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POVZETEK
Pojmovanje predšolske vzgoje in pogled na otroka sta bila skozi posamezna zgodovinska
obdobja in stoletja različna. O vzgoji lahko govorimo že v praskupnosti, zapisi o vzgoji in
varstvu pa segajo 900 let nazaj. Prve vzgojno-varstvene ustanove na Slovenskem so bile
sirotišnice, njihov namen pa je bilo predvsem varstvo.
Ribnica na Dolenjskem je eno izmed najstarejših mest na Slovenskem. Znano je predvsem po
suhi robi; lesarski obrti, ki je v preteklosti imela za prebivalce izreden pomen. Pomenila je vir
preživetja. Suhorobarska obrt je bila močno povezana s kmetijstvom, saj so denar, ki so ga
zaslužili s prodajo suhe robe, vložili vanj. Obrti so se prenašale iz roda v rod. Pri izdelovanju
so pomagali vsi člani družine, tudi otroci. Ti so se rojevali doma. Do konca druge svetovne
vojne je bila umrljivost otrok visoka, bodisi zaradi zapletov pri porodu, neustreznih higienskih
razmer itn.
Pred začetkom organizirane predšolske vzgoje v Ribnici je v mestu deloval Marijin vrtec,
katerega je obiskovalo kar nekaj otrok. V obdobju socializma so se pričele zaposlovati tudi
ženske, kar je pomenilo večjo potrebo po varstvu otrok. Leta 1953 so v Ribnici v stari deški
šoli odprli prvi oddelek vrtca. Od tega leta pa vse do danes je predšolska vzgoja močno
napredovala v dobrobit otrok.

Ključne besede: Ribnica na Dolenjskem, otroci, razvoj organizirane predšolske vzgoje v
Ribnici, vrtec Ribnica nekoč, vrtec Ribnica danes

ABSTRACT
The concept of early childhood education and the perspective about children have been,
through particular historical periods and centuries, different. Education has been present since
prehistory; first known scripts about education and day care were made 900 years ago. The
first educational centres in the Slovenian area were orphanages with the main purpose of day
care.
Ribnica in the Dolenjska region is one of the oldest Slovenian towns. It is mostly known for
woodenware, a woodcraft, which had an important meaning for the local population.
Woodenware is related to agriculture, because the money, made by woodenware, was later
invested into agriculture. The crafts were handed down from generation to generation. Every
family member, including children, helped with the work. Children were born at home. The
child mortality was high due to labour complications, inadequate hygiene etc.
Before an organised preschool education was founded in Ribnica, there was Marijin vrtec
(Mary’s kindergarten) which was visited by lots of children. During socialism, women were
employed too, which resulted in a higher need for children day care. In 1953 a first unit of a
kindergarten opened in the old boys’ school in Ribnica. Since then, preschool education made
a great progress for the welfare of children.

Key words: Ribnica in the Dolenjska region, children, development of organised preschool
education in Ribnica, Ribnica kindergarten in the past, Ribnica kindergarten today
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1 UVOD
Pomen predšolske vzgoje in pojmovanje otroka in otroštva sta se skozi zgodovino v različnih
obdobjih in stoletjih razlikovala. Že pred našim štetjem sta znana grška filozofa, Platon in
Aristotel, zagovarjala, kako pomembna je vzgoja otrok pred šestim letom starosti. Poudarjala
sta svojo trditev, da je vsak otrok različen, ima svoje individualne lastnosti, kar se pozna pri
učenju. Prav tako se je z njima strinjal tudi Jan Amos Komenski (1592–1670), ki je namenjal
posebno pozornost prvim letom otrokovega življenja z materami, družinami (Vonta, 2009).
Zagovarjal je vzgojo otrok doma do vstopa v osnovno šolo. Pomemben je na pedagoškem
področju, saj je bil prvi, ki se je ukvarjal tako s teoretičnimi kot praktičnimi vprašanji o vzgoji
(Devjak idr., 2012). Drugačen pogled na otroka in vzgojo je imela tudi Cerkev. Ta si je že
pred začetkom renesančnega obdobja (pred 14. stol.), izoblikovala drugačno sliko o otrocih.
Ti so bili po njihovem slabi, saj so se rodili z izvirnim grehom. Po prepričanju Cerkve je bila
potrebna disciplina, da otrok ne bi še bolj grešil, izoblikovali pa so ga po svoji podobi. V 17.
stoletju je John Locke poudarjal vpliv okolja na otroka. Rojstvo otroka je označil kot »tabulo
raso«. Zanemarjal je dednost in poudarjal, da je okolje tisto, ki otroka uči in ga izoblikuje.
Pošilja mu določene informacije in dražljaje, otrok pa le-te črpa vase. Behavioristični pristopi,
ki so se kasneje pojavili v 20. stoletju, so zasnovani na podlagi Lockejevih trditev (Vonta,
2002). V 18. stoletju se je razvil še en pogled na otroka in vzgojo, ki je doprinesel veliko
sprememb na področju vzgoje. Kant je trdil, da je vzgoja tista, ki človeka izoblikuje in da brez
vzgoje ni človeka. K vzgoji in oblikovanju človeka je pripisoval disciplino, kaznovanje in v
naprej načrtovano vzgojo. Rousseau izhaja iz narave. Nasprotoval je Cerkvi in njenim
prepričanjem, da se otrok rodi z izvirnim grehom, torej je slab. Otrok je po njegovem dober,
socialno okolje pa na njega vpliva tako, da ga pokvari. Zagovarjal je svobodno vzgojo, da se
otrok čim več sam nauči. Pedagoški delavci so tisti, ki pripravijo ustrezno učno okolje in se ne
vmešavajo preveč v otroka, pustijo, da sam raziskuje in spoznava stvari. Ne zagovarja
kaznovanja, saj je otrok po njegovem mnenju naravno kaznovan med dejanji in spoznavanjem
novih stvari. Rousseau je med drugim tudi pobudnik za razvoj permisivne pedagogike.
Vzgoja se je s Kantom in Rousseaujem korenito spremenila (Devjak idr., 2012).
Če povzamem, sta si bili v preteklosti nasprotni dve obliki vzgoje in varstva. Vzgajanje in
učenje otrok skozi v naprej konkretno načrtovane dejavnosti ter vzgajanje in učenje, kjer je
otrokom omogočeno živeti brez skrbi z veliko igrivosti (Batistič Zorec in Krnel, 2009, v
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Devjak idr., 2012). Spremembam na področju predšolske vzgoje v Slovenji bom namenila
začetna poglavja.
Predšolska vzgoja v Ribnici na Dolenjskem (v nadaljevanju Ribnica) se je skozi zgodovino
razvila in napredovala v dobro otroka. Vzgoja poteka na human način, otroci pa niso več
postavljeni v ozadje. Z različnimi pristopi, ki so nastali skozi razvoj vzgoje, otrok sedaj
aktivno raziskuje in sodeluje pri dejavnostih. V diplomski nalogi bom povzela razvoj
predšolske vzgoje na Slovenskem ter bolj podrobno raziskala, kako se je predšolska vzgoja v
Ribnici od samega začetka do danes razvijala. Osredotočila se bom tudi na oblike vzgoje in
varstva pred začetkom organizirane predšolske vzgoje. Kateri dejavniki so vplivali na razvoj
predšolske vzgoje na Slovenskem? Kakšni so bili začetki predšolske vzgoje na Slovenskem?
Kdaj se je v Ribnici razvila organizirana predšolska vzgoja? Kaj je bil povod za razvoj
organizirane predšolske vzgoje v Ribnici? Kakšna je bila podoba vrtca Ribnica nekoč in
kakšna je danes? Kako je v vrtcu Ribnica potekalo delo v oddelkih včasih in kako danes?
Odgovore na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja bom skušala pridobiti s pomočjo
deskriptivne ter kavzalno neeksperimentalne metode. S pomočjo omenjenih metod bom
raziskala, kakšno je bilo v preteklosti stanje v Ribnici ter iskala vzroke za razvoj predšolske
vzgoje. Uporabila bom različno literaturo, za več podatkov in celovito podobo pa bom
naredila tudi intervju s prvo vzgojiteljico predšolskih otrok v Ribnici.
Ker je govora o preteklosti predšolske vzgoje v Ribnici malo, želim skozi izdelavo diplomske
naloge prikazati in spoznati le-to bolj podrobno.
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2 RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE NA SLOVENSKEM
2.1 RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE OD ZAČETKOV DO KONCA 2. SVETOVNE VOJNE
Čeprav o tem ne obstaja noben zapis, Žlebnik (1959, str. 11) pravi, da moramo o vzgoji
govoriti že v praskupnosti, ta pa naj bi se razvila v procesu dela. Tudi namen prvih t. i.
vzgojno-varstvenih ustanov je bil usposobiti otroka za delo.
Janez V. Valvasor (v Pavlič, 1991) v enem izmed svojih del omenja, da se je varstvo otrok pri
nas pričelo več kot 900 let nazaj. Premožni meščan in trgovec Pavel Berlach je leta 1041 v
Ljubljani ustanovil sirotišnico. Namen sirotišnice je bil otroke izučiti poklica in poskrbeti, da
se zaposlijo. Sprva so bili vanj vključeni samo otroci oz. sirote in gojenci iz Ljubljane,
kasneje, leta 1757, ko je bila na oblasti Marija Terezija in je ukazala obnovo sirotišnice, pa
tudi otroci iz drugih mest in vasi. Otroke so vzgajali k nemškemu načinu življenja, saj so
kasneje služili nemškemu visokemu sloju prebivalstva. Dečke so učili verouka, nemškega
branja, pisanja in računanja, dekleta pa poleg branja in pisanja v nemščini še plesati, presti in
različnih ročnih del (prav tam).
Prvi otroški vrtec na slovenskem ozemlju sta leta 1756 v Mariboru, vodila gospa Anna Marija
Magisskraut in njen sin. Otroke sta učila lepega vedenja, črk in molitve. Zgledovala in
delovala sta po verski, katoliški šegi (prav tam).
V Ljubljani so leta 1834 odprli prvi otroški vrtec oz. zavetišče, namenjeno otrokom iz nižjega
ekonomskega razreda. Vanj so sprejemali otroke, stare od dveh do petih let, katerih oba starša
sta bila zaposlena. Prvi vzgojitelj je bil moški, Anton Majhnič, šolan v Gradcu, imel pa je tudi
pomočnico. Vrtec so vzdrževali s pomočjo prostovoljnih prispevkov, kar pa ni bilo dovolj.
Dobrodelno društvo je vsako leto organiziralo zabave (t. i. veselice) in denar z le-teh
namenilo vrtcu (prav tam).
Za razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem je pomemben tudi Friederich Fröbel1, ki je na
Dunaju odprl prvi zasebni vrtec, za zgled pa si je postavil zamisel J. A. Komenskega, katerega
1

Fröbel je prvi vrtec odprl leta 1837. Deloval je po načelih Rousseauja, ki je zagovarjal vzgojo z naravo. Vzgojo
je povezoval z nagoni po verski naklonjenosti, delu, spoznavnaju novega ter umetnosti. Poleg vzgoje je
zagovarjal tudi vlogo matere. Le-te vrtec ne more nadomestiti. Poudarjal je igro otrok, za katero je menil, da je
najboljše sredstvo za otrokov razvoj. Razvil je širok spekter iger, ki so zajemale različna dela na vrtu, gradnjo in
pripomočke: žogo, kocke, živali, table ipd. Sistem predšolske vzgoje, pomen igre in pomembnost matere so
stvari, ki jih je Fröbel doprinesel k razvoju predšolske vzgoje. Pri nas so po njegovih načelih prve delovale
redovnice iz reda uršulink, ki so delovale v sklopu družbe sv. Cirila in Metoda (Devjak idr., 2012).
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sem že omenila v uvodu. Na Slovenskem so po letu 1863 (druga polovica 19. stol.) sledili
njegovemu zgledu in odpirali otroške vrtce, namenjene otrokom iz bogatih družin (prav tam).
Leta 1869 je izšel Zakon o javni šoli. V njem je bilo zapisano, da se vzgojno-varstvene
ustanove pridružijo osnovnim šolam (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Zakon je
zajemal tri naslednja določila:
1. določilo: združevanje vrtcev pod ljudsko šolo in združevanje le-teh v določenih krajih,
2. določilo: ljudske šole morajo biti prostor, kjer se otroci lahko naučijo lepega vedenja z
zgledom, na ženskih učiteljiščih pa mora biti odprt tudi vrtec,
3. določilo: v njem so bili določeni predmeti na ženskih šolah, s katerimi naj bi se učenke
seznanile z otroškimi vrtci (Heinz, 1895 v Bakić, 2006).
Ta določila so bila povod za razvoj še treh določil, ki so izšla v letu 1872. V prvem določilu
so obravnavani vrtci in njim podobne ustanove, v drugem so bila zapisana določila o vrtcih in
ostalih podobnih ustanovah, tretje določilo pa je bilo namenjeno t. i. šolskim nadzornikom, ki
so imeli na skrbi vrtce (Dolanc, 1970, v Bakić, 2006). Prvo in drugo določilo je določalo
položaj predšolskih vrtcev. Vrtci so postali last države in niso bili več odvisni le od
financiranja dobrodelnih in verskih društev, postali so odprti za širšo skupnost in dostopni
vsem otrokom, tudi tistim iz nižjih socialnih razredov. Zapisano je bilo tudi, kaj naj bi vrtec
otrokom nudil. Verjeli so, da vzgoja v vrtcu pomaga in izboljša vzgojo doma (Heinz, 1895 v
Bakič, 2006).
Omenjeni zakon in določila so pomembni na področju predšolske vzgoje. Velik napredek k
vzgoji je bil med drugim tudi to, da so vrtci postali javni in bolj dostopni vsem otrokom, tudi
tistim iz nižjega socialnega razreda. To velja še danes, saj so vrtci javni in dostopni vsem
otrokom.
Konec 19. stoletja, leta 1883, je bil pri goriškem društvu Slog ustanovljen tudi tečaj vodenja
vrtcev, ki je bil dobro obiskan s strani vrtnaric. Leta 1894 je izšla tudi prva strokovna knjiga,
nekaj let kasneje pa so izšla Navodila otroškim vrtnaricam Družbe sv. Cirila in Metoda.
Vrtnarice so bile uršulinke in so delovale po Fröblovi metodi dela (Devjak idr., 2012).
Med prvo svetovno vojno (1914–1918) so nastajala begunska otroška zavetišča in vrtci, v
katera so bili poleg sirot sprejeti tudi otroci, katerih očetje so odšli v vojno, matere pa so bile
zaposlene. Zavetišč je med vojno nastalo kar nekaj, naloga le-teh pa je bila predvsem
varovati. Po vojni so se vrtci, ki so bili pod okriljem šol, spremenili v zabavišča. Ta so bila
4

obvezno ustanovljena v večjih mestih, za otroke, deklice in dečke stare štiri leta. Ustanovljena
so bila tudi dnevna zavetišča za dojenčke in otroke do četrtega leta starosti. Za otroke so
skrbele vzgojiteljice ali pa učiteljice (prav tam)
Med drugo svetovno vojno (1939–1945) je bil čas potujčevanja. Slovensko ozemlje je bilo
razdeljeno med tri države, Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Vsaka država si je prizadevala v
svoje vrste pritegniti čim več otrok. Nemški okupator je popolnoma prevzel oblast nad
Štajersko in Gorenjsko z namenom, da bi ju ponemčil. Slovenski vrtci so bili ukinjeni,
ustanavljati pa so pričeli nemške vrtce. Namen le-teh je bil prevzgojiti otroke v nacističnem
duhu (Pavlič, 1991). Od leta 1941 do 1945 so odpirali žetvene vrtce. Ti so bili namenjeni
otrokom, katerih starši so bili na delu. Otroke priseljencev so prevzele ženske, ki so kasneje
tem otrokom poiskale družine, ki bi jih bile pripravljene vzgajati (Devjak idr., 2012). Leta
1944 so nemški vrtci pričeli propadati (Pavlič, 1991).
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2.2 RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE OD LETA 1945 DO OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE
Po drugi svetovni vojni je prišlo do večjih sprememb na področju predšolske vzgoje. Skrb nad
vrtci je leta 1945 najprej prevzelo Ministrstvo za socialno politiko FLRJ2, leto kasneje pa
Ministrstvo za prosveto, ki je istega leta ustanovilo enoletno šolo za vzgojiteljice. Sprejeta je
bila tudi nova zakonodaja (leta 1948), ki je določala, da so jasli namenjene otrokom do
tretjega leta starosti, vrtec pa otrokom od tretjega leta naprej. Ker je bilo v času vojne veliko
porušenega in uničenega, je bila domovina potrebna obnove. Vrtci so se tako preimenovali v
domove igre in dela (DID). Otroci so v domovih ostajali po cele dneve, medtem ko so njihovi
starši pomagali pri obnovi. Ta je trajala do 1950. leta, kasneje pa je sledilo desetletno obdobje
mirovanja, saj ni bilo večjega napredka na področju predšolske vzgoje. Vrtci so postajali
čedalje bolj dragi, saj je bilo vzdrževanje le-teh drago, zato je večina staršev otroke izpisala iz
vrtca. Po 60. letu je število otrok močno naraslo, zato je naraslo tudi število vrtcev. V jaslih so
bile zaposlene negovalke. Odprte so bile tudi srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, Kopru,
Celju in Idriji. Leta 1971 je bil sprejet Zakon o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske
otroke, ki je določal naloge predšolske vzgoje. Te so bile pospeševanje duševnega,
osebnostnega in telesnega razvoja otrok, priprava na šolo, skrb za prehrano, nego in zdravje
otrok ter enotnost družinske in družbene vzgoje. Nekaj let kasneje, 19793, pa je bil sprejet prvi
program na nacionalni ravni, Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Poleg
starostno homogenih oddelkov so uvedli starostno heterogene skupine ter razvojne oddelke za
otroke s posebnimi potrebami. Vzgojiteljice so morale imeti ustrezno izobrazbo, srednjo ali
višjo. Poleg vzgojiteljic so delale tudi varuhinje, v jaslih pa so delale vzgojiteljice ali pa
medicinske sestre, specializirane za pediatrijo (Devjak idr., 2012).
V preteklosti naj bi bilo življenje v vrtcih zaradi nepopolnih izhodišč za delo podrejeno
dnevni rutini ter zdravstveno-higienskim normam (Batistič Zorec, 2003, str. 143). T. Vonta
(2009, str 33.) pravi, da je zdravstveno-higienski režim kriv tudi za nevključevanje staršev v
življenje v vrtcu. Zaradi podrejanja dnevni rutini in higienskega režima naj bi bile dejavnosti
bolj toge, pristop do otroka pa skupen, neindividualiziran (Batistič Zorec, 2003, str. 144).

2

FLRJ - Federativna ljudska republika Jugoslavija.

3

Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok – program je bil sprejet leta 1979, v tiskani obliki pa je
izšel leta 1980 (Batistič Zorec, 2003).
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S pomočjo omenjenega Vzgojnega programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok naj bi se
to spremenilo, saj naj bi ta sledil razvoju predšolske vzgoje v svetu (Batistič Zorec, 2003, str.
143). M. Batistič Zorec (2003) se s to trditvijo ne strinja popolnoma. Je mnenja, da nepopolna
izhodišča niso glavni vzrok za neučinkovito delo. S primerjavo strokovnih izhodišč za
pedagoško delo iz šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih let ter omenjenim Vzgojnim
programom za vzgojo in varstvo otrok je dokazala, da je program res sledil razvoju predšolske
vzgoje v svetu, ampak le v nekaterih izhodiščih in ciljih. Kljub svojemu vplivu ni doprinesl
sprememb na področju oblikovanja dejavnosti in individualiziranega pristopa, saj je vrtec
spominjal na šolo. V Vzgojnem programu so bile namreč zapisane zaposlitve in kolikokrat naj
se le-te izvaja. Predšolska vzgoja je bila takrat pod vplivom socialistične družbene ureditve,
njen cilj pa je bil omogočiti vsestranski razvoj osebnosti, z vrednotami socialistične družbe:
čim hiteje odpraviti otroštvo in delati. Vzgojni program za vzgojo in varstvo otrok je konec
osemdesetih let pričel izgubljati svoj pomen, uradno pa je prenehal veljati leta 1999, ko je bil
sprejet nacionalni dokument Kurikulum za vrtec. Več o njem v naslednjem poglavju.
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2.3 RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE OD OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE DO DANES

V prejšnjih poglavjih sem opisala, kakšne so bile slabosti takratnih programov predšolske
vzgoje. Delo in življenje v vrtcih je bilo potrebno spremeniti in tako so se po osamosvojitvi
Slovenije4 počasi pričele dogajati spremembe na področju predšolske vzgoje.
Z letom 1996 je bil sprejet Zakon o vrtcih, namenjen pa je tako javnim kot tudi zasebnim
vrtcem in je še vedno veljaven. V njem so zapisane naslednje točke:
I.

Temeljne določbe: zajemajo naloge vrtca, cilje in načela, obravnavane so tudi
narodne manjšine, Romi ter otroci s posebnimi potrebami, pravica do izbiranja
programov, vključevanje otrok v programe javne službe;

II.

Organizacija in vsebina predšolske vzgoje v vrtcih: členi zajemajo organizacijo
dela v vrtcih, razporejanje otrok v prvo in drugo starostno obdobje, normative
otrok v skupinah, programe, oblike vzgoje in varstva doma, letni delovni načrt in
predpise o dokumentaciji;

III.

Občasno varovanje na domu: zapisani so pogoji za varovanje na domu in
evidentiranje;

IV.

Financiranje: vrtci so financirani s strani ustanovitelja, plačnikov, javnih sredstev,
donatorstva;

V.

Povezovanje v skupnosti;

VI.

Zaposleni v vrtcu;

VII.

Zbiranje in varstvo podatkov v vrtcu;

VIII.

Nadzor;

IX.

Kazenska določba;

X.

Predhodne in končne določbe (Zakon o vrtcih, 1996).

IV. točko Zakona o vrtcih (1996) dopolnjuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Ta upravlja in financira vzgojo in izobraževanje na področju predšolske vzgoje
kot tudi na drugih področjih šolstva. Določa vsebino, postopek sprejemanja programov,
izobrazbene pogoje ter delovne obveznosti strokovnih delavcev v vrtcu (Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja/1. člen, 1996).

4

Slovenija je postala samostojna država 25. 6. 1991.
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Danes so tako v javne vrtce, ki jih ustanavlja in financira občina, vključeni otroci od enajstega
meseca starosti (oz. ko starši zaključijo porodniški dopust) do vstopa v šolo. V prvem
starostnem obdobju so otroci stari od enajst mesecev do treh let, v drugem starostnem obdobju
pa otroci od treh do šestih let. Vključeni so lahko v starostno homogene, heterogene in
kombinirane oddelke. Vsak vrtec deluje po različnih programih (Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju, 2011). Kot je navedeno v Zakonu o vrtcih (1996) imajo starši možnost izbrati
program, ki jim ustreza. Poleg javnih vrtcev pa so staršem na voljo tudi zasebni vrtci. (Bela
knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011).
Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je leta 1999 zamenjal nacionalni
dokument Kurikulum za vrtce, ki velja še danes. Ker je Kurikulum za vrtce izredno
pomemben na področju predšolske vzgoje, nekaj več o njem.
Njegovo vsebino lahko razdelimo na dva dela. V prvem delu se nahajajo cilji in načela, preko
katerih naj bi se zapisani cilji realizirali ter poglavje Otrok v vrtcu. Le-to vsebuje razvoj in
učenje ter druge vsakodnevne dejavnosti v predšolskem obdobju, dotakne pa se tudi socialnih
in komunikacijskih odnosov, prostora, ki je eden izmed pomembnih elementov kurikula ter
sodelovanja s starši. V drugem delu so zapisana področja dejavnosti. Ta področja so: gibanje,
jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Poleg področij so zapisani tudi cilji in primeri
dejavnosti, tako za prvo kot drugo starostno obdobje (Devjak idr., 2012, str. 44). Namenjen je
vsem pedagoškim delavcem in je podlaga za strokovno pedagoško delo. Omogoča strokovno
in kakovostno načrtovanje dejavnosti. S svojimi teoretskimi pogledi na otroštvo dopolnjuje,
spreminja in nadgrajuje delo v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999).
V letu 2001 je izšel še dodatek h kurikulumu, z naslovom Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu
in je nadgranja obstoječega dokumenta. S še bolj podrobno zapisanimi izhodišči in natančnimi
primeri dejavnosti na že omenjenih področjih dejavnosti pomaga pri vsakodnevnem
načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa (Marjanovič Umek (ur.) idr., 2001).
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3 RIBNICA NA DOLENJSKEM
3.1 GEOGRAFSKA OPREDELITEV
Ribniška občina obsega območje 154 km2 površine in leži na nadmorski višini 489 m, v dolini
med Malo in Veliko goro. Meji z občinami Velike Lašče, Dobropolje, Loški Potok, Kočevje
in Sodražica. Zmerno celinsko podnebje prinaša dolge zime s veliko snežnimi padavinami
(Občina Ribnica, 2015). Ribniška dolina spada med kraške doline z rekami ponikalnicami.
Skozi ribniško območje tečejo reke Bistrica, Ribnica in Tržiščica. Reke, ki so si utirale pot, so
z nanašanjem razičnih materialov izoblikovale dno doline (Naravne znamenitosti občine
Ribnice, 2012). Mala in Velika gora, ki obdajata Ribniško dolino, sta gosto poraščeni z
gozdovi5. Na jugu doline (največ v Dolenji vasi) so tudi nahajališča gline (Ribniška suha roba;
geografska označba, 2008). Les in glino so Ribničani izkoristili ter iz njiju razvili domači
obrti: suho robo in lončarstvo. Obrti sta še danes zaščitni znak Ribnice. O domačih obrteh v
Ribnici v nadaljevanju.

Fotografija 1: Zemljevid Ribniške doline
Vir: Predstavitev Ribnice (2010). Dostopno na: http://www.silcportal.si/predstavitev-ribnice/
(datum ogleda, 14. 4. 2015)

5

Več kot polovica Ribniškega območja (60%) prekrivajo gozdovi (Občina Ribnica, 2015).

10

Fotografija 2: Ribniško polje z mestom Ribnica, obdano z gozdom
Vir: Ribniško polje z Ribnico (2015). Pridobljeno s:
http://www.modrijan.si/slv/content/search?SearchText=Ribni%C5%A1ko+polje+z+RIbnico
&SubTreeArray=2 (datum ogleda, 12. 8. 2015)

3.2 RIBNICA V EVROPSKEM PROSTORU
Ribnica je eno izmed najstarejših slovenskih mest s pestro in obširno zgodovino, zato se tudi
vključuje v evropski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine. Iz Ribnice so izhajali ljudje,
ki so veliko doprinesli k slovenski kulturi: jezikoslovec Stanislav Škrabec, mecen Luka
Knafelj, skladatelja Jakob Petelin Gallus in Bojan Adamič idr. (Občina Ribnica, 2015). V
Ribnici je nekaj časa bival tudi dr. France Prešeren, po katerem se danes imenuje ribniška
šola.

Ribniško občino (ustanovljeno leta 1995) danes sestavlja 64 naselij, z gručasto in obcestno
strukturo, v katerih živi nekaj več kot 9000 prebivalcev6 (prav tam). V nadaljevanju bom v
poglavjih opisala način življenja ribniških prebivalcev skozi zgodovino, pomen suhe robe in
lončarstva za Ribničane ter življenje ribniških otrok v preteklosti.

6

Po podatkih iz leta 2012 je v Ribnici živelo 9.508 prebivalcev.
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3.3 PREBIVALSTVO
Arheološke najdbe dokazujejo, da so ljudje v ribniški dolini živeli že približno okoli leta 1500
pr. n. št. Izvedenci menijo, da je bila poselitev načrtovana zaradi primerne lege na vzpetini,
preko katere so lahko opazovali pot. Propadanje rimskega cesarstva (konec 4. stol.) je
povzročilo velike selitve narodov od severa proti jugu. V okolici ribniške doline so se v 6.
stoletju pričeli naseljevati Slovani. Ti so nekje do začetka 9. stol., poselili tudi ribniško dolino.
Poseljenost doline naj bi se od bronaste dobe naprej neprekinjeno nadaljevala (Gradišnik,
2007).
Leta 1220 je bila Ribnica omenjena v dokumentu, ki je določal njene prve lastnike, ki so bili
Turjačani. Zapisana je bila kot Rewenicz, kasneje proti koncu srednjega veka se pojavi kot
Reiffnitz, leta 1350 pa je prvič omenjena kot trg. V Ribnici je bil postavljen tudi grad, za
katerega zgodovinarji predvidevajo, da je bil zgrajen v 11. stoletju. V srednjem veku so bili
za prebivalce Ribnice pomembni vitezi in grofje, ki so bili lastniki le-te, Ortenburžani, Celjski
grofje ter Habsburžani. Ob koncu srednjega veka je napočil čas kmečkih uporov ter turških
vpadov. Kmečki upori so nastali zaradi dodatnih dajatev dvoru, s katerimi se je vzdrževala
vojska proti Turkom. Ribniško območje je bilo v času turških vpadov popolnoma uničeno,
zajetih pa je bilo veliko ljudi (prav tam).
V 17. stoletju se je pričelo obdobje čarovništva. Ženske, ki so bile obtožene »nadnaravnih
sposobnosti« so mučili tako dolgo, dokler niso priznale svojih dejanj. Če niso umrle že zaradi
mučenja, so jih ubili ter nato sežgali na grmadi. Zadnja obsojena čarovništva na Kranjskem je
bila Marina Češarek iz Ribnice. Z začetkom vladanja Marije Terezije, leta 1740, so s
čarovniškimi procesi prenehali (prav tam).
V 19. stoletju so Ribnico zaznamovali Francozi. Uvedli so svoj koledar in s tem omejili
krščanske praznike, civilno poroko, ki je v Ribnici niso najbolje sprejeli, saj je imela cerkev
za prebivalce velik pomen. Na Francoze Ribničane spominja velik kamnit most čez reko
Bistrico, ki so ga zgradili v času bivanja. Po odhodu Francozov so v Ribnici odprli novo šolo,
začela so se ustanavljati društva, ki so bila razdeljena na znanost, umetnost in zabavo. Proti
koncu stoletja je bila odprta tudi železniška proga, ki je pomenila povezavo s svetom in
možnost selitve v Ameriko (prav tam).
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V času druge svetovne vojne je bilo v Ribnici ogromno porušenega. Ribničani so stopili
skupaj in počasi obnovili mesto. Po drugi svetovni vojni je Ribnica pričela rasti na področju
gospodarstva, kulture, družbe in šolstva (prav tam).
V občini Ribnica je pred prvo svetovno vojno, leta 1910, prebivalo 7464 ljudi, leta 1953 7606,
leta 1961 pa 7622 (Popis prebivalstva, 1869–2002, v Mihelčić, 2007, str. 43). Število
prebivalcev se med seboj bistveno ne razlikuje, podatki pa se mi zdijo pomembni predvsem za
obdobje po drugi svetovni vojni. Na podlagi omenjenih statističnih podatkov bom primerjala
število prebivalcev po drugi svetovni vojni, v obdobju hitre industrializacije (leta 1961), z
okvirnim številom delovnih mest v poglavju Začetki organizirane predšolske vzgoje v
Ribnici.
Predstavila sem le kratek oris dogajanj v Ribnici skozi posamezna stoletja. Časi se razlikujejo,
nekateri so bili težki, še posebej med bojem za obstoj in ne podrejanjem drugim. Še nekaj o
življenju Ribničanov pa v nadaljevanju.
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3.4 SUHA ROBA IN LONČARSTVO TER VSAKDANJE ŽIVLJENJE RIBNIČANOV
Po turških vpadih in verski reformi (med štiftarji in protestanti) se je razvila domača obrt, ki
še danes predstavlja simbol Ribniške doline. To je suha roba. Sprva so ljudje za svoje lastne
potrebe izdelovali lesene izdelke (kuhalnice, posode ipd.), včasih pa so tudi kaj prodali na
bližnjih sejmih. Za Ribničane je bil pomemben dan 23. 10. 1492, ko je bila podpisana listina,
s katero je takratni cesar Friderik III. omogočil prebivalcem Kočevske, pod katero je spadalo
tudi ribniško območje, da lahko v času njegovega vladanja brez plačila davkov prodajajo
suhorobarske izdelke. Tako se je razvila potujoča trgovina z lesenimi izdelki ali t.i.
krošnjarstvo/zdomarstvo. Hodili so od hiše do hiše in prodajali svoje izdelke po vsem svetu
(Gradišnik, 2007). Suhorobarstvo se je razdelilo na deset različnih smeri: obodarstvo,
rešetarstvo, posodarstvo, kuhalničarstvo, žličarstvo, podnarstvo, pletarstvo, orodnjarstvo,
strugarstvo in ročno mizarstvo. Pri skoraj vsaki hiši so se odločili za posamezno smer, obrt pa
je prehajala iz roda v rod ali pa s porokami (Gradišnik, 2007). Suhorobarska obrt je
predstavljala vir zaslužka, ki so ga večinoma vlagali v kmetijstvo, nakup zemljišč, gozdov,
živine ipd. (Rigler Grm, 2012). V 16. stoletju so Ribničani prejeli dovoljenje cesarja o
tedenskem sejmu. Na sejmih so prodajali suhorobarske in lončene izdelke. V 19. stoletju, od
leta 1841 naprej, pa je bilo v Ribnici pet letnih in živinskih sejmov. Od leta 1976, vsako prvo
nedeljo v mesecu spetembru, poteka »Ribnški smnj« (Zdunić idr., 1982).
Suha roba je dobila tudi svojo himno, pesem S'm Ribn'čan Urban. Pesem ima več priredb,
prvi, ki jo je zapisal, je bil župnik Janez Podboj (prav tam). Govori o Urbanu, Ribničanu, ki
krošnjari po svetu. Ker ima pesem veliko kitic, sem zapisala samo nekaj začetnih. Pesem je
zapisana v izrazito ribniškem narečju.

S'm Ribn'čan Urban
S'm Ribn'čan Urban,
po cajl'm svajt' znan;
j'st brihtne s'm glavé,
pa žlice imám nové.
S'm rieku: kjer je veselica,
b' se prodala kova žlica;
s'm s'mkaj se podal,
de bi jih kaj prodal.
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J'st hval't se ne smajm,
le tülku vam povajm,
de take ruobe naj,
ne ljatə ne drgej.
De bom pa j'st Urban
P'r vas še bolj poznan,
le-tú vam zdaj povajm,
k' naj znanu vs'm ljudajm
J'st dajlam žlice vsake suorte,
kar si jih ranku zmis'lt muorte,
ribežne in škatl'ce
pa tüd kühav'nce.
Poleg suhe robe se je v Ribnici razvila tudi lončarska obrt, saj so bila v južnem delu Ribnice
(Dolenja vas) nahajališča gline. Oblikovali so izdelke, jih spekli v vaških pečeh (»v ožagah«)
ter prodajali naokoli (Gradišnik, 2007). Najbolj znan izdelek lončarjev je glinena piščal v
obliki konja (»konjiček, ki v riti piska«). Svoje izdelke so lončarji prodajali prav tako kot
krošnjarji; na sejmih, v domači okolici in po svetu (Šifrar Bulovec, 2012).

Fotografija 3: Ribniški krošnjar na poti
Vir: Matičev, M. (1953). Ribničan pod Medno. Dostopno na: http://www.etnomuzej.si/de/spletne-zbirke/suhorobarstvo/f0000010492 (datum ogleda, 14. 4. 2015)
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Fotografija 4: »Konjiček, ki v riti piska«
Vir: Ribniška suha roba; geografska označba. (2008). Kočevje: Občina Kočevje, Sodražica,
Kostel, Loški Potok, Oslinica.

Veliko Ribničanov je v času tako prve kot druge svetovne vojne emigriralo v tuje države.
Življenje v Ribnici pa lahko razdelimo na t. i. »trško« ter »kmečko«. Ribniški trg je v 19. in
20. stoletju predstavljal središče ribniške doline. V njem so se nahajale trgovine, gostinski
objekti, odvetniške pisarne, obrtniki, pomembna pa je bila tudi cerkev, saj so v njej praznovali
ne le cerkvene, temveč tudi velike državne, osebne in krajevne praznike. Velik vpliv na
življenje Ribničanov je imel župnik oz. dekan (Gradišnik, 2007). Kako je izgledala glavna
ulica ribniškega trga v 20.stoletju je vidno na fotografiji 5.
Anton Govže, izdelovalec suhe robe, je v svojem intervjuju povedal: »Delal sem že kot 12letni fant« (Kovač, 2014). Pri »kmečkih« družinah je imela suha roba velik pomen, saj je
prinašala vir preživetja. S suho robo se je ukvarjala vsa družina, tudi otroci (Zdunić idr.,
1982). Ker so moški po svetu prodajali suho robo, so morale delo na kmetiji prevzeti ženske.
Te so opravljale moška dela, košnjo, hodile so v gozd, orale ipd. Ključnega pomena je bilo
tudi sodelovanje z drugimi družinami (Rigler Grm, 2012).
»A, tu smo s` pa met seboj pomagal pr košn` pa tud ob žetv` pa ob plajtv` ob mlatv`– takat
smo s` pa met seboj sosajdje pomgal`. Smo se zmajnil: dns mi, jutr pa vi in toku nepraj«
(Rigler Grm in Rožman, 2010, str. 33).
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Po koncu druge svetovne vojne je suhorobarska obrt pričela počasi upadati. Krivec zato je bil
socializem, ki je v svojem ideološkem prepričanju goreče zagovarjal delavstvo. V Ribnici so
pričeli ustanavljati tovarniške obrti, ki so nudile možnost zaposlitve. Veliko število ljudi se je
tako zaposlilo in zasluženi denar vlagalo v kmetijstvo. Suhorobarska obrt je ponovno
vzcvetela, ko se je Slovenija osamosvojila. Takrat je namreč veliko ljudi izgubilo delo,
posledično pa se je vse več ljudi prenehalo ukvarjati s kmetijstvom. Obujati so pričeli
suhorobarsko obrt (prav tam, 2010).
Industrija je po koncu druge svetovne vojne preprosto cvetela, zaradi velike potrebe po
delovni sili so se pričele zaposlovati tudi ženske, zato se je zaradi tega posledično pojavila
večja potreba po vzgoji in varstvu. Več besed zaposlovanju žensk in potrebi po varstvu bom
namenila v poglavju Začetki organizirane predšolske vzgoje v Ribnici.

Fotografija 5: Ribniški trg v 20. stoletju, na sliki se vidi tudi prvi avtomobil v Ribniški dolini
Vir: Gradišnik, M. (2007). Ribnica, veličina majhnosti: ribniška zgodovina od
prazgodovinske naselbine pri Žlebiču do devetdesetih let prejšnjega stoletja. Ribnica:
Miklova hiša., str. 47.
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3.5 RIBNIŠKI OTROCI
V preteklosti so ženske rojevale doma ob prisotnosti izkušenih žensk (po navadi sorodnic),
čeprav je bil že leta 1789 odprt prvi porodniški oddelek. Porodne bolečine so si lajšale z
različnimi položaji, hojo po petah ter glasnim kričanjem (Puhar, 2004). Lesar (1997, str. 47) v
svojem članku navaja, da je bila smrtnost novorojenih otrok v Ribniški dolini od leta 1848 do
1878 visoka, še posebej v kmečkem sloju prebivalstva. Razlog za to so bili različni zapleti pri
porodu, neustrezne higienske razmere, pomanjkanje hrane, bolezni ipd. Smrt otrok so ljudje
razumeli kot nekakšno odrešitev, potrebo, še posebej takrat, ko je družini primanjkovalo
hrane. Novorojenega otroka so po porodu prav zaradi visoke umrljivosti čimprej odnesli h
krstu. Otrok naj bi bil s krstom odrešen vsega hudega, zla in izvirnega greha. Predstavljal je
nekakšno očiščenje in nov začetek (Puhar, 2004). Otroka so najpogosteje odnesli h krstu že
tretji dan po porodu (Rigler Grm in Rožman, 2010). Na krščevanje so novorojenca pripravili
tako, da so ga skopali, oblekli v bela oblačila ter povili z belimi povoji od vratu navzdol.
Povili so ga tako, da so bile roke in noge tesno povite čimbolj ob telesu in pokrili z belo
odejo. S povijanjem naj bi poskrbeli predvsem za zdrav razvoj otrokovih nog (Pavlin, 2012).
Otroku so s tem povzročili več škode kot koristi, saj so mu onemogočili:


gibalni razvoj,



možnost samotolažbe,



spoznavanje lastnega telesa in igre (Puhar, 2004).

Metoda povijanja se je pojavila v 19. stoletju, v Ribnici pa se je obdržala tudi še do sredine
20. stoletja. Ženske iz premožnejših družin so prvo potrebno opremo za novorojenčka
pripravile same ali pa so delo prepustile šiviljam. Sestavljena je bila iz belih povojev, srajc,
jop, plenic, kap in posteljnine. V družinah revnejšega sloja se je velikokrat zgodilo, da za
otroka ni bilo pripravljeno nič. Znašli so se tako, da so raztrgali staro srajco, njeni deli pa so
služili kot plenice (Pavlin, 2012).
Otroci iz premožnejših družin so spali v zibelkah ali v lesenih posteljicah, tisti iz revnejših
družin pa na vzmetnicah, ki so jih naredile ženske same (iz posušenih koruznih listov ter
blaga) ali pa pri materah v posteljah. Starejše in izkušene žene so to odsvetovale, saj je
obstajala možnost, da bi otroka med spanjem zadušile, poležale (prav tam). Če so otroci spali
pri materah, so jih le-te namestile k nogam, da jih ne bi mogle zadušiti, kot bi to lahko storile
s prsmi (Puhar, 2004).
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Fotografija 6: Občan Anton Šmalc s hčerko
Vir: Pavlin, V. (25. 4. 2012). Iz muzejskih zbirk – Muzej Ribnica IV. del. Rešeto, št. XVI, str.
35
Vse tja do 20. stoletja in tudi še v 20. stol. je bila v Ribnici prisotna razširjena družina. V eni
hiši so tako poleg očeta, mame in otrok živeli še stari starši, tete, strici ter lahko še hlapci in
dekle (Rigler Grm in Rožman, 2010).
V prejšnjih stoletjih je prevladovala patriarhalna ureditev družine. Bilo je tako, kot je rekel
oče. (Puhar, 2004). Moški je bil tisti, ki je nosil denar k hiši in se odločal o vsem, tudi o tem, s
kom se bo njegov naslednik ali naslednica poročil (Rigler Grm in Rožman, 2010).
»Fant, u sobuoto se malu poštimaj, malu se preoblajc, pa obrij se, boma šla najkam uprašat.
Midva girema v Zagorico. Tam je gostilna, tam je fina punca – bo velika duota – in tam se
boš ožjanu! Če t` je prou, če ne bo pa Juože dama« (prav tam, str. 16).
Ko so bili otroci večji in kaj se je dogajalo z njimi, medtem ko je odšel oče krošnjarit, mati pa
je imela doma veliko dela, ni veliko napisanega. Tudi če se pri hiši niso ukvarjali s
krošnjarjenjem, so imeli doma veliko drugega dela bodisi s kmetijo, gozdnimi opravili ali pa
so bili zaposleni. Po pripovedi ge. Anice Lovšin starejše (osebna komunikacija 15. 4. 2015),
ki je lani dopolnila 80 let, so bili »prepuščeni« sami sebi. Oče sicer ni bil krošnjar, ampak je
hitro umrl. Prihaja iz družine, kjer so bili 3 otroci, sama je bila najmlajša. Nanjo je pazila ena
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izmed starejših sester, ostali pa so pomagali pri različnih opravilih. V kolikor je bilo otrok v
družini veliko, so ti pazili drug na drugega, če pa je bilo otrok malo, so ti morali iti z
materami na delo.
»Včash je blu bl lušnu ku dns, tud če se je moglu dajlat. Mama me je uzela ne njivo, me
posajla pod grm, da sem bla u sajnci. Sjastre so ble tud že tulku velke de so mogle tud one
pomagat ne njivi. Njive so ble takrat take da se naj vidlu ne konca ne kraja, pa več jih je blu.
Js sm hodila okul in se igrala, se dajlala, da tud js pomagam. Tud muje hčere in tud še muj
pru vnuk, so hodili z nami na njivo. Takrat je blu taku, nbenga vrtca, pr nas naj blu dnarja«
(Anica Lovšin).
Sklepam da se je veliko otrok pazilo doma. Med zbiranjem informacij pa sem zasledila, da je
v Ribnici deloval Marijin vrtec. Več o njem v naslednjem poglavju.
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4 ZAČETKI PREDŠOLSKE VZGOJE V RIBNICI IN MARIJIN VRTEC
Lahko rečem, da Marijin vrtec predstavlja začetek predšolske vzgoje v Ribnici. Tisti otroci, ki
se niso čuvali in vzgajali doma, so zaradi potreb po varstvu in tudi negi obiskovali omenjeni
vrtec. Vrtec so obiskovali otroci iz mesta in prav tako iz okoliških vasi. Ena izmed varovank
je bila tudi Francka Likozar7, rojena leta 1935 v Goriči vasi pri Ribnici. Marijin vrtec je
najprej obiskovala leta 1938, stara tri leta. Dve leti ga je obiskovala sama, nato pa še eno leto
s svojo mlajšo sestro Angelo. V vrtec sta hodili peš, brez spremstva odraslih. Pravi, da so ju
starši poslali v vrtec, da bi se kaj novega naučili ter da bi imeli zagotovljeno varstvo.
»K so tavelk otroc odrasli, so vsi odšli v uk, zato so nas verjetno dal v vrtec, ker nas tako
majhne niso mogli doma pustit. Jaz pa Angelca sva ble najmlajše, nisva mele nobene pestrne.
Starši so naju dali, zaradi tega ker ni bilo nobenga, da bi pazu na naju. Vse sestre so ble že
tok starejše od naju da so že use delale. No, pa dali so naju v vrtec vrjetno zaradi tega, da bi
se kaj naučili, pa ker je bil versko naravnan. Ata je delal doma na kmetiji, takrat se je vse
ročno delalo, mama mu je seveda pomagala. Mila se je učila za šiviljo, je bla tri leta vsak dan
zdoma, Jože za sadjarja, na kmetijski šoli, Ivana je bila v gospodinjski šoli, Janez pa France
sta bla tud zdoma.« (Francka Likozar, osebna komunikacija, 30. 6. 2015).
Vrtec ji je ostal v lepem spominu, saj ga je rada obiskovala. Pravi, da je imel vrtec velik vrt,
kjer so v roke dobili lopatke, grabljice in so se učili delati, veliko pa so tudi molili. Ena izmed
zaposlitev takrat pa je bila tudi gradnja kapelice iz podobic. Svoje spomine na vrtec je strnila
v pogovoru, ki se nahaja v prilogi.
Marijin vrtec je deloval v sklopu Marijine družbe8. Družba je bila na Slovenskem
ustanovljena že v 17. stoletju ter ponovno še v 19. stoletju. Družba je bila versko usmerjena in
namen le-te je bil častiti božje osebe, še posebej Devico Marijo. V sklopu družbe so delovale
skupine za dekleta, žene, mladeniče in vrtec (Vogrinec, 2007).
Med prvo svetovno vojno so se po celem mestu, tudi v šolah, nahajale bolnice, zato pouk v
veliki meri ni bil izpeljan. Očetje so odšli v vojno, matere pa so skrbele za dom in otroke.
Tiste otroke, ki niso bili zmožni pomagati doma, pa so pošiljale v Marijin vrtec (Lesar, 2000).
Vrtec je bil odprt tudi še pred drugo in nekaj časa še med drugo svetovno vojno. Leta 1933 je
7

Ga. Likozar že več kot 50 let živi na Gorenjskem, zato njena govorica ni izrazito ribniška.

8

Marijino družbo je ustanovil pater Janez Leumis, pripadnik jezuitske skupnosti (Vogrinec,2007).
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v Ribnici deloval vrtec, katerega je obiskovalo okoli 400 otrok (Vogrinec, 2007). Do kdaj je
vrtec deloval, nisem zasledila, saj župnijska kronika9, v kateri so zapisani podatki o vrtcu,
obstaja samo do leta 1918. Ga. Likozar predvideva, da je ta deloval do leta 1943, ko je Italija
kapitulirala.

9

Župnijska kronika je bila po letu 1918 pisana s strani dekana Antona Skubica in njegovih naslednikov. Do
podatkov nisem prišla, saj so le-ti zaradi pisanja knjige v obdelavi.
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5 ZAČETEK ORGANIZIRANE
DOLENJSKEM

PREDŠOLSKE

VZGOJE

V

RIBNICI

NA

Konec druge svetovne vojne je prinesel spremembe. Ribnica se je pričela hitro razvijati, še
posebej na gospodarskem področju. Kot sem že omenila, so se pričela ustanavljati podjetja,
ki so mnogim nudila zaslužek in s tem omogočila kvalitetnejše življenje (Gradišnik, 2007).
Podjetja so se ustanavljala v Ribnici in tudi v sosednjih občinah. V razpredelnici spodaj sem
navedla podjetja, ki so zaznamovala obdobje hitrega razvoja industrije v Ribnici in njeni
okolici.
Podjetja, ustanovljena po

Okvirno število

Opis

zaposlenih11

vojni10
INLES
RIKO

izdelovanje
stavbnega okoli 1300 zaposlenih
pohištva
ribniška kovinska industrija
okoli 700 zaposlenih

ITPP

industrija termičnih aparatov, okoli 200 zaposlenih
žičnih pletiv in plastike

Donit

TOZD12

Pletilnica proizvodnja različnih žičnih, okoli 170 zaposlenih

Sodražica

plastičnih in azbestnih kovin

Slovenijales – Žičnica TOZD proizvodnja
v Ribnici

zračne

in okoli 90 zaposlenih

procesne tehnike

TOZD Sukno v Jurjevici pri proizvodnja tekstilnih izdelov okoli

90

zaposlenih,

Ribnici

večinoma ženske

TOZD TRIM Pletenine iz tekstilna industrija

nad 100 zaposlenih, večinoma

Ljubljane v Sodražici

ženske

Bombažna

predilnica

in predenje in tkanje bombaža

tkalnica iz Tržiča, obrat v

nad 50 zaposlenih, večinoma
ženske

Loškem Potoku
Evrotrans

transportna organizacija

okoli 200 zaposlenih

10

Navedla sem podjetja, ki se mi zdijo ključnega pomena zaradi velikega števila delovnih mest. Nekatera so se
kasneje zaprla, nekatera pa še danes delujejo in oblikujejo Ribnico. To sta predvsem podjetji RIKO in INLES.
11

Po okvirnim številom zaposlenih sem pri določenih podjetjih zapisala, kje so med zaposlenimi prevladovale
ženske. Pri podjetjih, kjer je napisano samo št. zaposlenih sklepam, da so bili v večini zaposleni moški, zaradi
potrebnega znanja in težavnosti dela. V podjetju RIKO so bile zaposlene tudi ženske. To dokazuje fotografija 7.
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TOZD Jelenov žleb
Mercator TOZD Jelka

gozdno gospodarstvo

okoli 130 zaposlenih

živilska trgovina

okoli 150 zaposlenih

(Zdunić idr., 1982)
Če pogledamo podatke o zaposlitvi, ki sem jih navedla v poglavju Prebivalstvo, je bilo v letu
1961 v Ribnici 7622 prebivalcev13. Podjetja, ki so opisana, so skupaj nudila približno 3080
prostih delovnih mest. To je več kot tretjina vsega prebivalstva v Ribnici leta 1961.
Potreba po delovni sili je bila torej velika, zaposlovati pa so se pričele tudi ženske. S tem so
postale bolj samostojne, služile pa so denar za celo družino (Rigler Grm in Rožman, 2010).
Zaradi zaposlovanja žensk in moških je potreba po varstvu otrok narasla. Začetki organizirane
predšolske vzgoje segajo v leto 1953, ko je bil na pobudo AFŽ (Antifašistična fronta žena),
odprt prvi oddelek vrtca v stari deški šoli (Šilc in sod., 1953–1981). V naslednjem poglavju
bom podrobneje opisala razvoj vrtca Ribnica od leta 1953 do danes.

Fotografija 7: Ženske zaposlene v podjetju RIKO
Vir: Rigler Grm, P. in Rožman, I. (2010). Iz hiše v svet : življenje suhorobarskih in
zdomarskih družin v Ribniški dolini v drugi polovici 20. stoletja. Ribnica: Muzej Miklova
hiša, str. 4
13

V statistiki moramo izvzeti tudi otroke, starejše in tiste, ki niso bili sposobni opravljati dela.
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5.1 VRTEC RIBNICA NEKOČ
Prvi oddelek vrtca Ribnica se je odprl leta 1953, nahajal pa se je v pritličju stare deške šole v
Ribnici. Vodenje prvega oddelka je prevzela ga. Marija Koprivec, vanj pa je bilo vključenih
okoli 30 otrok. Koliko so bili stari otroci, ki so obiskovali prvi oddelek vrtca ni zapisano,
prav tako ne obstaja drugih zapisov o delu in življenju v vrtcu. Leto kasneje so ustanovili še
en oddelek, obiskovalo pa ju je 45 otrok. Otroci so bili razporejeni v »nižje« in »višje«
skupine (Šilc in sod., 1953–1981).
Po pogovoru z Marijo Koprivec14, (osebna komunikacija, 6. 7. 2015), prvo vzgojiteljico v
Ribnici, so bili otroci različnih starosti. Vrtec je bil brezplačen, ni nudil celodnevnega varstva,
ampak je bil odprt samo nekaj ur na dan, dopoldan ali popoldan. Leta 1953 je predšolska
vzgoja namreč šele postajala del družbenega sistema. Ker takrat niso dosledno vpisovali
otrok, so zaradi tega podatki pomanjkljivi. Skupine so poimenovali preprosto mešane skupine.
Po spodnji fotografiji lahko samo sklepam, da so bili otroci stari nekje od 3. do 7. let. Oprema
je bila najosnovnejša; mizice, stolčki. Igrače so bile preproste. Od pripomočkov so imeli le
škarje. Dejavnosti so bile načrtovane glede na mesečni načrt s t. i. sestavinami. Zajemal je:
telesno vzgojo, umsko vzgojo, igre, jezikovno vzgojo, estetsko vzgojo, glasbeno vzgojo,
ponazoritve, vsakodnevne vzgojne naloge, sodelovanje s starši, izvedbo in kontrolo dela ter
študij vzgojitelja (prav tam).
Dnevni red je dopoldan okvirno potekal tako:


8.00 – prihod otrok



8.15 – obvezne zaposlitve



9.00–9.30 – malica



9.30 – individualne zaposlitve, sprehodi, bivanje na prostem (prav tam).

Leta 1955 je takratni ravnatelj in kronist Franc Železnik zaradi stiske s prostorom pozval k
izgradnji novih prostorov:
»Zato bo nujno potrebno, da dobi ta važna predšolska ustanova v doglednem času primerne
prostore, ker bo le tedaj mogla v celoti izpolnjevati svoj namen« (Šilc in sod., 1953–1981, str.
5).

14

Marija Koprivec je ena izmed prve generacije šolanih vzgojiteljic. Šolo za vzgojiteljice je obiskovala v Ljubljani.
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Predšolska vzgoja je leta 1956 postala del družbenega sistema. Ker je primanjkovalo denarja
in s tem posledično tudi igrač in različnih materialov, so ljudje veliko prostovoljno pomagali,
pomagale pa so tudi različne gospodarske družbe. Vrtcu so pomagale tako finančno kot tudi
materialno. Vrtec je tega leta obiskovalo 58 otrok. Ob novoletnih praznikih so organizirali
tudi obdarovanje otrok ter praznovanje ob novoletni jelki. Vse to je bil del kulturne vzgoje
(prav tam).

Fotografija 8: Vzgojiteljica Marija Koprivec z varovanci
Vir: Šilc, D. in sod. (ur.). (1953–1981). Šolska kronika I. Ribnica: Vrtec Ribnica, str. 2
Leta 1957 je bilo v vrtcu 55 otrok. Organizacijo nad otroškim varstvom je prevzela
stanovanjska skupnost Ribnica. Od tega leta naprej pa vse tja do 1966 ni podatkov o otroškem
vrtcu, saj so prekinili s pisanjem kronike. V letu 1966 se vrtec omenja kot vzgojno-varstvena
ustanova in zopet preide pod upravo osnovne šole. Tistega leta so učiteljsko stanovanje
preuredili v igralnico. Tako so prišli do dodatne igralnice, ki je bila od ostalih dveh ločena. To
je omogočalo boljše pogoje za kvalitetno delo, saj se med seboj skupine niso motile. Pričela
se je izvajati tudi t. i. mala šola, ki je veljala kot priprava na šolo. Potekala je dvakrat tedensko
v popoldanskem času v mesecu juniju. V letu 1968 so vrtcu pripadajoče prostore prenovili ter
zamenjali pohištvo (Šilc in sod., 1953–1981).
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Fotografija 9: Otroci v enem izmed oddelkov vrtca, leta 1966
Vir: Šilc, D. in sod. (ur.). (1953–1981). Šolska kronika I. Ribnica: Vrtec Ribnica, str.7
Brez večjih sprememb je delo je tako potekalo vse tja do leta 1971, ko je bil sprejet nov zakon
o predšolski vzgoji in sicer Zakon o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke. Ta je
določil nove smernice za delo v vrtcu. Ker je bila potreba po varstvu čedalje večja, so s
šolskim letom 1974/1975 odprli 4. oddelek. Vanj je bilo vključenih 74 otrok, ki so bili
razdeljeni v 4 skupine: malčki (17 otrok), mlajša skupina (17 otrok), srednja skupina (17
otrok), starejša skupina (25 otrok) (prav tam). Naslednje šolsko leto so odprli peti oddelek.
Vrtec je deloval od 5.30 do 15.15. Mala šola, ki je obsegala 120-urni program, se je izvajala v
treh oddelkih. Zaposleni so se trudili, da bi pričeli z gradnjo novega vrtca. Skupaj z otroki so
se predstavljali ljudem na različnih prireditvah (prav tam).
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Fotografija 10: Otroci in zaposleni se predstavijo
Vir: Šilc, D. in sod. (ur.). (1953–1981). Šolska kronika I. Ribnica: Vrtec Ribnica
Leta 1976 je gospodarstvo v Ribnici cvetelo. S pomočjo prostovoljnih prispevkov je bil
zgrajen prvi del takrat novega montažnega vrtca. V njem je bilo 6 oddelkov, kuhinja in ostali
prostori. (Šilc in sod., 1953–1981). Z odlokom o ustanovitvi, 30. 12. 1976, je vrtec postal
vzgojno-izobraževalni zavod (Publikacija vrtca Ribnica, 2012). Leto kasneje vrtec postane
samostojen in dobi naziv Vzgojno-varstvena ustanova Majde Šilc15. V šest oddelkov je bilo
razporejenih 93 otrok. Poleg celodnevnega varstva in vzgoje se je izvajala še priprava na šolo
in 80-urni program Cicibanovih uric za otroke, stare pet let, ki niso obiskovali vrtca. V tem
letu so priredili tudi prvo tekmovanje za športno značko. Ravnateljevanje je prevzela ga.
Andreja Hojč, ki je vrtec vodila vse do leta 2010. Leta 1978 so vrtcu dogradili še igrišče.

15

Marija Šilc – Majda (1923–1944) je bila borka v narodnoosvobodilni borbi, domovina jo je razglasila za
narodno herojinjo (Zdunić idr., 1982).
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Fotografija 11: Vzgojno-varstvena ustanova Majde Šilc, po zgrajeni prvi fazi ter urejenem
igrišču
Vir: Zdunić, D., Debeljak, J., Grivec, F. idr. (1982). Ribnica skozi stoletja. Kočevje: Kočevski
tisk
V vrtec so bili vključeni otroci stari od 8 mesecev do 7 let, ki so bili razdeljeni po starosti v
naslednje skupine:


8–12 mesecev, 8 otrok,



12–24 mesecev, 12 otrok,



2–3 leta, 16 otrok,



3–4 leta, 22 otrok,



4–5 let, 20 otrok,



5–6 let, 26 otrok,



6–7 let, 31 otrok (prav tam).

Istega leta so zaradi velikega števila otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, odprli še dva oddelka v
stari deški šoli, vanj so preselili otroke stare od 2 do 6 let. Z letom 1979, ko je prišlo do
sprememb na področju pedagoškega izobraževanja, so v vrtec sprejeli prve praktikantke.
Zaposlene so se pričele udeleževati strokovnih in družbenopolitičnih izobraževanj (prav tam).
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Leta 1980 so sprejeli Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in določen vzgojni program,
ki je postal izhodišče za načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje. Leta 1981 so odprli še
tretji oddelek vrtca, tokrat v telovadnici osnovne šole (prav tam).
Tri leta kasneje je bila zgrajena druga faza vrtca. Zgrajena je bila s pomočjo lokalnega
podjetja RIKO in skupnosti otroškega varstva. Skupine iz šole so se preselile v nove prostore,
sprejeti pa so bili tudi vsi zavrnjeni otroci. V šolskem letu 1984/85 je bilo v vrtcu 12 oddelkov
s 263 otroki. Vzgojiteljice so pri načrtovanju dejavnosti pozornost namenile otrokovi igri, ter
njihovim individualnim lastnostim. Enkrat mesečno je skupine vrtca obiskal tudi zdravnik, ki
je spremljal zdravje otrok in higienske razmere v vrtcu. Ker z letom 1985/1986 v vrtec ni bilo
sprejetih 105 otrok, so se začele porajati ideje o novem vrtcu. Tri leta kasneje so tako zgradili
še tretji del vrtca. Vrtec je bil večji za šest novih igralnic, knjižnico, skupni prostor, upravne
prostore ter pralnico. Vzgoja in varstvo sta bila omogočena vsem čakajočim otrokom (Šilc, D.
in sod., 1982–1989).
Vzgojiteljica Sabina Starc (osebna komunikacija, 20. 7. 2015) je v vrtcu pričela delati leta
1987 v jaslih. Začela je kot pomočnica vzgojiteljice in je delovala v dveh jasličnih skupinah, v
katerih je bil normativ 19 otrok. Večkrat je ostala sama v dveh skupinah, saj sta vzgojiteljici
prej zaključili z delom. Otroci v jasličnih skupinah so bili oblečeni v vrtčevska oblačila. Starši
so otroke, preden so jih predali v igralnico, preoblekli v vrtčevska oblačila, pralne plenice iz
blaga, hlače in majico, ko so starši prišli po otroke, so jih slekli, zavili v plenico iz blaga ter
predali staršem, ki so jih zopet oblekli v svoja oblačila. Tako je bilo vse tja do leta 1995.
Od leta 1988 pa vse do leta 2013 sta celodnevna vzgoja in varstvo potekala v 18 oddelkih, s
407 otroki. Izvajala se je tudi 320-urna priprava na šolo, vse do uvedbe devetletnega šolskega
programa, pravljične in Cicibanove urice za otroke, ki niso bili vključeni v vrtec (Šilc, D. in
sod., 1982–1989).
V letu 1990/1991 je mednarodna organizacija za predšolsko vzgojo določila nove smernice.
Pri oblikovanju in načrtovanju so vzgojiteljice dajale poudarek na demokratičnost, kreativnost
in inovativnost (Šilc, D. in sod., 1990–1996).
Z letom 1995 so podaljšali obratovalni čas vrtca. Ta je bil tedaj odprt od 5.30 do 16.30 in
velja še danes. V tem letu so pričeli izbirati tudi novo ime za vrtec. Pri razpisu so sodelovali
vsi zaposleni in tudi starši. Kljub razpisu in mnogim predlogom se je leta 1996, Vzgojnovarstvena organizacija Majde Šilc preimenovala v Vrtec Ribnica (prav tam).
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Ključni mejnik za predšolsko vzgojo v Ribnici je bil v šolskem letu 1998/1999, ko je bil 18. 3.
1999 sprejet nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Po njem se vrtec Ribnica ravna še
danes. V tem letu so pričeli tudi z uvajanjem metodologije Korak za korakom (Šilc, D. in
sod., 1997–2002).
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 9) so posebej omenjeni tudi Romski otroci. Ker je v Ribnici
veliko pripadnikov romske skupnosti, je bil leta 2002/2003 odprt tudi oddelek, katerega so
obiskovali samo Romi. Oddelek je obiskovalo 8 romskih otrok (prav tam). Ta je deloval še
eno šolsko leto, romski otroci pa so se kasneje vključevali v redne oddelke vrtca.
Z letom 2011/2012 je bil v vrtec na novo vpisan 101. otrok. Zaradi prostorske stiske so v
osnovni šoli dr. Franceta Prešerna dve učilnici preuredili v igralnici. Z začetkom novega
šolskega leta so tja preselili dve starejši skupini otrok, starih od 5–6 let (»V Ribnici dodatna 2
oddelka za malčke v vrtcu«, 2011).
Stari vrtec Ribnica in oddelka v osnovni šoli sta v svojih prostorih delovala do leta 2013,
dokler ni bila zgrajena prva faza novega vrtca.
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5.2 VRTEC RIBNICA DANES
Zaradi še večje potrebe po prostorih in dotrajanosti stavbe starega vrtca so leta 2012 pričeli z
gradnjo novega, sodobnega vrtca. Gradnja prvega dela vrtca se je končala septembra 2013.
Mesec dni zatem, ko so pridobili vsa potrebna potrdila za delovanje, so se otroci starejših
skupin iz starega vrtca preselili v nove prostore (Modrej, 2013). Leto dni kasneje pa so se
preselili tudi otroci mlajših skupin. V novi vrtec so bili tako leta 2014 sprejeti vsi otroci, ki so
izpolnjevali pogoje za vpis (Šolar, 2014).
V novem vrtcu je 20 popolnoma opremljenih igralnic s teraso ter 2 dodatni igralnici, kuhinja
z najnovejšo opremo, upravni prostori, knjižnica, pralnica ter drugi potrebni prostori.
Otrokom sta na voljo dve veliki igrišči, ki sta zavarovani z varovalno ograjo. Urejen je tako
dovoz k vrtcu kot tudi parkirna mesta (»Odprli nov vrtec v Ribnici«, 2013).

Fotografija 12: Novi vrtec Ribnica

Vir: Vrtec v Ribnici (2013). Dostopno na: http://www.rikohise.si/si/reference?pid=2064&project=vrtec-v-ribnici (datum ogleda, 6. 5. 2015)
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6 ŽIVLJENJE IN DELO VRTCA RIBNICA DANES
»Vsi, ki vstopamo skozi naša vrata, z roko v roki omogočamo otrokom celovito vzgojo in
prijetno bivanje v spodbudnem okolju, kar pomaga otrokom na poti v jutrišnji svet«
Poslanstvo vrtca Ribnica (Vrtec Ribnica, 2015).
»Dobro počutje otrok in odraslih, ki s prijaznostjo, dobro voljo in odgovornostjo dajejo
smisel življenju v vrtcu« Vizija vrtca Ribnica (prav tam).
6.1 ZAPOSLENI
Vretc Ribnica danes zaposluje 51 oseb strokovnega pedagoškega kadra. Svoja strokovna
znanja širijo na različnih pedagoških izobraževanjih. Srečujejo se na strokovnih aktivih, ki
potekajo na nivoju vrtca, na nivoju vhodov in na nivoju tandema, vzgojiteljskih zborih ter
kolegijih (Šilc in sod., 2009–2015). Strokovni pedagoški kader dopolnjujeta še svetovalna
delavka ter specialna pedagoginja. Poleg pedagoškega kadra pa so v vrtcu zaposleni še:
organizatorka zdravega prehranskega režima ter prehrane, tehnični kader, ki ga sestavljata
hišnika, kuhinjsko osebje, šivilja, čistilke ter upravno-administrativni kader: računovodja,
poslovni sekretar, knjigovodja. Vodstvo vrtca sestavljata ravnateljica ga. Darja Šilc ter
pomočnica ravnateljice ga. Darka Knafelj (Publikacija vrtca Ribnica, 2012).
6.2 OTROCI
Vrtec Ribnica se je od ustanovitve naprej soočal z veliko prostorsko stisko. Z letom 2014, ko
je novi vrtec v celoti dokončno odprl svoja vrata, temu ni več tako. Danes je v celodnevno
vzgojno-varstveno dejavnost v vrtcu vključenih okoli 410 otrok, ki so razporejeni v 22
oddelkov. Razporejeni so tako v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V
vrtcu se izvaja tudi prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami. Nudijo jim dodatno
strokovno pomoč ter pomoč skladno z odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami (prav tam).

Dejavnosti so zasnovane glede na cilje in smernice Kurikuluma za vrtce. Otrokom skozi
različne dejavnosti, pristope omogočijo aktivno učenje. To skušajo realizirati z metodologijo
korak za korakom (KZK), katere najpomembnejši cilj je spodbujanje inkluzivnih in
kvalitetnih izkušenj na področju vzgoje (Tankersley idr, 2013).
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Metodologija zajema naslednja pedagoška področja:


Interakcija med odraslimi in otroki,



družina in skupnost,



inkluzija, različnost in demokratične vrednote,



spremljanje, ocenjevanje in načrtovanje,



strategije poučevanja,



učno okolje in



profesionalni razvoj v pedagoški luči (prav tam).

Otroci postopoma, z različnimi pristopi in tehnikami spoznavajo svet okoli sebe. Ključni
elementi omenjene metodologije so torej spodbudno učno okolje, izkustveno učenje, socialno
učenje, vloga vzgojitelja ter sodelovanje s starši in okoljem (Publikacija vrtca Ribnica, 2012).
Otroci so aktivno vključeni v dejavnosti in niso več v vlogi poslušalcev, kot so bili v
preteklosti. Dejavnosti so danes usmerjene v otroka.
Otrokom so ponujene tudi dodatne dejavnosti in projekti, v katerih vrtec sodeluje s starši in
različnimi ustanovami.
Dodatne dejavnosti:


pevski zbor Pobarvanka,



Čarobus – pravljična urica malo drugače,



Pravljična urica v knjižnici Miklova hiša,



Jaz, ti – mi vsi (povezava z Varstveno-delovnim centrom Draga, bivalna enota
Ribnica),



natečaji in tekmovanja,



praznovanja in prireditve (pustovanje, kulturni prazniki, ...) (Vrtec Ribnica, 2015).

Projekti, ki potekajo tako na lokalni, državni kot tudi mednarodni ravni:


Majhni koraki – čisto okolje,



Tradicionalni slovenski zajtrk,



Zdravje v vrtcu in varno s soncem,



Turizem v vrtcu,



Varno v vrtcu in prometu,
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Bralna značka/Bralni nahrbtnik,



Projekt kultura,



Športni program Mali sonček,



Z lutko se razvijam (prav tam).

Otrokom od 3. do 6. leta starosti, ki ne obiskujejo vrtca, so namenjene vrtčeve ustvarjalnice,
ki potekajo enkrat tedensko od meseca oktobra do meseca junija (Publikacija vrtca Ribnica,
2012).
Izpostavila bi projekt Turizem v vrtcu, v katerem otroci spoznavajo značilnosti lokalnega
okolja. Zdi se mi pomemben, saj so otroci letos spoznavali življenje in zgodbe iz Ribniške
doline. Raziskovali so kakšno je bilo življenje v preteklosti in kako sta nastali suhorobarska in
lončarska obrt. Vse to so povezali z raziskovanjem in povezovanjem z lokalnim okoljem
(Vrtec Ribnica, 2015).

Fotografija 13: Opazovanje pletarja pri delu
Vir: Vrtec Ribnica – dogodki v skupinah – Srnice (b. d) Pridobljeno s:
http://www.vrtecribnica.si/images/stories/galerija/2014-2015/0110_nas_kraj/dsc09408.jpg
(datum ogleda, 14. 8. 2015)
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6.3 SODELOVANJE S STARŠI IN Z LOKALNIM OKOLJEM
Vrtec Ribnica daje sodelovanju s starši velik pomen, saj menijo, da kvalitetno sodelovanje in
pozitivni dobri odnosi pripomorejo k boljšemu razvoju otroka. Starši imajo možnost različnih
oblik sodelovanja kot so: roditeljski sestanki, govorilne ure, prireditve in praznovanja,
različna srečanja, obiski vzgojiteljic na domu v sklopu metodologije KZK, ipd. Starši se imajo
možnost tudi aktivno vključiti v vsakdanje življenje vrtca. Lahko sooblikujejo dejavnost,
prostovoljno pomagajo v vzgojnem procesu, so spremljevalci na izletih itn. Vključijo se lahko
tudi v svet staršev in svet vrtca (Vrtec Ribnica, 2015).

Fotografija 14: Sodelovanje s starši - piknik
Vir: Vrtec Ribnica – dogodki v skupinah – Ježki (b. d) Pridobljeno s:
http://www.vrtecribnica.si/images/stories/galerija/20142015/0006_igre_brez_meja/dsc06202.jpg (datum ogleda, 8. 5. 2015)
Vrtec leži na obrobju mesta Ribnice le nekaj korakov stran od centra Ribnice. V zgoraj
omenjenih projektih se povezuje z


bivalno enoto Ribnica Varstveno-delovnega centra Draga,



domom starejših občanov; medgeneracijska srečanja potekajo v domu ali v vrtcu, kjer
otroci skupaj z vzgojiteljico pripravijo program,



knjižnico Miklova hiša,



Rokodelskim centrom Ribnica in
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policijsko postajo Ribnica.

Pri izvajanju različnih dejavnosti vrtec oz. posamezne skupine sodelujejo še z Zdravstvenim
domom dr. Janeza Oražma, športnim centrom Ribnica, v katerem skupine od 2. do 3. leta
naprej 1x tedensko telovadijo, gasilsko postajo Ribnica, trgovskimi objekti itn. V povezavi z
omenjenimi ustanovami potekajo različni projekti in dejavnosti, ki jih vzgojiteljice pripravijo
za otroke. Ob zaključku šolskega leta v ribniškem gradu poteka tudi prireditev Zavrtimo
vetrnico, kjer otroci in zaposleni pripravijo pester program za starše in vse povabljene. Vrtec
Ribnica je celostno vpet v vsakdanje življenje v Ribnici. O dogajanju v vrtcu, različnih
prireditvah, dogodkih zaposleni redno pišejo v ribniškem glasilu Rešeto, v rubriki »Od vrtca
do šole«.

Fotografija 15: Nastop otrok v Domu starejših občanov Ribnica
Vir: Vrtec Ribnica – dogodki v skupinah – Ribice (b. d) Pridobljeno s:
http://www.vrtecribnica.si/images/stories/galerija/20142015/0099_nastop_v_dso/dsc09751.jpg (datum ogleda, 20. 5. 2015)
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Fotografija 16: Prireditev ob projektu Dan druženja in gibanja vseh generacij
Vir: Vrtec Ribnica – Novice (21. 5.2015). Pridobljeno s:
http://www.vrtecribnica.si/images/stories/galerija/2014-2015/108_sport_spas/dsc01158.jpg
(datum ogleda, 8. 8. 2015)
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7 SKLEP
Na razvoj predšolske vzgoje na Slovenskem je vplivalo veliko dejavnikov: spreminjanje
pogleda na otroka; spoznanje, da je obdobje pred šolo pomembno zaradi otrokovega hitrega
učenja, družbene ureditve, hiter razvoj industrije itn. Na razvoj organizirane predšolske
vzgoje v Ribnici pa je vplivalo predvsem obdobje socializma in hiter razvoj industrije v tem
obdobju. Pričela so se ustanavljati podjetja in potreba po delovni sili je bila velika. Tako so se
pričele zaposlovati tudi ženske in s tem je bila potreba po varstvu čedalje večja. Začetki
vpeljevanja sistema predšolske vzgoje v družbo niso bili najlažji. To je potrdila tudi Marija
Koprivec, prva vzgojiteljica v Ribnici. Bilo je namreč veliko nezaupanja s strani staršev in
tudi same družbe, vrtec je bil nekaj povsem novega. Zaradi pomanjkanja informacij v pisnih
virih sem za bolj celosten pogled posegla po ustnem izročilu. Kot sem že omenila, je Marija
Koprivec, prva vzgojiteljica v Ribnici, nazorno opisala same začetke organizirane predšolske
vzgoje, kako so dejavnosti potekale in kaj se je takrat dejansko dogajalo. Vloženega je bilo
veliko truda, da je predšolska vzgoja postala del družbenega sistema, velik problem pa je
veliko let predstavljala tudi prostorska stiska. Danes je predšolska vzgoja v Ribnici dodobra
razvita in usmerjena v otroka. V občini danes deluje eden izmed največjih javnih vrtcev brez
enot v Sloveniji, ki je tudi v letošnjem letu omogočil sprejem vseh otrok, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis.
Zanimalo me je, ali je bila pred odprtjem prvega vrtčevskega oddelka leta 1953 v Ribnici tudi
kakšna druga oblika varstva otrok. Marijin vrtec je deloval v Ribnici že pred in v času prve
svetovne vojne pa tudi še v času druge svetovne vojne. Ti podatki so me nekoliko presenetili,
saj sem bila prepričana, da so se otroci pred začetkom organizirane predšolske vzgoje pazili
doma. Prepričanje je nastalo zaradi vpliva obeh svetovnih vojn, saj so bili časi nevarni, še
posebej za otroke, ki so obiskovali vrtec peš in sami. Eden izmed razlogov pa je tudi ta, da naj
bi Ribnica in okoliške vasi spadale k podeželju, na podeželju so bile kmetije in na kmetiji je
bilo potrebno delati.
Mojo pozornost so pridobili domovi igre in dela (DID). Preseneča me, da med zbiranjem
informacij o Ribnici nisem zasledila podatkov, da bi DID v Ribnici obstajal. Sklepam lahko,
da so otroci skupaj s starši pomagali pri obnovi ali pa so se pazili pri starih starših, sosedih.
To ostane odprta tema, morda za naslednje raziskovalno, diplomsko delo o predšolski vzgoji v
Ribnici.
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Pri pisanju diplomske naloge je bil pregled zgodovine ključnega pomena. Z njeno pomočjo
sem pridobila celotno sliko razvoja predšolske vzgoje v Ribnici. Bolj razumem, cenim delo in
vztrajnost nekaterih posameznikov, ki so pripomogli, da se je predšolska vzgoja razvila do
stopnje, kjer je sedaj. Kot je zapisala S. Pavlič (1991, str. 2): sedanjosti ne moremo razumeti
brez preteklosti, brez razumevanja sedanjosti pa ni mogoče načrtovati prihodnosti.
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9 PRILOGA 1
9.1 INTERVJU S PRVO VZGOJITELJICO V RIBNICI, GO. MARIJO KOPRIVEC
Ga. Koprivec: »Veste veliko, veliko let je, odkar sem delovala v Ribnici. Jaz sem bila v
Ribnici prvih nekaj mesecev, čez par let pa sem se vrnila še enkrat. Prvi razred, takrat se je
reklo razred, je bil odprt v šoli. Takratni ravnatelj, Franc Železnik, je bil zelo razumevajoč.
Imela sem neko pomočnico, strokovna delavka ni mogla bit, saj sem bila jaz ena izmed prve
generacije vzgojiteljske šole. Točnega števila otrok ni bilo. Bilo jih je okoli 30. Vpisovali smo
jih po lastni iznajdljivosti. Vrtec takrat ni potekal ves dan, veste bil je nekaj ur na dan, ali
dopoldan ali popoldan. Takrat ni bilo vzgoje in varstva, no bil je, ampak rekli smo
podružbljanje predšolske vzgoje. Bil je vnos novega družbenega sistema, ker to je bil še
zmeraj povojni čas. Bile so sestavine iz kapitalizma in nečesa novega, kar je prihajalo z
drugačno družbeno ureditvijo. To je težko razložiti, bilo je veliko nezaupanja, tako s strani
staršev in okolice. Vse je bilo pa lažje izvedljivo saj je bil vrtec brezplačen, tudi malico so
otroci nosili seboj. Otroke smo učili najosnovnejšega, tudi nošenja copatov med drugim.
Garderobe prva učilnica ni imela. Bla takoj v učilnici, ob vhodu levo, tja smo postavljali
obutev, čevlje in copate. V glavnem vse je blo v razredu. Srečo smo imeli, ker je bila bližini
kopalnica.«
Jaz: »Kakšni pa so bili pogoji za delo, vzgojni pripomočki, igrače?«
Ga. Koprivec: »Oprema je bila zelo skromna, najosnovnejša, mizice, stolčki. Ničesar ni bilo
določenega, vse smo sami iskali, po iznajdljivosti, kar je pač takrat obstajalo, bilo je veliko
izdelkov obrtniškega izdelovanja. Igrače so bile preproste. Poznali smo žogo, lesene kocke,
punčke iz gumija in celuloida, te smo obnavljali in barvali, da bi se ja čim dlje ohranile,
potem so bile še domine, keglji, imeli pa smo tudi boben in ksilofon, nekakšne gradbene
materiale in ene Pin kocke. Od pripomočkov so bile pa škarje, to je bilo to. Slikanic ni bilo,
pričele so izhajati, ko je izšla Čebelica. ko je pričela Iz šole sem prinesla eno skripto in to je
bilo to. V Ribnici sem tudi spominsko pustila prvo pesmarico, mislim da je bil naslov Našim
najmlajšim, se ne spomnim točno. Bila je podlaga za vse, za petje, spremljavo, tudi
dejavnosti, čeprav inštrumentov nismo imeli«.
Jaz: »Kaj pa dejavnosti, ste pisali tudi priprave?«
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Ga. Koprivec: »Tukaj je cela mešanica. Pravili smo zaposlitev, ne dejavnost. Bila je obvezna
pisna priprava. Imeli smo mesečni načrt, s sestavinami in usmeritvami za načrtovanje
vzgojnih dejavnosti v vrtcih. Najprej sem pripravo pisala zase, da sem sebe pripravila, šele
potem sem izvajala z otroki. Potekale so pa različno, npr. vadbena ura je bila enkrat tedensko,
jaz sem kazala, otroci pa so ponavljali. Imeli smo pa tudi individualne zaposlitve.«
Jaz: »Je bil otrok pri aktivnostih v vlogi »poslušalca«?«
Ga. Koprivec: »Ja to je bilo takrat tako, se je od takrat ogromno spremenilo. Ampak veste,
takrat je bil tudi normativ večji kot je danes. Bilo je še enkrat več otrok. Danes se da ogromno
narediti z otroki, ker je normativ manjši. Koliko je otrok danes pri mlajših skupinah?«
Jaz: »Štirinajst, v jasličnih skupinah.«
Ga. Koprivec: »No vidite, to je velika razlika. Le vztrajajte pri tem, da tako ostane. Z manj
otroki se da več narediti. No, nasploh pa je bil naš odnos do otrok človeški, razumevajoč in
ljubezniv. Vsi smo se imeli radi. To je bilo pa taglavno.«
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9.2 MESEČNI NAČRT VZGOJNEGA DELA LETA 1953, S SESTAVINAMI
Mesečni načrt je zajemal določena vzgojna področja, s posameznimi sestavinami. Te t. i. sestavine so
nastajale ob šolanju in usposabljanju prvih vzgojiteljic.

1. Telesna vzgoja

5. Estetska vzgoja



jutranja teovadba



oblikovanje materiala



vadbena ura



risanje, barvanje



gubanje, lepljenje

2. Umska vzgoja


poznavanje okolja



iztrgovanje



priroda



modeliranje



delo otrok



naravrni materiali



delo odraslih



družbeno življenje



ritem



domovinska vzgoja



ponovitev pesmi



moralna vzgoja



prekinitev tišine



igre za razvoj posluha

3. Igre
4. Jezikovna vzgoja

6. Glasbena vzgoja

7. Ponazoritve



razgovori

8. Vsakodnevne vzgojne naloge



pripovedovanja

9. Sodelovanje s starši



pravljice

10. Izvedba – kontrola dela



dramatizacije

11. Študij vzgojitelja



recitacije



uganke



lepo branje

Individualne zaposlitve, obvezne, skupne zaposlitve, sprehodi, bivanje na prostem.
(Marija Koprivec, osebna komunikacija, 6. 7. 2015)
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10 PRILOGA 2
10.1 INTERVJU Z GO. FRANCKO LIKOZAR
Jaz: »Zakaj pa so vas starši poslali v vrtec?«
Ga. Likozar: »Ja tko je, pr hiši je nas je blo devet otrok. Prej je sta bla pr` hiši hlapec pa
pestrna. K so tavelk otroc odrasli, so vsi odšli v uk, zato so nas verjetno dal v vrtec, ker nas
tako majhne niso mogli doma pustit. Jaz pa Angelca sva ble najmlajše, nisva mele nobene
pestrne. Starši so naju dali, zaradi tega ker ni bilo nobenga, da bi pazu na naju. Vse sestre so
ble že tulk starejše od naju da so že use delale. No, pa dali so naju v vrtec vrjetno zaradi tega,
da bi se kaj naučili, pa ker je bil versko naravnan. Ata je delal doma na kmetiji, takrat se je
vse ročno delalo, mama mu je seveda pomagala. Mila se je učila za šiviljo, je bla tri leta vsak
dan zdoma, Jože za sadjarja, na kmetijski šoli, Ivana je bila v gospodinjski šoli, Janez pa
France sta bla tud zdoma. Včasih smo šle z mamo na obisk, ampak zlo poredko.«
Jaz: »Sta sami hodili v vrtec, mislim brez spremstva?«
Ga. Likozar: »Jaz in Angelca sva, se mi zdi, edine hodile v vrtec iz Goriče vasi, se nobenega
ne spomnem, da bi hodu. Iz drugih vasi pa so bli ja. Jaz sem šla s tretjim letom, Angelca je pa
mogla it poj dve leti za mano, k sm bla jaz pet let stara, da sva eno leto skupaj hodile. Hodile
smo pa same, peš. Takrat še ni blo prometa, niti asfalta. Šle smo enkrat dopoldan, ne prov
zgodaj pa popoldan nazaj, še pred temo, ker nismo mel spremstva. Jaz sem šla rada, Angelca
pa ne, hodili sva peš in jaz sem bla večja in sem hitrej hodila. Zmeraj je jokala za menoj, da
sem prehitra. Pravla je ti laca lacasta, ni znala še r-ja govort.«
Jaz: »Kaj pa ste tam počeli?«
Ga. Likozar: »Zame je bil to vrtec, ne vem kako bi se izrazla, no lepo so nas učil. Nč slabga
nas niso učil, samo dobr. Nune so nas imele, rekli smo jim sestre usmiljenke. Imele so tist
taler, pa nekaj zavito na glavi. Rada sem hodila tja, tud že ko sem bla hodila v šolo. Dvakrat,
trikrat so me še sprejele, potem so me pa kar nagnale, mi prepovedale da še pridem. Po šoli
sem se zmeraj vračala tja. Vem, da je imel vrtec, kjer je zdaj ta pekarna Žulj, velik, lep vrt,
1941 leta, se mi zdi, da se je pa preselu v trg, nasproti cerkve. No v glavnem, tam smo sadil,
okopavali, to je blo zame najlepše. Pa vsi smo mel majhne motikce in orodje. Potem smo meli
pa stare razglednice, pa so nam jih nune preluknjale, da smo šival šatulje. Pa kapelce smo
delal. Dobil smo razrezan karton, pa še enga, k je bil okno, pol smo dobil pa vosek, pa
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zobotrebce. Iz tega smo nardil kapelco, tko da je bla v sredini nalimana podobca. Delal smo še
druge stvari, samo se pa ne spomnem, to je že tko dolg nazaj.«
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