
Prireditev ob 70-letnici šole na Škofljici 

V četrtek, 13. decembra, smo na OŠ Škofljica obeležili spomin na leto 1948, ko 
so škofljiški učenci prvič pričeli s poukom v »pravi« šoli, torej v stavbi, kjer so 
danes prostori Občine Škofljica. 

Pred prireditvijo se je odvijal božično-novoletni sejem, kjer so učenci s pomočjo 
učiteljev prodajali voščilnice in druge izdelke, ki so jih izdelali pri pouku, s tem pa zbrali 
kar nekaj denarja za šolski sklad. 

Prireditev, za katero je scenarij napisal ravnatelj Roman Brunšek, se je pričela z mislijo, 
da se je v povojnem letu 1948 v svetu dogajalo marsikaj, za nas, Škofljičane, pa je bila 
najpomembnejša gradnja nove in prve šole na Škofljici. Učiteljice, nekdanje učenke 
škofljiške osnovne šole, Mateja Adamič, Mojca Ahčin, Katarina Hafner Blatnik, Nataša 
Spreitzer Jamnik in Helena Tomšič, so obiskale tedanje učitelje in učence, ki so obujali 
spomine na svoja osnovnošolska leta. Tako smo izvedeli, da je pri gradnji šole moral 
sodelovati vsaj en član vsake škofljiške družine. Danes je vpis v šolo povsem preprost, 
včasih si moral še k ravnatelju, kjer si odgovoril na nekaj vprašanj. Ena izmed takratnih 
učiteljic se spominja, da so jo učenci pomotoma poklicali tudi mama ali pa župnik. 

Nagovorila sta nas tudi ravnatelj Roman Brunšek in župan Občine Škofljica gospod 
Ivan Jordan. Prireditev so povezovali učenci Ela Hočevar, Ana Sušin, Max Gajič, Brina 
Zadravec, Grega Jordan in Manja Vezočnik.  Popestrili so jo tudi nastopajoči – 
harmonikarji z Jako Podržajem, otroški pevski zbor Modrijani pod mentorstvom 
Karmen Mihelič Čampa, Mladinski pevski zbor pod mentorstvom Mateje Novak, 
otroška folklorna skupina OŠ Škofljica pod mentorstvom Metke Pukšič Mavsar, plesni 
krožek OŠ Škofljica pod mentorstvom Irene Balažic, godalni kvartet (Ana in Jaša 
Krevh, Amadej Lah in Ela Božič) pod mentorstvom Francija Krevha in deklamatorji 
(Luka More, Luka Fink Zalar, Manca Rebolj, Marija Hejja) pod mentorstvom Polonce 
Košir in Katje Klodič. 

 

Grega Jordan, 6. B 

 


