.

102 Manuale Josephi Vogler
Parochi in Vodiz, vodiški
župniki, št. 23, Jernej Arko
1826–1852. Rodil se je
22. avgusta 1794 v Dolenji
vasi pri Ribnici (Catalogus
Cleri, 1852). Duhovnik je
postal pri 23 letih. Pred
prihodom v Vodice je bil eno
leto profesorski pripravnik na
teološkem učilišču v Ljubljani,
eno leto profesor − suplent
za dogmatiko v Gorici in šest
let stolni vikar v Ljubljani. Iz
Vodic je odšel za prošta v Novo
mesto.
103 SBL, Arko Jernej
(1794–1868)

104 Kmetijske in rokodelske
novice, Ljubljana, 1843–1846,
seznami naročnikov.

vodiško župnijo leta 1826 pripojili precej večji kranjski
dekaniji s središčem v Kranju.100 Ko je bila vodiška
župnija med letoma 1826 in 1851 sestavni del kranjske
dekanije, se v Vodicah na šolskem področju ni veliko
spremenilo. Župnija je bila ves čas še vedno brez začetne
šole, okrajni šolski nadzornik v Kranju pa precej daleč.
Boljše obete za šolo je leta 1851 sprožil prehod vodiške
župnije iz kranjske v kamniško dekanijo.101 Tudi zaradi
drugih okoliščin se je pokazalo, da so prizadevanja za
ustanovitev šole vendarle obrodila sadove.
Obdobje, ko je vodiška župnija spadala v kranjsko
dekanijo, se prekriva z obdobjem, ko je bil njen župnik
Jernej Arko (1826–1852).102 V šestindvajsetih letih
službovanja v Vodicah je močno zaznamoval vodiške
razmere ne le na verskem, temveč tudi na gospodarskem
in kulturnem področju in drugod. Med drugim je za
Kmetijske in rokodelske novice pisal članke o kmetijstvu,
živinoreji, zavarovanju proti požarom, prisegi župana in
srenjskih mož ter poročila o požarih v vodiški župniji.
V Zgodnji Danici je objavil prispevke o božjih poteh − o
Šmarni gori (1848), o vrednosti kmečkega življenja Hvala
kmetiškega stanu (1849) in drugo.103 Bil je član Kranjske
kmetijske družbe in naročnik Novic od prve številke
leta 1843. Poleg njega sta bila naročnika v prvih letih
njihovega izhajanja tudi kmetovalec Gašper Podgoršek iz
Šinkovega Turna in mlinar ter posestnik Janez Čižman iz
Povodja.104
Z razširjenjem slovenskega tiska od začetka 19. stoletja
je bilo vedno več možnosti, da so se ljudje tudi brez
šole lahko sami naučili slovensko brati. Zlasti ženske,
po večini šivilje, so sredi stoletja po vaseh okrog Vodic
otroke poleg krščanskega nauka nekoliko učile tudi

44

brati.105 Po stari navadi so nekateri otroci bolj premožnih
staršev hodili tudi k zasebnemu pouku h kaplanu.
Poleg pretežno verske je bilo poslej v slovenskem jeziku
tudi vse več posvetne literature, posebej s področja
kmetijstva; ta je pritegnila najširši sloj prebivalstva.

105 Alešovec, Kako sem se
jaz likal, Ljubljana 1910,
str. 25–26, 32.

Postavitev šolske stavbe in začetki zasebnega pouka
Na področju prizadevanja za ustanovitev šole in
za začetek javnega pouka je v Vodicah do sredine
tridesetih let poleg prihodkov za vzdrževanje učitelja še
naprej ostala nerešena tudi izgradnja učilnice. Državna
oblast je v šolskih predpisih določila minimalne pogoje
za delovanje posamezne šole, toda sredstva tako za
vzdrževanje učitelja kot tudi za gradnjo učilnice je bilo
potrebno zbrati iz krajevnih virov. Stroški postavitve
šolske stavbe so do leta 1848 v treh enakih deležih
bremenili šolskega patrona in zemljiška gospostva za
gradbeni material, obrtniška dela in opremo učilnice ter
domače prebivalstvo (podložnike) za potrebne vožnje in
opravljanje gradbenih del.106
Ker ni bilo prisile, se je navadno vsak zavezanec po
svoje izogibal zavezi. Naposled je župnik Jernej Arko po
požaru leta 1836, ko je na južni strani vasi zgorelo več hiš,
na prigovarjanje okrožnega urada na župnijske stroške
iz mežnarije sezidal šolsko stavbo.107 Za boljšo varnost
cerkve pred ognjem je novo stavbo pokril z opeko. Za
takratne čase naj bi bilo poslopje dobro grajeno, stroški
gradnje pa so znašali 1200 goldinarjev. V stavbi so bili
naslednji prostori: 6,67 m dolga in 5,5 m široka učilnica,
dve sobi za učiteljsko stanovanje, kuhinja, dve kleti in
hlev. Ob učilnici je bila še župnijska žitnica, ki je imela

106 Politische Verfassung der
deutschen Volks-Schulen,
1840, str. 168, prg. 368.

107 Zgodovina šole in druge
zanimivosti v Vodicah in okolici.
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108 Ibidem.

109 NŠAL, ŽA, Vodice, f. 10,
Oznanilna knjiga (1841–1854) in
poznejše.

110 Zgodovina šole in druge
zanimivosti v Vodicah in okolici.
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vhod s pokopališča »skozi močna vrata, okovana z
železno pločevino.«108
Čeprav je župnik v Vodicah z župnijskim premoženjem
postavil učilnico, pa šolskega pouka v njej še več let ni
bilo, ker ni bilo učitelja. Cerkovnik in organist Jakob
Plevel se v latinskih zapisih občasno sicer imenuje
»ludimagister«, vendar ni poučeval, saj za poučevanje v
šoli ni bil usposobljen. Župnija bi morala za učitelja, ki
bi ga potrdila nadzorna šolska oblast, priskrbeti precej
več prihodkov, kot ga je takrat namenjala svojemu
cerkovniku in organistu. Dokler je Plevel opravljal službo
cerkovnika in organista, ni bilo pritiskov, da bi se moral
svoji dotedanji službi odpovedati. Šolska oblast se je
bolj kot njegovi odstavitvi posvetila nameri, da župljane
po njegovi smrti pripravi na to, da bodo prevzeli večje
breme za vzdrževanje njegovega naslednika, ki bo moral
vsekakor tudi poučevati. Učilnica v mežnariji v takih
razmerah ni bila dovolj izkoriščena in je najprej služila
predvsem za vsakoletno velikonočno izpraševanje, ki sta
ga župnik in kaplan po razporedu glede na bivališče, spol
in starost vernikov opravljala vsako leto v obdobju od
Božiča do Velike noči.109
Ko je bilo pozneje župniji darovanih 42 goldinarjev
za ustanovo za opravljanje dveh svetih maš na leto, je
župnik Arko za omenjeno vsoto na podstrešju mežnarije
uredil tudi sobo in kuhinjo za najem. Za letno najemnino
5 goldinarjev za bivanje v tem stanovanju je načrtoval
doseči namen ustanove, ki bi ga bilo drugače težko
uresničiti. Ker takega najemnika pogosto ni bilo, je moral
že cerkovnik in organist Plevel, če je hotel te prostore
uporabljati zase, župniku plačati 5 goldinarjev letno.110
Podjetni župnik Arko pa po požaru leta 1836 ni na novo

postavil samo mežnarije, ampak je na južni strani naselja
naredil tudi večje pokopališče s kapelico sv. Lazarja, ker
je bilo prejšnje okoli cerkve premajhno.111
Za šolski pouk je učilnico v mežnariji začel prvi
uporabljati kaplan Mihael Peternel, ki je bil pred
prihodom v Vodice več let kaplan v bližnjem Šmartnem
pod Šmarno goro.112 Ko je leta 1852 postal kaplan v
Vodicah in je ravno začel otroke v župnijski učilnici
zasebno učiti brati, pisati in računati, so ga na predlog
deželnega šolskega svetnika in nadzornika ljudskih šol
na Kranjskem dr. Franca Močnika kot najustreznejšega
pedagoga in naravoslovca imenovali za začasnega vodjo
nove trirazredne realke v Ljubljani.113
Vodiški župnik Valentin Bergant (1852–1870) je pred
začetkom šolskega leta 1852/1853 v župnijski cerkvi
s prižnice oznanil, »naj starši svoje za šolo sposobne
otroke naslednjo sredo ob 7.30 pošljejo k sv. maši in
jih po njej privedejo v šolo k vpisu.«114 Na pobudo
kaplana Peternela se je tako z vpisom 4. novembra 1852
začel šolski pouk v zasebni župnijski šoli v Vodicah.
Na podlagi ohranjenih in dostopnih virov se ne more
ugotoviti, kaj je učil in kako. Nesporno je le, da je pouk
zaradi njegovih duhovniških in drugih pedagoških
obveznosti pogosto odpadel, saj se je v naslednjih letih
v Ljubljani v celoti posvetil učiteljskem poklicu. Zaradi
slabih izkušenj z nerednim poukom v njegovi šoli so bila
prizadevanja za namestitev učitelja in ustanovitev redne
javne šole v začetku naslednjega šolskega leta toliko
močnejša. Čeprav takrat še niso bili dokončno določeni
in potrjeni učiteljski prihodki niti ne opravljena vsa dela
za preureditev učilnice, so nadzorni šolski organi v svoji
blagohotnosti in v pričakovanju, da se bodo še ne urejene

111 Ibidem.

112 Ibidem; primerjaj tudi: SBL,
Peternel Mihael (1808–1884).

113 Catalogus cleri Dioecesi
Labacensis, 1852, str. 29.

114 NŠAL, ŽA, Vodice, f. 10,
Oznanilna knjiga (1841–1854),
22. nedelja po binkoštih 1852,
oz. 31. oktobra 1852 (Kalender
für katholische Christen 1852).
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115 NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 35,
šola v Vodicah; Kamnik,
14. novembra 1853. Okrajni
šolski nadzornik v Kamniku v
dopisu škofijskemu konzistoriju
v Ljubljani.
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razmere zaradi izkazane volje domače občine in župnije
zagotovo hitro uredile, z namestitvijo učitelja dopustili
ustanovitev javne šole.115

Ustanovitev enorazredne javne šole 1853
Učiteljska služba je bila do šolske zakonodaje leta
1869 v javnih ljudskih šolah tesno povezana s službo
organista in cerkovnika v župnijski cerkvi in še zlasti z
njunimi dohodki. Pritiskov nadzorne šolske oblasti za
namestitev učitelja s predpisano izobrazbo in določeno

Vpis v oznanilni knjigi vodiške
župnije o začetku šolskega
pouka v zasebni župnijski šoli
v Vodicah na 22. nedeljo po
binkoštih 1852 (31. oktobra 1852).
Na levi strani zgoraj od pete
vrstice v nemškem jeziku:
»Jene Eltern die schulfähige
Kinder haben, müssen dieselben
am künftige Mitwoche um ½ 8
Uhr zur h. Messe schicken und
nach der h. Messe in die Schule
zur Einschreibung vorzuführen.«
(NŠAL, ŽA, Vodice, f. 10,
Oznanilna knjiga 1841–1854)
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minimalno plačo v Vodicah ni bilo, dokler je cerkovniško
in orglarsko službo opravljal že precej ostareli Jakob
Plevel. Prav tako je bilo jasno, da po njegovi smrti ne bo
dovolila, da bi za njegovega naslednika postavili osebo,
ki ne bi bila usposobljena za poučevanje. V pričakovanju
ustanovitve šole in prihoda pravega učitelja je bila nova
krajevna občina z župnijo prva poklicana k iskanju in
zagotavljanju finančnih virov predvsem za dostojno
plačilo učitelja.

116 Ibidem, Vodice, 8. maj 1853,
»... und zeigt zugleich an, daβ
Jakob Plevel, Organist un
Messner den 6. februar l. J. in
Vodiz am Altersschwäche in 86
Lebensjahr gestorben ist.«

117 Ibidem, Ljubljana, 20. maja
1853. Konzistorij državnemu
namestništvu.

Ko je župnik Bergant 8. maja 1853 na zahtevo
škofijskega ordinariata v Ljubljano poslal prepis škofijske
listine, po kateri je bilo leta 1777 določeno, da mora
vsakokratni župnik v Šmartnem vsako leto župniku v
Vodicah plačati 18 goldinarjev in 37 krajcarjev za žitno
biro in štolo v Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Gameljnah,
ga je hkrati tudi obvestil, da je 6. februarja 1853 v Vodicah
v starosti 86 let zaradi starostne oslabelosti umrl organist
in cerkovnik Jakob Plevel.116 Takoj po tej novici je
konzistorij kot pristojna nadzorna šolska oblast v škofiji
opozoril državno namestništvo v Ljubljani, takrat najvišji
državni organ na Kranjskem, da so bili vodiški župljani že
pred smrtjo cerkovnika Plevela pripravljeni za bodočega
učitelja povečati prihodke na 200 goldinarjev.117
Po veljavnih šolskih predpisih v Politični šolski ustavi
je bilo za postopek namestitve na prosto službeno mesto
učitelja, cerkovnika in organista v Vodicah kot pristojna
okrajna šolska oblast za Vodice od leta 1851 naprej
→
Župnik Valentin Bergant v zadnjem delu dopisa “prečastitemu
knezo-škofijskemu ordinariatu v Ljubljani” obvešča, da je 6. februarja
1853 umrl 86-letni vodiški organist in cerkovnik Jakob Plevel.
Župnišče v Vodicah, 8. maja 1853. (NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 35, šola v Vodicah)
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zadolženo okrajno šolsko nadzorstvo v Kamniku. Pobudo
za ustanovitev šole v Vodicah je prevzel konzistorij, ki je
namestništvo v Ljubljani tudi opozoril, da je šolska stavba
v Vodicah »za številno mladino iz ne preveč oddaljenih
krajev veliko premajhna«, da pa bi jo lahko z majhnimi
stroški povečali, če bi župnik lahko pogrešal župnijsko
žitnico v sosednjem prostoru.118 Konzistorij je bil namreč
prepričan, da bi župnik po odpravi žitne desetine leta
1848 za shrambo lahko našel prostor v prostornem
župnišču. Po drugi strani iz dopisa konzistorija jasno
izhaja, da je nadzorni škofijski šolski organ pričakoval,
da bodo v novo šolo prihajali predvsem za šolo sposobni
otroci iz bližnjih krajev.
Pred začetkom šolskega leta sta predstojništvi
župnije in krajevne občine v Vodicah 8. novembra 1853
okrajno šolsko nadzorstvo v Kamniku zaprosili, da se na
tamkajšnjo župnijsko šolo čim prej namesti začasnega
učitelja.119 Okrajni šolski nadzornik je prošnjo posredoval
škofijskemu konzistoriju in jo pospremil s pripisom, da
bi bilo za številne šolo obiskujoče otroke zelo slabo, če
bi morali, kakor je bilo očitno prejšnje leto, pouk zaradi
drugih obveznosti duhovnika pogosto prekinjati.120
Konzistorij tudi zato ni odlašal in je že 16. novembra
1853 za začasnega učitelja, organista in cerkovnika na
župnijski šoli v Vodicah odredil izprašanega učiteljskega
kandidata Janeza Eppicha.121
←
Dopis okrajnega šolskega nadzornika Janeza Finka, župnika in
dekana v Kamniku, konzistoriju v Ljubljano, v katerem mu sporoča,
da sta predstojništvi vodiške župnije in občine prosili, da na
župnijsko šolo v Vodicah čim prej nastavijo začasnega učitelja. S tem
so bili sproženi neposredni koraki za ustanovitev šole v Vodicah.
Kamnik, 14. novembra 1853. (NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 35, šola v Vodicah)

118 Ibidem, Ljubljana,
20. maja 1853. » … findet das
Consistorium endlich noch
zu bemerken, daß es für
die bedeutende Anzahl der
Schuljugend aus den nicht weit
entfernten Ortschaften viel zu
klein ist, …«

119 Ibidem, Kamnik,
14. novembra 1853. Okrajno
šolsko nadzorstvo v dopisu
škofijskemu konzistoriju:
»Das Gesuch des Pfarr und
Ortsgemeinde=Vorstands
zu Voditz dto. 8. d. M. wegen
thumlichst baldigen Anstellung
eines Provisor an der dortigen
Pfarrschule.«
120 Ibidem, Kamnik,
14. novembra 1853: »…, da
es für die zahlreiche die
Schule besuchende Jugend
vom großen Nachteile wäre,
wenn den Unterricht obgleich
nicht ganz unterbleiben,
demnoch wegen anderweitigen
Geschäfte der Seelsorger
öfters unterbrochen wäre.«
121 Ibidem, Ljubljana,
16. novembra 1853. V dopisu
učiteljskemu kandidatu.
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Viri
Arhivski viri
ARS – Arhiv Republike Slovenije
ARS, AS 14, Gubernij v Ljubljani, reg. VIII, fasc. 55.
ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko (1823–1869), L 247 Šinkov Turn, L 320 Vesca.
NŠAL – Nadškofijski arhiv Ljubljana
NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 32, Dekanija Šmartno pod Šmarno goro, 9/1/1, dekanijski šolski spisi
(1804 –1869 )
NŠAL, ŠAL, šolstvo, f. 35, Dekanija Kamnik, ŠAL 10/1/7, šola v Vodicah 1853–1866.
NŠAL, ŠAL/Ž Vodice, f. 446 (1614 – 1830), f. 447 (1831–1879).
NŠAL, ŽA, Vodice, Matice: mrliška knjiga za leto 1829.
NŠAL, ŽA, Vodice, Status animarum 1810, f. 2, Manuale Josephi Vogler Parochi in Vodiz pro
annis 1775 –1800, inv. št. 1361.
NŠAL, ŽA, Vodice, Status animarum, f. 2, Catalogus animarum ex domestica vicinitate S.
Margarite ab anno 1829 (1752−1852), inv. št. 54.
NŠAL, ŽA, Vodice, f. 8, Tomaž Kajdiž, Zgodovinske črtice vodiške fare in njenih podružnic
1870 – 1888, inv. št. 1359.
NŠAL, ŽA, Vodice, f. 10, Oznanilne knjige Vodice (1841–1854).
SŠM – Slovenski šolski muzej
SŠM, arhivska zbirka, f. 61/1, Kronika normalne glavne šole v Ljubljani: »Chronologische
Geschichte der k. k. Normal – Hauptschule zu Laibach von Ihrer Entstehung bis zum
Jahre 1816«.
ZA – zasebni arhiv
Zgodovina šole in druge zanimivosti v Vodicah in okolici, 25 strani rokopisa, nepaginirano.
Slovensko besedilo neznanega avtorja (učitelja), ki je na podlagi župnijskih dokumentov v
Vodicah in drugih virov nastalo med letoma 1892 in 1895. Ohranilo se je v stavbi nekdanje
pošte: Vodice št. 2. Vsebina ni vedno zanesljiva, vendar je za mnoge dogodke edini vir.
Mejni letnici sta ugotovljeni na podlagi vsebinske analize besedila. Za vpogled v gradivo
se najlepše zahvaljujem g. Francu Ziherlu.
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Tiskani viri
Catalogus cleri (archi)dioecesis Labacensis: Letopisi duhovnikov ljubljanske (nad)škofije
1796–1905.
Kmetijske in rokodelske novice, Ljubljana, 1843–1846.
Pokorn, Frančišek: Šematizem duhovnikov in duhovnij v ljubljanski nadškofiji l. 1788,
Ljubljana: Katoliška tiskarna, 1908.
Politische Verfassung der deutschen Volks-Schulen für die k. k. österreichischen Provinzen,
Wien, 1840.

E– viri
Kalender für katholische Christen auf das 1852, Bayerische Staats Bibliothek, http://.
bsopacplusb-muenchen.de/title/.
Slovenski biografski leksikon: Arko Jernej (1794–1868), Marešič Jožef (1805–1872), Peternel
Mihael (1808 – 1884), Prešeren France (1800−1849), Štrukelj France-Jaroslav (1841–1895)
https://www.slovenska-biografija.si/-
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