
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

KATARINA MOHORIČ 

 

 

VPLIV SPREMINJANJA ŽENSKE VLOGE V 

DRUŽBI NA RAZVOJ PREDŠOLSKE 

VZGOJE NA SLOVENSKEM 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

KATARINA MOHORIČ 

Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Devjak 

 

 

VPLIV SPREMINJANJA ŽENSKE VLOGE V DRUŽBI  

NA RAZVOJ PREDŠOLSKE VZGOJE  

NA SLOVENSKEM 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »Sedanjosti ni mogoče razumeti brez preteklosti, 

brez razumevanja sedanjosti 

ni mogoče načrtovati prihodnosti.«  

(Pavlič, 1991) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem svoji mentorici, izr. prof. dr. Tatjani Devjak, za pomoč in strokovne 

nasvete pri pisanju magistrskega dela. Zahvala gre tudi moji družini, ki me je podpirala v času 

celotnega študija. 

  



 
 

POVZETEK  

 

Magistrsko delo predstavlja precej neraziskano temo na področju razvoja predšolske vzgoje. 

Skozi historično paradigmo sem prikazala, kako se je skozi zgodovino spreminjala vloga 

ženske v družbi in kako so spremembe vplivale na pogled otroka ter razvoj predšolske vzgoje 

na Slovenskem. 

Najprej je bil ženskin položaj enak moškemu, v nekaterih primerih celo močnejši. Novi 

družbeni temelji, na katere se je opiral fevdalni red, so žensko potisnili v podrejenost 

moškemu. V srednjem veku je nenaklonjenost do žensk izkazovala tudi krščanska cerkev. 

Razvoj industrializacije in kapitalizma sta povzročila zaposlovanje žensk zunaj doma. Te 

spremembe so vplivale na potrebo po ustanavljanju ustanov za varovanje otrok zaposlenih 

mater in pripravo otrok za delo. Na Slovenskem se prvi zametki organiziranega predšolskega 

varstva pojavijo leta 1041, ko je bogat meščan in trgovec Pavel Berlach ustanovil sirotišnico. 

V 19. stoletju je večina Slovenk otroka rodila, negovala in vzgajala doma. Družine so bile 

patriarhalno oblikovane, v njih so vladali strogi hierarhični odnosi. V tem obdobju je 

slovenska žena začela razmišljati o svojem podrejenem položaju in se je v okviru 

feminističnih gibanj začela boriti proti družbenemu sistemu in redu. Po 2. svetovni vojni se je 

vloga ženske v družbi izrazito spremenila na socialnem, političnem, gospodarskem in 

družbenem področju. V vrtce je bil vpeljan Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih 

otrok, ki je prinesel enoten sistem vrtcev za vse otroke v lokalni skupnosti.  

Leta 1999 je bil sprejet Kurikulum za vrtce, po katerem slovenski vrtci delujejo še danes. 

Poklic vzgojiteljice predšolskih otrok je feminiziran, saj ga v veliki večini opravljajo ženske. 

Sodobne matere so postavljene pred zahtevo biti dobre mame, ki otroka vzgajajo in 

izobražujejo, ter pred osebno izpolnitvijo kariere. V strahu pred neuspešnostjo se zatekajo k 

navodilom različnih strokovnjakov, napotkom iz revij za starše in vzgojnim priročnikom. Ker 

družbena pričakovanja še vedno kot prioritetni del ženske identitete predpostavljajo 

materinstvo, so ženske brez otrok stigmatizirane. 
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ABSTRACT 

 

The following master's thesis discusses a rather unexplored topic in the sphere of preschool 

education. With the application of a historical paradigm, I illustrated how women's role in the 

society has been changing through the course of history, and how these changes affected the 

perception of children, and the development of preschool education in Slovenia. 

At first the position of women and men were equal; in some cases women even had greater 

influence and power than men. However, new social foundations feudalism relied upon 

changed the position of women in such a way that women became inferior to men. In the 

Middle Ages the Christian Church also treated women with contempt. Due to the 

development of industrialization and capitalism women were forced to leave their homes to 

go to work. These changes contributed to the need for the establishment of childcare facilities 

for those children whose mothers were employed, and these facilities were also preparing 

children for work. The first steps toward organized preschooling in Slovenia go back to 1041 

when a wealthy citizen and a trader Pavel Berlach established an orphanage. In the 19th 

century most of Slovene children were born, nurtured and raised at home. The organization of 

families based on patriarchy with strict hierarchical relationships. This was the time when 

Slovene women started developing awareness about their inferiority and were supported by 

the feminist movement to fight the existing social system and the regime. 

After the Second World War the role of women in the society drastically changes in the 

social, political, economic and societal sphere. Educational program for upbringing and 

childcare was introduced in the kindergartens that brought a unified system of kindergartens 

for all children in the local community. 

In 1999 a Curriculum for kindergartens was approved, which is still in use today. The 

profession of kindergarten teachers of preschool children is feminized, for it is primarily 

performed by women. Modern mothers are burdened with the demand of being good mothers, 

who raise and educate their children on one hand and are with the personal desires to pursue a 

career on the other. Being afraid of not succeeding these mothers seek advice of different 

experts, read instructions found in magazines for parents and educational manuals. Social 

expectations hold a predominant belief that motherhood is still women's priority, therefore 

women with no children are stigmatized. 
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1 UVOD 
 

Vode (1998) navaja, da družba žene ni nikdar priznavala kot polnovrednega človeka, kar je 

odločujoče vplivalo na njene lastnosti in značaj (prav tam). S trditvijo bi se strinjali številni 

drugi slovenski in tuji avtorji, ki že z naslovi svojih del opozarjajo na omenjeno dejstvo: 

Moška dominacija (Bourdieu, 2010), Zavrnjena tradicija (Leskošek, 2002), Vsega so krive 

ženske (Schulz, 1998), Gospodinja (Oakley, 2000), Ora et labora – in molči ženska! (Žnidarič 

Žagar, 2000), Pozabljena polovica (Šelih, 2007), Prvotno besedilo življenja (Puhar, 1982), 

Spol in upor (Vode, 1998), Drugi spol (De Beauvoir, 2013), Ženske ali molčanja zgodovine 

(Perrot, 2016), Ženska obrobja (Verginella, 2006). Leskošek (2002) izpostavlja materinsko in 

gospodinjsko vlogo kot najpogostejši ženski vlogi v zgodovini. Od antike do danes skoraj ne 

najdemo drugih informacij o dejavnosti žensk, hkrati pa je zgodovina polna diskurzov in 

metafor o ženskah. Zato je raziskovanje ženske zgodovine odkrivanje preteklosti, ki nam 

pove, kaj so ženske v zgodovini zmogle, kje je bilo njihovo mesto, kakšne so bile njihove 

vloge, kako so živele, v čem je njihova moč in v čem šibkost (prav tam).  

Zgoraj našteta dela so historični prikazi ženske skozi zgodovino, vendar se nobeno ne osredini 

na to, kako je spremenjena ženska vloga v družbi vplivala na razvoj predšolske vzgoje na 

Slovenskem. Problem mojega magistrskega dela je zato ugotoviti, kako se je skozi zgodovino 

spreminjala vloga ženske v družbi in kako so spremembe vplivale na pogled otroka ter razvoj 

predšolske vzgoje. Kdaj se je prvič korenito spremenila ženska vloga v družbi? Zakaj se je 

razvila potreba po organiziranem varstvu na Slovenskem? Kako je industrijska revolucija 

vplivala na spreminjanje ženske vloge v družbi in predšolsko vzgojo? Kakšen položaj imata 

predšolska vzgoja in vrtec danes z vidika spremenjenih družbenih razmer ženske in pogledov 

na otroka ter otroštvo? To so raziskovalna vprašanja, na katera bom odgovorila v svojem 

magistrskem delu. 

Moje magistrsko delo je teoretična razprava. Odgovore na vprašanja sem pridobila s pomočjo 

deskriptivne ter kavzalne neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja. Pri 

opisovanju dejstev in dogodkov iz daljne preteklosti sem uporabila zgodovinsko metodo. Ta 

metoda upošteva kronologijo, razvoj in vzročno-posledično povezanost glede predmeta 

raziskovanja. Ker čisto opisovanje ali deskripcija obstaja le redko in pri interpretaciji moramo 

poiskati tudi vzročno-posledične zveze med pojavi na podlagi teorije, sem uporabila tudi 

eksplikativno metodo pedagoškega raziskovanja (Cencič, 2009). Podatke sem pridobila iz 
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obstoječe literature, arhivskega gradiva, časopisov, revij, kronik, letopisov, publikacij in 

ogledov dokumentarnih oddaj. Na zastavljena raziskovalna vprašanja sem odgovorila z 

analizo in primerjavo dosedanjih znanstvenih spoznanj. Pri tem sem odkrivala podrobnosti, 

razlike in izpeljevala ugotovitve. 
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2 RAZVOJ INSTITUCIONALNE PREDŠOLSKE VZGOJE V SVETU 
IN SLOVENIJI 

2.1 HISTORIČNI PREGLED NASTANKA INSTITUCIONALNE PREDŠOLSKE 
VZGOJE V SVETU 

 

2.1.1 Pedagogi razsvetljenstva 
 

Prve zametke razvoja institucionalne predšolske vzgoje najdemo v 17. in 18. stoletju. To je 

čas humanizma, renesanse oziroma čas, v katerem je obstoječi fevdalni sistem nadomestila 

buržoazija, ki je na področju vzgoje prinesla potrebo po novih vzgojnih smernicah, ki so jih 

najprej spoznali in izoblikovali najnaprednejši misleci in pedagogi tistega časa: Jan Amos 

Komensky, John Locke, Jean Jacques Rousseau in Johann Heinrich Pestalozzi (Žlebnik, 

1973). 

Eden prvih, ki je utemeljil potrebo po predšolski vzgoji in razčlenil njeno vsebino, je bil 

moravski teolog, filozof in učitelj Jan Amos Komensky (1592–1670) (Pavlasek, 1968). 

Komensky je zavračal stališče, da je človek po naravi grešno bitje, in je nasprotoval 

telesnemu kaznovanju ter discipliniranju z ustrahovanjem. Zagovarjal je enakost ljudi ter s 

tem idejo po enakih pravicah do izobraževanja za oba spola (Batistič Zorec, 2003). 

Svojo pedagogiko je zasnoval na načelu, da je človek del narave in podrejen njenim zakonom, 

zato mora tudi vzgoja otrok potekati v skladu z naravo. Kakor imamo v naravi štiri letne čase, 

tako se deli človeško življenje na štiri dobe: otroško, deško, mladeniško in moško. Za vsako 

življenjsko obdobje si je zamislil šestletno šolanje. Menil je, da mora prvi del šolanja potekati 

doma, pri materi v družini – ta čas je poimenoval materinska šola (Žlebnik, 1973). V svojem 

delu Informatorium materinske šole je opredelil vsebino predšolske vzgoje, njene naloge, 

program in metode dela. Staršem je svetoval, naj se otroci pred odhodom v šolo skupaj igrajo 

in družijo, ter s tem poudaril pomen institucionalne vzgoje predšolskih otrok (Devjak, 2012). 

Zapisal je, da vzgoja najmlajših otrok mora vključevati razvoj čutil, pridobivanje in širjenje 

predstav o svetu, učenje govora in učenje ročnih spretnosti. Poudaril je pomen gibalne 

aktivnosti in predlagal materiale ter igrače, ki naj jih otroci uporabljajo. Bil je mnenja, da 

otrok lahko pri svoji igri uporabi vse, kar ni nevarno (Žlebnik, 1973).  

Drugi pomembni mislec tega časa je angleški filozof John Locke (1632–1704). Najbolj je 

poznan po prepričanju, da je človek ob rojstvu kot »nepopisan list papirja« (tabula rasa), 
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okolje pa je tisto, ki ga izoblikuje. Otroka je videl kot nepopolnega odraslega, ki ga vodijo 

nagoni in želje, ki jih je potrebno kontrolirati. Lockova teorija vzgoje je ambivalentna, saj 

otroka vidi hkrati kot dobrega in slabega. Zagovarjal je strogo vzgojo, disciplino in avtoriteto 

(Batistič Zorec, 2003). V svojem delu Nekaj misli o vzgoji (Locke, 2007) je zapisal: »Če torej 

že od začetka z otroki strogo ravnamo, bodo v tej starosti poslušni in bodo mirno ubogali, saj 

drugačnega ravnanja ne bodo poznali. Ko pa toliko odrastejo, da lahko začnejo uporabljati 

svoj lastni razum, mora oče strogo vzgojo počasi opustiti« (prav tam, str. 15). 

Deloval je po načelu »zdrav duh v zdravem telesu«, pri čemer je bil prvi, ki ni izpostavil le 

vzgoje razuma, temveč tudi telesno in moralno vzgojo. Menil je, da je z moralno vzgojo 

potrebno začeti že v rani mladosti, saj se posledice zgodnje otroške vzgoje poznajo vse 

življenje. Glavni cilj moralne vzgoje je videl v izoblikovanju notranje samostojnega značaja, 

duha, ki se bo znal obvladati, premagovati svoja nagnjenja in strasti (Žlebnik, 1973). Locke je 

dobro vzgojno sredstvo videl v pohvali in graji. Trdil je, da je pravi učinek nagrade in kazni, 

ko otrokom poleg sramu vcepita tudi spoštovanje do avtoritete. Avtoriteta pa ne sme nastopati 

kot oseba, s katero se otrok identificira, ampak kot mojster, ki s palico oblikuje tabulo raso 

(Batistič Zorec, 2006). 

Med najpomembnejše glasnike buržoazne revolucije spada francoski pedagog, filozof in 

sociolog Jean Jacques Rousseau (1712–1778). S svojim revolucionarnim romanom Emil ali 

o vzgoji (Rousseau, 1997) je začel rušiti fevdalno pedagogiko in postavil otroka v središče 

vzgojnega dogajanja. Tako kot drugi pedagogi razsvetljenstva je tudi Rousseau zavračal 

trditev, da je otrok zaradi izvirnega greha po naravi slab, ampak dober človek, ki ga lahko 

pokvari družba. Glavni cilj mu je bila vzgoja v skladu z otrokovo naravo, katere rezultat je 

svoboden človek (prav tam). 

Na poklic vzgojitelja je gledal kot na plemenito delo, ki ga isti človek lahko v svojem 

življenju opravi le enkrat. Vzgojitelj mora biti moškega spola, otroku v zgled, njegov prijatelj, 

tovariš, predvsem pa dobro vzgojen. Po besedah Rousseauja namreč ni mogoče, da »dobro 

vzgoji otroka tak, ki sam ni dobro vzgojen« (prav tam, str. 24). Menil je, da vzgojitelj ne sme 

ničesar reči, ničesar predpisati, ničesar prepovedati. Njegova naloga je ustvariti čim ugodnejše 

okoliščine in se truditi odstraniti vse, kar bi oviralo otrokov razvoj. Najpomembnejša lastnost 

je znati čakati, saj nevarnost ni v tem, da bi bili z vzgojo prepozni, temveč ravno nasprotno, 

da bi bili prehitri (Batistič Zorec, 2003). Rousseau (1997) je zato vzgojiteljem svetoval, naj 
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pustijo »da otroštvo dozori v otrocih. In kakršenkoli nauk bi jim bil končno tudi potreben, 

nikar jim ga ne dajte danes, če to brez nevarnosti lahko odložite na jutri« (prav tam, str. 58).  

Pravilno vzgojen človek po Rousseauju je tisti, ki je pristen, nepokvarjen, kritičen, telesno 

dobro razvit, zdrav, aktiven in čustveno razgiban. Pravilno vzgojen človek ni divjak, ampak 

človek, ki zavrača fevdalno družbo, ne pripada nobenemu stanu, samostojno misli in vidi 

sočloveka (Devjak, 2012). M. Batistič Zorec (2003) navaja tudi zanimiv odnos Rousseauja do 

kazni. »Otroku nikdar ne smemo naložiti kazni kot kazni, ampak se mu mora vedno zdeti to 

kot naravna posledica njegovega slabega ravnanja« (prav tam, str. 128). Njegovo 

nasprotovanje kaznovanju in pridiganju avtorica povezuje z načeli restitucije, ki se v sodobni 

vzgoji uveljavlja kot prioriteta pri reševanju konfliktov (prav tam). 

Med pedagogi razsvetljenstva je potrebno omeniti tudi Johanna Heinricha Pestalozzia 

(1746–1727), švicarskega pedagoga, na katerega so močno vplivala dela Rousseauja. Leta 

1798 je Napoleonova vojska uničila švicarsko mesto Stanzu in za seboj pustila blizu štiristo 

otrok brez staršev. Pestalozzi je na prošnjo vlade v tem mestu prevzel vodstvo sirotišnice in se 

v prvih mesecih delovanja spopadel z umazanijo, boleznimi in neredom, ki so vladali v 

ustanovi. V pismu svojemu prijatelju je zapisal: »Ni bilo še mogoče pogoditi prave 

organizacije pouka. Podivjanosti posameznikov in zmedenosti celote nam pri vsem zaupanju 

in vsej vnemi še ni uspelo odstraniti« (Žlebnik, 1956, str. 148).  

Vendar Pestalozzi ni obupal. V zavetišču je zasnoval vzgojo v domačem, družinskem vzdušju, 

pozitivnih čustvih, živih zgledih, pouku in ročnih delih. Posameznika ni obravnaval kot 

ločeno bitje, temveč je nanj gledal z vidika njegovega statusa do družine, stanu oziroma 

socialne skupnosti. Svoj vzgojni smoter je razčlenil na tri dele: na vzgojo glave – umsko 

vzgojo, vzgojo srca – moralno vzgojo in vzgojo rok – telesno, delovno vzgojo. Prebivalci 

tamkajšnjega mesta niso razumeli njegovega delovanja, saj so pričakovali, da bo Pestalozzi 

vzgajal sirote po trdem, šablonskem programu. Namesto tega pa so ga videli kot »očeta sirot«, 

ki s svojo vzgojno metodo deluje na podlagi zaupanja, dobrote in pravičnosti (Žlebnik, 1956 

in Žlebnik, 1973). 

Ko je francoska vojska ponovno zasedla mesto, je Pestalozzi opustil delo v sirotišnici in v 

mestu Burgdorf pričel prirejati šolske tečaje in seminarje, na katerih je predaval, kako bi 

lahko poučevala in vzgajala vsaka mati. Bil je mnenja, da vzgojo in izobrazbo potrebuje 

sleherni otrok, saj tudi reven, zapuščen ali telesno in duševno nerazvit posameznik mora 

postati človek in živeti kot človek. Bil je vzgojitelj, ki ga je vodila velika želja pomagati 
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ljudem, zato so mu ob smrti v nagrobni kamen med drugim vklesali tudi besede: »Oče sirot, 

učitelj ljudstva, ustanovitelj nove ljudske šole, vzgojitelj človeštva, vse za druge, zase nič« 

(prav tam, str. 149).  

Ideja Pastalozzija, da je potrebno pomagati siromašnim in zapuščenim otrokom iz vseh slojev, 

se je po njegovi smrti razširila tudi v Francijo, Belgijo in v Anglijo. Začela so se ustanavljati 

zavetišča, zavodi in osnovati društva za pomoč otrokom (Skala, 1940).  

 

2.1.2 Prve institucije za predšolske otroke v svetu 
 

17. in 18. stoletje ni le čas korenitih družbenih sprememb in novih pogledov na otroka, ampak 

tudi čas kapitalizma. T. Devjak (2012) navaja, da je razvoj kapitalizma po francoski revoluciji 

prinesel potrebo po delovni sili in povzročil zaposlovanje odraslih zunaj doma. Ženske iz 

srednjega in višjega sloja so ostajale doma in vzgajale otroke, ženske iz nižjega sloja pa so 

bile prisiljene v zaposlitev. Te spremembe so vplivale na potrebo po ustanavljanju različnih 

ustanov za varovanje otrok zaposlenih mater. Po svetu so se ustanovila: otroška zavetišča (it. 

asili nidi), šole za igro (ang. play schools), damske šole (ang. dame schools ali little children 

schools), materinske šole in druge specifične šole, ki so otroke pripravljale na določeno delo v 

manufakturah: šole za izdelavo čipk ali pletenje slame itd. (Devjak, 2012). S. Pavlič (1991) 

navaja, da so jih najprej ustanovili na Nizozemskem, Danskem, Švedskem in Alzaciji. Leta 

1819 so ustanovili prvo šolo za otroke v Angliji in čez nekaj let je bilo v tej deželi že 200 

zavetišč. Na Ogrskem je prvo otroško zavetišče leta 1828 odprla grofica Tereza Brunswick-

Korompa, dve leti pozneje pa so ga z njeno pomočjo odprli tudi na Dunaju, v tretjem 

dunajskem okraju (prav tam).  

Skupne značilnosti omenjenih ustanov so bile slabi materialni pogoji, veliko število otrok 

(npr. v nizozemskem zavetišču, velikem sto kvadratnih metrov, je bilo kar 450 otrok), 

neprimeren kader, disciplina in religiozna vzgoja (Devjak, 2011). Negovalke so učile in 

zaposlovale otroke z molitvami, branjem svetopisemskih izrekov in petjem cerkvenih pesmi 

(Pavlič, 1991). V ospredju je bila vzgoja otrok iz neprivilegiranih slojev, saj je bila politika 

takratnega otroškega varstva usmerjena k zmanjšanju nemoralnosti v nižjem sloju (Devjak, 

2012). 
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Med prvimi institucijami za predšolske otroke, ki niso služile le varovanju otrok, se omenja 

šola Jeana Friderica Oberlina (1740–1826). Oberlin je bil duhovnik, po rodu Francoz. Med 

svojim službovanjem je uvidel zanemarjenost najmlajših otrok, ki so bili prepuščeni sami sebi 

in brez nadzora, medtem ko so njihovi starši delali. V ta namen je leta 1770 ustanovil tako 

imenovano »pletilno šolo«. Otroci so se v njej zbirali enkrat do dvakrat tedensko. Z njimi so 

delala mlada, neporočena kmečka dekleta. Oberlin je bil mnenja, da se znajo le matere s 

svojim čutom odzivati na otrokove potrebe. Ker pa matere zaradi dela ne morejo skrbeti za 

otroke, jih je potrebno nadomestiti z osebami istega spola. S tem Oberlina lahko smatramo za 

prvega, ki je ženskam utrl pot v profesionalno ukvarjanje z otroki. Težišče dejavnosti je bilo 

usmerjeno na pridobivanje spretnosti in znanj, ki so jih otroci potrebovali v takratni 

manufakturni proizvodnji. Otroci so pletli, risali, izdelovali herbarije, hodili na sprehode in se 

učili francoščine. Družine je obveščal o delu, izobraževanju in napredku njihovih otrok. 

Naloga delovanja pletilne šole torej ni bila samo varovanje otrok, ampak mnogo več (Devjak, 

2012 in Virtual Museum of Protestantism, 2017). 

Oster kritik kapitalizma in obstoječih družbenih razmer je bil Robert Owen (1771–1858). 

Leta 1800 je prevzel vodstvo tekstilne tovarne v New Lanarku na Škotskem in bil njen 

solastnik. Owen je izhajal iz prepričanja, da je človek odločilno odvisen od okolja in ne od 

porekla. Na vse načine je skušal svojim delavcem omogočiti čim boljše delovne in življenjske 

pogoje. Novi red, ki ga je uvedel v svoji tovarni, se je opiral na naslednje spremembe: 

delavcem je zvišal plače, skrajšal delovni čas in zgradil stanovanja, ni zaposloval otrok, 

mlajših od deset let, organiziral je vzgojo in izobrazbo odraščajočim otrokom ter odraslim 

(Žlebnik, 1973).  

Sredi tovarniškega naselja je leta 1816 zgradil tako imenovani Inštitut za oblikovanje značaja, 

ki predstavlja prvi zavod z varstveno, vzgojno in izobraževalno funkcijo organizirane 

predšolske vzgoje. Vzgojno delo je razčlenil na štiri stopnje: 

 jasli (od 1. do 3. leta), 

 otroško zabavišče oziroma otroška šola (od 3. do 5. leta), 

 osnovna šola (od 6. do 10. leta), 

 večerna šola (od 11. do 14. leta) (prav tam). 

Njegove vzgojne metode so imele težišče na igri, petju, plesu, spoznavanju okolice in telesni 

aktivnosti. Bil je odločno proti mehaničnemu učenju. Od vzgojiteljev je zahteval, da v otrocih 

vzbujajo interes, aktivnost, prijateljska čustva ter jim oblikujejo kolektivne moralne lastnosti 
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in navade. Cenil je moralno vzgojo in nazornost pri delu. Prostori so bili zato opremljeni s 

slikami živali, vrtovi, polji, gozdovi ter zemljevidi. Z otroki so delale delavke, za katere je 

Owen menil, da imajo smisel za delo. V vzgojo mlajših otrok je vključeval starejše otroke 

(Žlebnik, 1973 in Infed.org, 2017). 

Po Robertu Ownu je idejo o družbeno organizirani vzgoji predšolskih otrok razvil Friderik 

Fröbel (1782–1852). Rodil se je v nemški pokrajini Turingija kot pastorjev sin. Po končani 

srednji šoli se je vpisal na univerzo, kjer je zaradi pomanjkanja sredstev študij prekinil. 

Zaposlil se je kot učitelj in svoje pedagoško znanje pridobil pri Pastalozziju v Švici. Leta 

1837 se je vrnil v Nemčijo ter v Blankenburgu ustanovil prvi otroški vrtec, ki ga je pozneje 

poimenoval Kindergarten (Žlebnik, 1973). Vrtec je drugačen od zavetišča, kjer glavna naloga 

ni le nega ter varstvo pred nevarnostmi in škodljivimi vplivi. V nasprotju z zavetiščem vrtec 

otroka tudi oblikuje in vzgaja (Pavlič, 1991).  

Fröbel je bil mnenja, da je potrebno otrokovemu razvoju pomagati od zunaj, pri čemer je 

najboljše sredstvo igra, ki predstavlja začetek otrokove ustvarjalnosti ter vodi k vzgojenosti in 

izobrazbi. Največjo vzgojno vrednost igra doseže, ko nudi otroku možnost, da spozna naravo, 

doživi njeno lepoto in uči jezik. Fröbel si je izmislil sistem didaktičnih igrač, med katere 

spadajo žoga, krogla, valj in kocka, ki je razdeljena na več manjših kock. Predpisal je natančni 

vrstni red, po katerem naj se igrače uporabljajo. Za otrokovo igro je priporočal še vrsto drugih 

sredstev: razne tablice, obroče, paličice in kocke, iz katerih naj otroci gradijo konstrukcije. 

Zagovarjal je, naj otroci sodelujejo pri šivanju, barvanju, gibanju, pripovedovanju in petju. Na 

vrtu naj delajo, negujejo in spoznavajo rastline ter živali. Na prvo mesto je postavil 

materinsko vzgojo in menil, da morajo biti vrtnarice materam v pomoč pri družinski vzgoji 

(Žlebnik, 1973).  

Leta 1850 je ustanovil ženski kolidž, prvo izobraževališče, v katerem je usposabljal ženske in 

vrtnarice o krščansko-nemški vzgoji (Skala, 1940). Na tej osnovi se pozneje ustanovili 

Fröblovo fundacijo, v kateri so dobro izobražene ženske iz srednjega in višjega sloja vzgajale 

otroke delavskega razreda. Ženske so pisale, predavale, organizirale treninge iz Fröblove 

pedagogike in se mednarodno povezovale. Začetnemu zagovarjanju pravic žensk, da so 

matere in vzgojiteljice, so se kmalu pridružile težnje po ekonomski neodvisnosti in političnih 

pravicah. Po mnenju E. Singer (1992, v: Batistič Zorec, 2003) lahko njihovo gibanje in delo 

povežemo z zametki feminizma (prav tam).  
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Fröbel je svoje pedagoške zamisli širil tudi sam z ustanovitvijo časopisa Pridite, pustite svoje 

otroke živeti in z izdelovanjem igrač za otroke. K večjemu slovesu njegove filozofije in ideje 

otroškega vrtca sta pripomogla pedagog Adolf Diesterweg in baronica Bertha von Marenholtz 

Bülow, ki je obiskala evropske države in spodbujala ustanavljanje otroških vrtcev. V 

avstrijski prestolnici so prvi otroški vrtec po Fröblovi metodi odprli leta 1863, v Pragi leta 

1864 in v Gradcu leta 1866. K širjenju otroških vrtcev so pomagali okrajni skladi, številne 

občine, Društvo za otroške vrtce in otroška zavetišča v Avstriji ter časopis za delovanje 

otroških vrtcev, ki ga je vodil Josef Kraft (Pavlič, 1991).  

Prve jasli je leta 1840 ustanovil pariški zdravnik Jean Baptiste Firman Marbeau (1798–

1875). Pri svojem delu je spoznal, da je potrebno otroke v prvih letih življenja bolje 

obvarovati pred boleznimi, zmanjšati umrljivost ter poskrbeti za nego in varnost. V ta namen 

je uredil primerne prostore, izbral ženske, ki so znale negovati otroke, in prepričal matere, naj 

mu zaupajo svoje otroke. V ustanovo, ki jo je poimenoval »jasli« (fr. cherche), je sprejemal 

dojenčke in otroke, stare do dveh let. V naslednjih letih se je po Franciji razvila mreža 

tovrstnih ustanov, ki je imela več kot 400 enot (prav tam). 

Po zgledu francoskih jasli so jih začeli ustanavljati tudi v drugih evropskih državah: v Belgiji, 

Angliji, Nemčiji in Avstriji. Leta 1849 so po zaslugi dr. Karla Helma, mestnega občinskega 

svetnika, ustanovili prve jasli na Dunaju. Starši so bili z njimi zelo zadovoljni, zato je tri leta 

pozneje Ministrstvo za notranje zadeve spodbudilo namestništva vseh avstrijskih dežel, naj 

pospešijo ustanovitev tovrstnih zavodov (Pavlič, 1991 in Slokar, 1963). 

Poziv je 7. aprila 1853 prišel tudi v Ljubljano. Takratni župan g. Burger je na seji občinskega 

sveta prebral razpis o ustanavljanju jasli za otroke, stare do dveh let, ki imajo zaposlene in 

revne starše. V razpravo je posegel občinski svetnik dr. Ivan Čuber, doktor medicine ter 

profesor in ravnatelj deželnih in dobrodelnih zavodov. Dr. Čuber je bil mnenja, da jasli 

dosežejo svoj namen in uspevajo le v mestih s številnim prebivalstvom, kjer je močno razvita 

industrija in veliko tovarn, ki potrebujejo delavce. V Ljubljani je tisti čas delovala sladkorna 

rafinerija in bombažna predilnica, ki je zaposlovala le malo žensk. Bil je tudi mnenja, da bi 

bili stroški za prostore in njihovo vzdrževanje tako visoki, da jih ne bi mogli poravnati samo s 

prispevki mater ali dobrodelnimi prispevki. Zato je dr. Čuber menil, da ustanovitev jasli v 

Ljubljani glede na krajevne razmere ne bi ustrezale svojemu namenu in da zavoda ne bi bilo 

mogoče vzdrževati. Do ustanovitve jasli v Ljubljani ni prišlo, saj je bil predlog na seji 

občinskega sveta soglasno sprejet (prav tam). 
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2.1.3 Vpliv reformske pedagogike 
 

Na prelomu iz 19. v 20. stoletje sta kapitalizem in industrializacija povzročala vse slabše 

življenjske razmere in nezadovoljstvo med ljudmi. Splošno družbeno problematiko je oviral 

tudi velik in hiter razvoj tehnike, industrije, prirodoslovnih in družbenih znanosti ter povišan 

tempo življenja. Oblike stare vzgoje niso zadoščale več, saj je družba potrebovala mlade ljudi, 

izoblikovane na nov način. Vzgojno-izobraževalne ustanove pa so delovale kot birokratske 

ustanove, ki so temeljile na zakonskih predpisih, formaliziranju dela ter uveljavljanju reda in 

discipline. V njih ni bilo prostora za potrebe otroka in možnosti za otrokov individualni razvoj 

(Protner in Wakounig, 2007 in Žlebnik, 1973). Po svetu so se zato začela oblikovati nova 

razmišljanja, nove smeri (npr. romantizem1 in neohumanizem2), gibanja in trendi. V javnosti 

in med širokim krogom pedagogov so se širile kritike obstoječih razmer ter izrazita reformna 

vnema, ki je prerasla v tako imenovano reformsko pedagogiko (Dollinger, 2007 in Devjak, 

2012). 

Reformska pedagogika se je kritično soočila s tedanjimi razmerami in začela iskati nove, 

bolj humane oblike vzgoje. Rodile so se številne nove ideje in rešitve, ki so jih reformatorji 

uveljavljali skozi alternativne vzgojne ustanove, bodisi v vrtcih ali šolah. Reformska 

pedagogika je v naslednjih letih hitro zapustila ozke okvire pedagoške stroke in prerasla v 

reformsko-pedagoško gibanje, ki je vsebovalo tudi določene poglede na družbene in socialne 

razmere. Mnogi so v tem gibanju videli možnost uresničitve koncepta »nove vzgoje«, ki se je 

zavzemal za celostno učenje, upoštevanje individualnih značilnosti in zmožnosti 

posameznika, odpravo rigidnih učnih načrtov, vključevanje staršev, razvoj kreativnosti, 

pospeševanje razvoja ročnih spretnosti, izražanja emocij ter vzpostavitev bolj humanih 

odnosov med otrokom in vzgojiteljem. V svojem načrtu je imelo gibanje torej širši cilj: z 

novim človekom spremeniti državo in družbo (Protner in Wakounig, 2007 in Devjak, 2008). 

Reformska pedagogika ni bila enovito gibanje, ampak razvejana na vrsto različnih tokov, med 

katerimi je potrebno izpostaviti: 

 progresivno pedagogiko, 

 pedagogiko pragmatizma in  

                                                           
1 Romantizem (fr. romantisme) pomeni odnos do sveta, v katerem prevladujejo čustva, domišljija in nestvarnost 
(Veliki slovar tujk, 2002). 
2 Neohumanizem je razsvetljensko gibanje v Nemčiji v 18. in začetku 19. stoletja. Ideal je bil stvaritev idealne 
osebnosti po vzoru starih Grkov (Veliki slovar tujk, 2002). 
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 pedagogiko delovne šole (Devjak, 2008 in Medveš, 2007). 

Skupno vsem smerem je bilo prizadevanje za priznavanje pravic otrok in mladih, usmerjenost 

k znanstveno zasnovani pedagogiki ter zahteva, da se pedagogika razvija kot umetnost (prav 

tam). 

Progresivna pedagogika se je na pobudo mladih učiteljev začela razvijati v Združenih 

državah Amerike v prvem desetletju 20. stoletja. Leta 1912 so začeli izdajati pedagoške 

letopise in v njih poudarili glavna načela gibanja, kot so: otrokova samostojnost, 

samoiniciativnost ter upoštevanje otrokovih življenjskih izkušenj in interesov. Ustanove, ki so 

delovale na temelju teh načel, so se hitro širile po ZDA, niso pa bile med seboj povezane. 

Glavna ideja progresivne pedagogike se je zato začela cepiti na razne smeri. Leta 1920 se je 

gibanje ponovno povezalo pod imenom Napredno pedagoško združenje (Progressive 

Education Association) in začelo izdajati svojo revijo Progressive Education. Temeljna načela 

združenja so bila: 

 svobodna in naravna vzgoja, 

 izhajanje in razvijanje otrokovih interesov, 

 usmerjanje otrokove aktivnosti v opazovanje, presojanje, uporabljanje različnih virov, 

 opazovanje otrokovega psihičnega razvoja, 

 pomen telesne-fizične vzgoje, 

 sodelovanje med domom in vzgojno-izobraževalno ustanovo ter 

 preizkušanje novih pedagoških idej (Devjak, 2008 in Žlebnik, 1973). 

Žlebnik (1973) navaja, da je bila progresivna pedagogika na začetku izrazito individualistična, 

v času gospodarske krize v ZDA pa je njeno glavno vodilo postalo vzajemna pomoč za korist 

skupnosti. Gibanje je šlo v smeri socialne pedagogike. Progresivna pedagogika je s tem 

postala najvplivnejša in hkrati najbolj kritizirana pedagogika 20. stoletja (prav tam).  

Začetnik pedagogike pragmatizma oziroma začetnik izkustvenega učenja je bil ameriški 

filozof in pedagog John Dewey (1859–1952) (Medveš, 2007 in Žlebnik, 1973). Leta 1896 je 

skupaj s svojo ženo v Chicagu ustanovil prvo eksperimentalno šolo v ZDA, v kateri je 

preizkušal svoje in Fröblove pedagoške ideje. Rezultate svojega dela je objavil in si pridobil 

velik sloves na različnih univerzah. Zagovarjal je trditev, da mora biti otrok svoboden in se 

učiti po konceptu vzgoje z izkušnjo. Dewey je izkušnjo enačil z znanjem, le-ta pa nas 
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usposablja, da se prilagodimo potrebam, namenom, željam in situacijam. Do uspešnega 

učenja pride takrat, ko ima določena dejavnost za otroka vrednost in smisel (prav tam).  

Po njegovem mnenju mora biti vzgojitelj vodnik, ki nudi otroku pomoč, spodbude in ga po 

potrebi usmerja. Upoštevati mora otrokov spontani razvoj, saj se vzgoja prične s »psihološkim 

uvidom v otrokove zmožnosti, zanimanja in navade ... Te zmožnosti, interese in navade 

moramo nenehno tolmačiti – vedeti moramo, kaj pomenijo. Prevajati jih moramo z vidika 

tistega, čemur ustrezajo v družbi« (Dewey, 2012, str. 45). Po besedah T. Devjak (2012) je 

Dewey v organizirano predšolsko vzgojo vnesel odprtost, fleksibilnost, upoštevanje potreb ter 

raznolikost otrok, ki prihajajo iz različnih okolij in kultur (prav tam). 

Pedagogika delovne šole je bilo gibanje, ki se je prav tako kot pedagogika pragmatizma 

rodila iz boja in kritike do stare šole. V istem času se je pojavila v različnih kontekstih in 

državah: J. Dewey v Ameriki, G. Kerschensteiner in H. Gaudig v Nemčiji, M. Montessori v 

Italiji, O. Decrolya v Belgiji ter Blonski v Sovjetski zvezi (Žlebnik, 1973). V nadaljevanju 

bom izpostavila pedagogiko Marie Montessori, ene izmed prvih žensk, ki je pomembno 

vplivala na razvoj predšolske vzgoje. 

Maria Montessori (1870–1952) se je rodila v Chiaravalleu, majhnem mestu v vzhodni Italiji. 

Leta 1896 je diplomirala na medicinski fakulteti v Rimu in postala prva ženska v Italiji, ki je 

po poklicu zdravnica (Pignatari, 1996). Istega leta je kot govornica nastopila na feminističnem 

zborovanju v Berlinu in s svojim darom za javno nastopanje osvojila poslušalce po vsem 

svetu. V govoru je zagovarjala mnenje, da je potrebno ženske izobraziti: »Žena prihodnosti bo 

imela enake pravice in enake dolžnosti kot moški ... Družinsko življenje, kakor ga poznamo 

danes, se bo morda spremenilo, smešno pa je misliti, da bo feminizem izničil materinski čut. 

Nova ženska se bo omožila in imela otroke po svoji izbiri, ne pa zato, ker bi ji poroka in 

materinstvo vsilili« (Pollard, 1997, str. 56). 

Po končanem študiju se je začela ukvarjati z otroki z motnjami v duševnem razvoju, ki so jih 

v tistem času zapirali v zavode, pogosto skupaj z odraslimi bolniki. Marija je za omenjene 

otroke razvila tako imenovane čutne pripomočke, ki so ponujali različne izkušnje z vsemi 

čutili: dotikom, vidom, sluhom in vonjem. Njena metoda se je izkazala za zelo učinkovito, saj 

so otroci uspešno opravili enake teste kakor zdravi otroci. Med delom je preučevala 

pedagoško antropologijo in ugotovila, da bi lahko učne metode, ki jih je uporabljala pri delu v 

zavodu, priredila za zdrave otroke. Prva priložnost se ji je pokazala leta 1907 v San Lorenzu. 

Tamkajšnji otroci so živeli v stanovanjskih blokih in jih neprenehoma uničevali, praskali in 
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brcali stene. Lastniki stanovanj so se odločili, da bodo otroke zbrali v sobi in nekomu plačali, 

da pazi nanje, dokler se njihovi starši ne vrnejo iz službe. Ocenili so namreč, da bi jih to stalo 

manj kakor stalno obnavljanje in beljenje. Rimski inštitut za nepremičnine je mesto 

vzgojiteljice ponudil ravno Montessorijevi, ki je 6. januarja 1907 ustanovila Caso del Bambin 

– Otroško hišo (Pignatari, 1996 in Pollard, 1997).  

Glavno načelo v Otroški hiši je bilo: »Pomagaj mi, da naredim sam.« Maria je na vzgojo 

otrok gledala kot na pomoč pri oblikovanju v človeka, pri čemer je vzgojitelj tisti, ki posredno 

pripravi okolje za samovzgojo (Loschi, 1996). Skozi opazovanje otrok je spoznala, da otroci 

čutijo željo po ponavljanju ter imajo močno potrebo po redu in čistoči. Zato je vsak otrok 

manipuliral s svojo didaktično igračo in jo po uporabi pospravil na točno določeno mesto v 

omari. Poudarjala je pomen bivanja na prostem in pomen gospodinjskih del, kot so: 

pripravljanje hrane, pometanje, pomivanje posode, sejanje, zalivanje rastlin in puljenje 

plevela (Pollard, 1997). Kritična je bila do nagrade, saj je menila, da je moteč dejavnik v 

procesu otrokove koncentracije. Montessorijeva je bila med prvimi, ki je dokazala občutljiva 

ali kritična obdobja v intelektualnem razvoju. Med drugim je identificirala prvih pet let kot 

občutljivo obdobje za jezik, občutljivo obdobje za red pa med prvim in tretjim letom. Danes 

občutljiva obdobja znanstveniki razčlenjujejo kot poseben čas, ko je organizem posebej 

dojemljiv za razvoj v določeni smeri, če ima spodbudno okolje (Kordeš Demšar, 2007). 

Ena prvih žensk, ki so imele pomembno vlogo pri razvoju institucionalne predšolske vzgoje,  

je tudi Margaret McMillan (1860–1931). Leta 1911 je s svojo sestro v Londonu ustanovila 

otroško šolo (ang. nursery school) za otroke od prvega do šestega leta, ki so prihajali iz 

nespodbudnega okolja. Otroška šola je temeljila na preventivi (zavzemali sta se za čistočo in 

zdravstveno zaščito) ter k otroku usmerjeni filozofiji. Poudarjali sta pomen senzornih 

izkušenj, različnih dejavnosti na prostem, umetnosti, dramatizacije, igre s kockami, branja 

zgodb in pesmi. Otroke sta pri petih letih učili pisanja, branja in računanja (Batistič Zorec, 

2003 in Vonta, 2009). V nasprotju z M. Montessori je M. McMillan poudarjala domišljijsko 

igro, umetnost in gibanje ter bila kritična do didaktičnega načina dela. V naslednjih dveh 

desetletjih je tudi v Ameriki nastalo več vrtcev, ki so delovali po načelih M. McMillan. 

Čeprav jih ni bilo veliko, so kljub temu pomembno vplivali na nadaljnji razvoj predšolske 

vzgoje v ZDA zaradi kombinacije vzgoje, raziskovanja in izobraževanja staršev (Lay Dopyera 

in Dopyera, 1990, v: Batistič Zorec, 2003). 
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2.1.4 Razvoj institucionalne predšolske vzgoje v 20. stoletju  
 

T. Vonta (2009) navaja, da je čas okoli druge svetovne vojne močno zaznamoval področje 

organizirane predšolske vzgoje. Nastale so prve znanstvene teorije na področju vzgoje 

predšolskih otrok. Strokovnjaki, zdravniki in pristaši nativističnih3 razvojnih teorij so bili 

mnenja, da na vzgojo otrok pomembno vplivajo dobre higienske razmere, strokovno 

psihološko znanje in posebne ustanove, v katerih otroci pod budnim očesom strokovnjakov 

hitreje napredujejo kakor v družini s pogosto neizobraženimi starši. Poleg razvoja znanosti so 

na vzgojo otrok vplivali tudi politični nameni (prav tam). 

V okviru nacizma in Hitlerjeve želje po povečanju prostora za rasno čiste ljudi, ki jih je 

poimenoval Arijci, so leta 1935 začele delovati ustanove pod skupnim imenom Lebensborn. 

Predstojnik organizacije je bil Heinrich Himmler. Ker je omenjena organizacija delovala v 

tajnosti, danes ni veliko znanega, kakšne cilje in metode so uporabljali pri vzgoji otrok 

(Zgodovina.si, 2016). M. Bergant (1970) navaja le, da so »zavodi izrazito zasledovali načelo, 

da je treba otroke čim manj vzgajati in vplivati nanje, da bi v praksi dokazali rasistično 

načelo: dobra rasa je vredna več kakor vsaka vzgoja« (prav tam, str. 31).  

Ženske, ki so želele pristopiti k organizaciji Lebensborn, so morale: 

 dokazati, da so njihovi predniki arijske rase, 

 meriti v višino vsaj 160 centimetrov, 

 podpisati izjavo, da v njihovi družini ni bilo primerov dednih bolezni, epilepsije, 

uživanja mamil in alkoholizma v dobi določenega števila let, 

 se obvezati, da se odrekajo vsakemu otroku, rojenim med njenim bivanjem v domovih 

Lebensborn (Terčak, 1973). 

Po nekaterih podatkih so kar 50 odstotkom žensk odklonili sprejem, ker niso izpolnjevale 

zahtev. Plavolasa dekleta z modrimi očmi so imela prednost, vendar ti dve predpostavki nista 

bili nujno zahtevani. Starostna meja ni bila točno določena, je pa povprečna starost žena 

znašala 23 let (prav tam). Dekleta, ki so rodila v zavodu, so imele na izbiro dve možnosti: ali 

prepustijo otroka organizaciji ali pa ga obdržijo in vzgajajo same, kar se je zgodilo redko. V 

zavetišču rojeni otroci so bili namreč »državni otroci«, ki naj ne bi poznali svojih staršev. 

Ženskam, ki so bivale v zavodih, sta se občutno spremenila položaj in vloga. Izginili so 
                                                           
3 Nativizem je vsaka teorija, ki zagovarja vrojenost človeških predstav, idej, pojmov ali dispozicij za njegov 
nastanek in razvoj (Veliki slovar tujk, 2002). 
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zadržki, ki so jih imeli do neporočenih nosečih žensk, saj so dekleta delala v dobro domovine. 

Še več. Bila so deležne vsestranskega spoštovanja (Zgodovina.si, 2016 in Terčak, 1973).  

Ustanove so bile luksuzne in moderno opremljene, da so prebivalcem nudile čim prijetnejše 

življenje, odmaknjeno pred vojnimi grozotami. Vsak zavod je imel otroške jasli, otroške 

domove in kliniko (Zgodovina.si, 2016). Na razpolago so bili kinematografi, knjižnice, 

kuhinja, igrišča za različne športe, dvorane za plesne zabave itd. Tovrstna zavetišča niso bila 

ustanovljena samo v Nemčiji, ampak tudi v Franciji, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem. 

Načrti, da bi z gradnjo teh domov nadaljevali še na Norveškem in Spodnji Štajerski,4 se niso 

uresničili (Terčak, 1973).  

Po koncu vojne so ekipe strokovnjakov s strani zavezniških čet pregledale razvoj nemških 

otrok, ki so odraščali v zavodu. Ugotovili so težko vzgojno zanemarjenost. Mnogi otroci so 

kazali znake okvare v razvoju in težave v duševnem razvoju, čeprav so bili ob rojstvu povsem 

zdravi (Bergant, 1970). Izjema so bili le posebej komunikativni in ljubki otroci, ki so od 

osebja v zavodu  uspeli pridobiti več pozornosti (Vonta, 2009). 

Lebensborn ni bil edini zavod, ki je deloval med 2. svetovno vojno. D. Riley (1983, v: Batistič 

Zorec, 2003) navaja, da so v Veliki Britaniji ustanovili vojni vrtec, v katerem so skrbeli za 

vojne sirote, otroke iz enostarševskih družin in otroke, katerih matere so bile zaposlene. Vrtec 

so spremljali konflikti med njegovimi zagovorniki, ki so menili, da mora država poskrbeti za 

kakovostne javne vrtce, in tistimi, ki so bili mnenja, da institucionalna vzgoje škoduje 

otrokovemu zdravstvenemu in psihičnemu razvoju (prav tam). 

Po drugi svetovni vojni je število vrtcev v zahodni Evropi in Združenih državah Amerike 

začelo strmo naraščati. Vključevanje otrok v različne programe in oblike predšolske vzgoje je 

bila posledica vse večjega zaposlovanja žensk. Zaposlovale so se ženske iz vseh slojev, saj je 

bilo zaradi posledic vojne manj moških, za obnovo in razvoj pa je bilo potrebno več delovne 

sile. Na politiko vrtcev in vzgojo otrok so tisti čas pomembno vplivale tudi znanstvene teorije 

(Batistič Zorec, 2003). Eden prvih, ki je zaznamoval povojno obdobje, je J. Bowlby, ki je s 

teorijo o primarni navezanosti opozoril na vlogo staršev in drugih pomembnih odraslih oseb v 

otrokovem razvoju. Na tem mestu je potrebno omeniti tudi:  

 Erika Eriksona, ki je opozoril na otrokovo aktivno vlogo pri oblikovanju izkušenj, 

                                                           
4 Trčak (1973) navaja, da so na Spodnjem Štajerskem želeli ustanoviti Lebensborn v gradu Novi klošter pri 
Polzeli v Savinjski dolini (prav tam). 
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 Alberta Banduro s svojo teorijo o socialnem učenju, 

 Abrahama Maslowa, ki je zasnoval hierarhijo osnovnih potreb za razvoj, 

 Johna Broadusa Watsona in Burrhusa Fredericha Skinnerja, behaviorista, ki sta 

verjela, da je otrokovo vedenje naučeno, in 

 Lawrenca Kohlberga s svojo teorijo moralnega razvoja in samooblikovanja (Devjak, 

2012 in Vonta, 2009). 

Sredi šestdesetih let je bilo narejenih več študij, ki so pokazale, da kakovostni predšolski 

program pripomore k intelektualnemu razvoju in zmanjšanju števila otrok, vključenih v 

posebne šole. Na podlagi študij so leta 1965 v Združenih državah Amerike izoblikovali 

obširen program Head Start. Prvo leto so vanj vpisali štiri in petletne otroke, za katere so 

pričakovali slabšo učno uspešnost. V naslednjih letih so sprejeli okoli dvajset tisoč otrok iz 

različnih rasnih, etičnih in socialnih okolij. Vseh programov je bilo okoli 2000. Delovali so na 

lokalni ravni in se med seboj razlikovali po svojih ciljih, metodah, trajanju in starosti 

vključenih otrok. Nekateri so potekali na otrokovem domu, drugi v vrtcih; nekateri so 

vključevali le otroke pred šolo, drugi otroke in njihove starše v prenatalnem obdobju. Skupne 

pa so jim bile naslednje značilnosti: 

 učenje skozi igro, 

 spodbujanje kognitivnega in jezikovnega razvoja, 

 priprava otroka na šolo, 

 skrb za zdravje otrok (zajema cepljenje in zdravstvene preglede), 

 skrb za kakovostno prehrano otrok, 

 zaposlovanje, izobraževanje in spodbujanje profesionalnega razvoja zaposlenih,  

 sodelovanje s starši ter nudenje socialne in psihološke pomoči (Batisič Zorec, 2003). 

Štiri leta pozneje so objavili prvo poročilo o uspehu otrok, ki so obiskovali Head Start. 

Program je pozitivno vplival na pripravo otrok na šolo. Otroci so imeli boljšo samopodobo, 

bili so bolj prilagodljivi. Zmanjšalo se je tudi število otrok z nizkim intelektualnim 

količnikom. Pozneje se je izkazalo, da dolgoročni uspehi niso bili tako visoki, kot so 

napovedovali. Longitudinalne študije so pokazale, da dvig intelektualnega količnika ni 

dolgoročen in ne zagotavlja boljšega uspeha v poznejših letih. Enako se je izkazalo za 

rezultate socialno-čustvenega razvoja, ki so v nekaj letih prav tako upadli. Popularnost 

programa Head Start se je ob teh ugotovitvah precej znižala. Pojavile so se kritike in dvomi o 

vrednosti psiholoških teorij ter številna vprašanja, ali je vzrok za neuspeh v dednosti nižjih 
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razredov in etičnih manjšin (prav tam). Horvat (1983, v: Batistič Zorec) navaja, da je Head 

Start s svojim neuspehom izzval obsežna raziskovalna dela na področju zgodnjega 

psihofizičnega razvoja otroka in ustreznosti vzgojnih metod pri delu s predšolskimi otroki. Na 

novo se je razvila vrsta programov, ki so izhajali iz različnih teoretskih postavk (prav tam).  

V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je po mnenju T. Devjak (2012) uspelo na 

edinstven način združiti različna znanstvena področja, kulturno tradicijo in praktične izkušnje 

Lorisu Malaguzziji (1920–1994) v koncept Reggio Emilia (prav tam). Leta 1963 je v 

majhnem mestu Reggio Emilia v severni Italiji ustanovil vrtec z dvema oddelkoma. Vodilni 

princip, ki so ga uveljavili, se je glasil, da se stvari za otroke in o otrocih lahko naučimo le od 

otrok samih. Ker je bil vrtec v mestu velika novost, so prebivalci njihovo delo spremljali s 

kritičnimi ušesi in očmi. Malaguzzi se je zavedal, da potrebuje zaupanje in spoštovanje 

okolice, zato se je enkrat tedensko vrtec preselil v mesto. V parkih, trgih in pod arkadami so 

izvajali dejavnosti in razstavljali izdelke otrok ter navduševali ljudi (Devjak, 2008). 

Po načelih koncepta Reggio Emilia morajo prostori v vrtcu otroku zagotavljati občutek 

varnosti in domačnosti, zato je v njih veliko svetlobe, ogledal, sedežne, namizne svetilke, 

garderobe, stene krasijo otroški izdelki in različni drugi predmeti. Notranjost je polna zelenja. 

Igralnice, ki so v obliki črke L ali T, se povezujejo z osrednjim prostorom za druženje, 

imenovanim piazza. Posebnost so tudi ateljeji oz. studiji za umetnost, kjer otroci delajo in 

ustvarjajo skupaj z diplomiranimi umetniki (Devjak, 2008).  

Delo temelji na projektih. Otroci neposredno opazujejo, zbirajo podatke in postavljajo 

vprašanja ljudem, ki poznajo odgovore. Vzgojiteljice dejavnosti sistematično dokumentirajo 

in arhivirajo. Zbrana dokumentacija jim služi kot osnova za nadaljnje načrtovanje in 

evalvacijo opravljenega dela (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). Otroci se v vrtcu igrajo in 

delajo brez pritiskov ali prekinjanja. Istočasno ne delajo vsi iste stvari, saj je poglavitni 

pristop delo v majhnih skupinah (Batistič Zorec, 2003). Naloga strokovnih delavcev ni 

sledenje določenemu kurikulu ali načrtu, temveč otroku. V naprej si ne postavljajo zavestnih 

ciljev, ampak sproti pripravljajo različne možne poti izvedbe projekta. Svoboda od strokovnih 

delavcev zahteva visok nivo timskega dela, večjo odgovornost ter potrebo po stalni 

komunikaciji, izmenjavi idej in izkušenj (Devjak, 2008).  

Koncept Reggio Emilia spodbuja celostni razvoj otroka, upošteva njihove individualne 

razlike, interese in sposobnosti. Poudarja pomen participacije otrok, interakcije med otrokom 

in vzgojiteljico ter socialno interakcijo otroka z drugimi v oddelku. Otroka opredeljuje kot 



Mohorič, K. (2017). Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na 
Slovenskem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

18 
 

kompetentno bitje, ki ima velik ustvarjalni potencial in bogate možnosti za odkrivanje ter 

raziskovanje sveta. Koncept je zasnovan na podlagi človekovih in otrokovih pravic ter na 

podlagi demokratičnih vrednot. Zagovarja pluralnost različnih znanosti (Devjak, 2012). M. 

Batistič Zorec (2003) trdi, da je koncept edinstven ravno zaradi svoje odprtosti do znanosti, 

nenehnega izpopolnjevanja in izgradnje (prav tam).  

Pedagoški koncept Reggio Emilia je bil leta 1991 na svetovnem tekmovanju ameriškega 

tednika Newsweek ocenjen kot najboljši in najnaprednejši predšolski model. Danes ga v delo 

s predšolskimi otroki uvajajo po vsem svetu, tudi pri nas (Devjak, 2008). 
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2.2 INSTITUCIONALNA PREDŠOLSKA VZGOJA NA SLOVENSKEM SKOZI 
ZGODOVINO  

 

2.2.1 Sirotišnice – zametki predšolske vzgoje na Slovenskem 
 

Janez Vajkard Valvasor je zapisal prve podatke o institucionalnih ustanovah za predšolske 

otroke na Slovenskem. V svojem delu Slava vojvodine Kranjske (1977) je navedel: »Leta 

1041 je bogat meščan in trgovec z imenom Peter Berlah, ker ni imel rodnih dedičev, ustanovil 

sirotišnico in ji pustil vse svoje premoženje. Sirote so v tej hiši vzgajali in vsakega, ko je 

dorasel, dali učiti rokodelstva, ki ga je veselilo« (prav tam, str. 27). Informacije o tem, kje 

natančno je bila sirotišnica in koliko časa je delovala, ni zapisal (Strlič, 2002). 

V srednjem veku so za sirote velikokrat poskrbele cerkvene ustanove in bogati ljudje. Starši 

so v stiski pustili novorojenčka pred cerkvenimi vrati ali na pragu hiše premožnega občana ter 

s tem otroku skušali zagotovili minimalne možnosti za preživetje. Od prve polovice 13. 

stoletja dalje so v Ljubljani sirote dobile zavetje v Hospitalu Matere Božje, ki je deloval pod 

okriljem Nemškega viteškega reda. Pozneje so ustanovili tudi Meščanski špital (l. 1326) in 

Cesarski špital (l. 1553) (prav tam).  

V Kopru je za najdenčke poskrbel mestni špital sv. Nazarija, ki je imel sedež v stavbnem 

kompleksu pri Mudinih vratih, na današnjem Prešernovem trgu. Ustanovila ga je koprska 

komuna, škof Conrad pa ga je razbremenil vseh davkov in finančnih obveznosti. V ustanovo 

so sprejemali samo koprske otroke. Najdenčke iz bližnjih vasi, ki so jih položili pred vrata 

špitata, so vzdrževali le nekaj tednov. Ko so bili trije ali štirje, so jih v spremstvu dojilje z 

ladjo odpeljali v Benetke in prodali v sirotišnico Casa di Pieta. Prihodke so porabili za potrebe 

špitala: oblačila, hrano, vzdrževanje in zdravnika. Ustanovo so vzdrževali tudi meščani 

Kopra, ki so darovali kruh, vino, olje in denar (Bonin, 2012). 

Od začetka 18. stoletja je na Kranjskem delovalo več sirotišnic, ki v celoti niso izpolnjevale 

svojega namena zaradi finančnih stisk. Zato je svetnik Josef Johan Hofmann podal pobudo k 

ustanovitvi fonda za sirotišnice. V svojih prizadevanjih se je obrnil na najvišjo cesarsko osebo 

tistega časa, cesarico Marijo Terezijo. Cesarica je 13. februarja 1758 objavila okrožnico, v 

kateri je izrazila skrb za zapuščene otroke in njihovo vzgojo ter hkrati podala praktične 

napotke za pridobitev finančnih sredstev. Marija Terezija v okrožnici ni navedla le ukazal, 

ampak je ustanovi namenila tudi darilo (Strlič, 2002). S pomočjo fonda so ljubljanski Cesarski 
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špital na Vodnikovem trgu ponovno odprli 1. novembra 1763. Za službo varuha in varuhinje 

sta bila kot prva uradno izbrana Johann R. Seitz in njegova žena. Eden izmed vzrokov, da je 

delovno mesto dobil zakonski par, je bil finančni. Zakonca namreč lahko skupaj bivata v isti 

sobi, s čimer se zmanjšajo stroški ogrevanja v zimskih mesecih. N. Strlič (2002) navaja, da 

Seitzova dela nista dolgo opravljala, saj se v dokumentih iz leta 1764 zasledi ime novega 

varuha, Johanna Josepha Gutshenigga (prav tam).  

V sirotišnico so prednostno sprejemali otroke, ki so izgubili oba starša. Mesto so dobili tudi 

tisti otroci, ki so jih predlagali dobrotniki, in hkrati krili stroške njihovega vzdrževanja. Ob 

prihodu so sirote morale biti stare najmanj sedem let in s seboj prinesti krstni list, ki so jim ga 

vrnili ob izstopu. Sirotišnico so običajno zapustili ob svojem petnajstem letu. Snovalci 

ljubljanske sirotišnice so se glede vzgoje zgledovali po sirotišnici iz Gradca. Iz štajerske 

prestolnice so jim poslali navodila oziroma red, ki je natančno določal življenje v tej ustanovi 

(prav tam). Dečke so poučevali verouk, računanja, branja in pisanja v nemškem jeziku. 

Deklice pa so poleg slednjega učili različna ženska ročna dela: pletenja, kvačkanja, vezenja, 

šivanja, krojenja, predenja, kuhanja itd. (Pavlič, 1991 in Strlič, 2002). 

Čistoča otrok in celotne sirotišnice je bila zelo nizka. Upravnik Reich je v poročilu zapisal: 

»Kar na splošno zadeva čistoče otrok, se na žalost, kakor je zelo očitno, slabo vzdržuje. Še 

več, pogosto je povezano z mrčesom ter nesnago, ki verjetno nastane zaradi pogostega 

polaganja rok« (Strlič, 2002, str. 16). Zaradi slabih higienskih razmer je bila bolezen stalna 

spremljevalka sirot. Poleg slabih higienskih razmer so bili krivi tudi skromni obroki, 

neprimerna oblačila v zimskih mesecih in otroške nalezljive bolezni. V primeru bolezni je 

hišni red določal, da se ustvari karantena, katere glavni namen je bil preprečiti širjenje bolezni 

po zavodu. Izolirana soba je bila dodatno ogrevana, za bolnike je skrbela bolniška strežnica 

(prav tam). 

Cesarski špital se je čez desetletja moral preseliti v prostore Meščanskega špitala ob Špitalski 

ulici oziroma današnji Stritarjevi ulici. Za štiriintrideset dečkov in šestnajst deklic so oskrbo 

financirali iz prihranjenega denarja in zasebnih zapuščin. Zaradi prevelikega števila otrok, 

združenih v sirotišnici, je v naslednjih letih trend otroškega skrbstva šel v smeri prodaje sirot 

iz ustanove v rejniške družine na deželo (prav tam). 
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2.2.2 Prva otroška zavetišča oz. otroški vrtci 
 

S. Pavlič (1991) navaja, da je najstarejši zapis o otroškem vrtcu na Slovenskem iz leta 1756. 

Vrtec, ki je deloval v Mariboru, sta vodila starejša gospa Anna Marija Magisskraut in njen 

sin. Otroke sta učila lepega sedenja, tišine, pisanja črk in katoliške molitve (prav tam).  

Po zgledu dunajskih zavetišč so prvo otroško zavetišče v Ljubljani slavnostno odprli 4. 

novembra 1834. Poimenovali so ga Zavetišče za varovanje malih otrok (Kleinkinder 

Bewahranstal). Novico o odprtju je objavil časopis Laibacher Zeitung in v svojem opisu 

poročal, da je tedanji župan Ljubljane go. Hradecki v govoru zavetišču zaželel uspeh. Nadzor 

nad ustanovo je prevzel župnik Janez Krizostom Pohlin, prvi učitelj je postal Anton Majhnič 

(Pavlič, 1991 in Dolanc, 1970). Zavod je najprej deloval v Rožni ulici, leta 1843 pa se je 

preselil na Florjansko ulico. To poslopje je bilo za otroke bolj primerno, ker je za njim na 

grajskem griču stal velik vrt (Slokar, 1963).  

V začetku je bilo sprejetih 109 otrok, v naslednjem letu pa se je število povečalo na 130. Leta 

1839 je zavetišče obiskovalo že 469 otrok, od tega 249 dečkov in 220 deklic. V tem času so se 

z otroki ukvarjale le štiri osebe: učitelj, nadzornica in dve dami iz posebnega ženskega odbora 

(Selišnik, 2012 in Slokar, 1963). Dejavnosti so bile strogo predpisane, ure za učenje in pouk 

natančno določene. V središču pozornosti je bila krščanska vzgoja, disciplina in pokorščina 

(Selišnik, 2012). Dve do šestletne otroke so učili molitvice, svetopisemske izreke, cerkvene 

pesmi ter jih vzgajali v pobožnosti, poslušnosti, redu in čistoči (Pavlič, 1991). Drugi cilj 

vzgoje je bil pripraviti otroke, da bodo postali koristni individumi, ki bodo v prihodnje lahko 

opravljali katero od mehaniških del (Selišnik, 2012). Slokar (1963) navaja, da so se dečki 

zjutraj igrali, v dopoldanskem času pa jih je učitelj učil črke in računanja na pamet. Deklice so 

se učile plesti nogavice in jopice. Spletena oblačila so razdelili med najrevnejše otroke iz 

zavetišča (prav tam). 

Otroško zavetišče se je financiralo iz prostovoljnih prispevkov. Starši gojencev so tedensko 

prispevali za enega otroka 12 krajcarjev, drugi dobrotniki so darovali živila ter s tem 

omogočili, da je čim več otrok prejelo brezplačno kosilo. Vendar prostovoljni prispevki 

staršev in dobrotnikov niso zadostovali za vzdrževanje zavoda, država pa ga ni želela 

financirati. Zato je baronica Magdalena von Schmidburg v sodelovanju z zavetiščem vsako 

leto organizirala razkošne zabave, plese v maskah in večerne veselice ter zbrane prispevke 

namenila otroškemu zavetišču (Dolanc, 1970 in Slokar, 1963). Slokar (1963) je v Kroniki iz 
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leta 1963 kritično zapisal: »Niti občina, niti dežela, niti država niso prispevali ničesar. Vsa 

skrb za omiljenje zanemarjenosti otrok najrevnejšega delovnega ljudstva je bila prepuščena 

dobri volji premožnejših slojev. Zato so bili na slovenskih tleh taki zavodi leta 1849 razen v 

Ljubljani le še v Celovcu, Trstu in Kopru.« (prav tam, str. 120) I. Selišnik (2012) navaja, da je 

poleg baronice Magdalene ustanovi pomagal tudi posebni odbor dvanajstih žensk. Dekleta so 

izmenično skrbela za nadzor v prostorih ter razdeljevale obroke in oblačila otrokom, ki so 

potrebovali pomoč (prav tam). 

Danes ohranjene dokumente o otroškem zavetišču hranijo v Zgodovinskem arhivu v 

Ljubljani. V fondu pod imenom Otroško zavetišče pri Svetem Florjanu (1834–1850) so zajeti 

računi, seznami rednih letnih plačnikov, pogodbe, prejemki, vabila na zabave in evidence 

otrok (prav tam).  

Na Primorskem so prvi vrtec odprli 25. novembra 1839. Ustanovili so ga odvetnik Antonio de 

Madonizza in trije grofi: Giuseppe del Tacco ter Francesco in Marianna Grisoni. Dobrodelni 

vrtec je uspešno deloval do leta 1866, ko je bil zaradi vojne in epidemije kolere dve leti zaprt. 

Po smrti dolgoletnega direktorja dr. Antonia Madonizza leta 1870 je ustanova postala last 

občine in začela delovati po pedagogiki Friedericha Fröbla. V vrtec so sprejemali od tri do 

šest let stare dečke in deklice iz revnih družin. Iz vsake družine je bil sprejet po en otrok, le v 

posebnih primerih je direkcija odobrila vključitev drugega otroka. Otroci so morali v vrtec 

prihajati vsak dan ob točno določeni uri, čisti in z robčkom za nos. Tako kot v ljubljanskem 

zavetišču so jih vzgajali v religioznem duhu ter poudarjali pomen osebne higiene, reda in 

dela. Telesno kaznovanje je bilo strogo prepovedano. Vzgojiteljici je bilo dovoljeno le, da 

otroka začasno loči od posameznikov ali prepove sodelovanje pri telovadbi (Bonin, 2012). 

Sredi 19. stoletja so se začeli ustanavljati zasebni vrtci, ki so jih zasebniki odpirali zaradi 

veselja do dela z otroki, še pogosteje pa zaradi zaslužka. Zasebni vzgojitelji so morali 

pridobiti dovoljenje deželnih šolskih oblasti in imeti spričevalo o strokovnosti. Nekateri vrtci 

so delovali le malo časa, drugi pa so se pozneje razširili in razvili v državne ustanove. Zasebni 

vrtec so odprle: 

 v Ljubljani leta 1853 Otilija Zollman in leta 1867 Emilija Rehn, 

 v Mariboru leta 1877 Marija Koser, 

 v Celju Ann Sima, 

 v Svetinjah leta 1888 Katarina Groger, 

 v Štorah leta 1892 Marija Koderman in 
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 v Kamniku leta 1887 Anka Jereb (Pavlič, 1991). 

Leta 1869 je stopil v veljavo prvi zakon, ki je v predpisih opredelil predšolsko vzgojo. V 10. 

in 19. členu je zakon navajal, naj se ob ljudskih šolah ustanavljajo otroški vrtci, ki so 

dopolnilo družinske vzgoje in priprava na šolo. Tri leta pozneje so bili objavljeni še trije 

dokumenti, pomembni za vrtce, ki so ga opredelili kot javno ustanovo. Ustanavljanje in 

vzdrževanje vrtcev tako ni bilo več odvisno od dobrodelnih ustanov in verskih organizacij, 

ampak od države. Določila so predpisovala tudi stroge pogoje glede prostora, opreme, 

usposobljenosti osebja in vzgojno delo po načelih Friedericha Fröbla. Ureditev in delo 

otroških vrtcev so preverjali nadzorniki, ki so imeli predpisana posebna ministrska navodila. 

Navodila so med drugim zahtevala, naj nadzorniki preverjajo vzgojno vrednost igre, 

zaposlenost otrok in njihovega gibanja na prostem ter preprečujejo poučevanje računanja, 

branja, pisanja in strogo šolsko disciplino (prav tam). Zakon je določal, da so otroški vrtci 

namenjeni otrokom od 3. do 6. leta starosti. Otroci so vrtec obiskovali od 2 do 3 ure dopoldne 

in enako število ur popoldne. Lahko pa so bili v vrtcu ves dan, brez prekinitve. Za najmlajše, 

ki še niso dopolnili treh let, pa so obstajale tako imenovane »jaselce« ali »strežni zavodi« 

(Dolanc, 1970). 

Vzgoja je bila zaupana otroškim vrtnaricam, ki so ustrezno izobrazbo pridobile na ženskem 

učiteljišču. Na tečaj so se lahko prijavila dekleta, stara 16 let. Morala so imeti primerno 

izobrazbo, biti telesno zdrave, z dobrim posluhom in glasom. Znanje in posluh so preizkusili 

na sprejemnem izpitu ob začetku šolanja. Vrtnarice so poučevali profesorji ženskega 

učiteljišča, učiteljice dekliške vadnice in otroške vrtnarice. Predmetnik je sestavljal: 

 verouk, 

 vzgojeslovje in nauk o otroškem vrtcu, 

 praktične vaje v otroškem vrtcu, 

 jezikovni in stvarni pouk, 

 prostoročno risanje, 

 oblikovanje, 

 petje in  

 telovadbo (Pavlič, 1991). 

Dekleta, ki so v prvih treh mesecih pokazale slab uspeh, so morale tečaj zapustiti. Ob koncu 

so kandidatke iz vseh učnih predmetov opravljale izpit za otroške vrtnarice. Po opravljenem 
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strokovnem izpitu so se vrtnarice pogosto sestajale in na posvetih zahtevale vsaj dveletne 

tečaje in zvišanje starostne meje pri vpisu v tečaj. Menile so namreč, da so pri šestnajstih letih 

še premlade za prevzem tako odgovorne naloge, kot je vzgoja predšolskih otrok (prav tam). 

V naslednjih letih se je mreža otroških vrtcev začela širiti po vsem slovenskem ozemlju. Leta 

1890 je bilo v Ljubljani 7 otroških vrtcev z 9 oddelki, 447 otroki, 11 vrtnaricami in 14 

hospitantkami. Tega leta so vrtci delovali tudi na Ptuju, v Ormožu, Celju in Mariboru. Zlasti 

na Štajerskem ter na Koroškem sta društvi Schulverein in Südmark ustanavljali nemški 

otroški vrtec z namenom potujčevanja slovenskih otrok, pridobitve zavezništva s starši ter 

posledično s tem utrjevanja nemštva na Slovenskem (Dolanc, 1970). Preko organizirane 

narodne asimilacije so želeli doseči, da bi se domače prebivalstvo jezikovno zlilo z narodom 

osvajalcev. Nemški vpliv je močno posegel tudi na Primorsko (Pavlič, 1991). 

Proti raznarodovalnim težnjam sta se zavzeli družba sv. Cirila in Metoda in Slovenska straža, 

ki sta ustanovili, vzdrževali ter podpirali vrsto slovenskih vrtcev. Izšla so Navodila otroškim 

vrtnaricam družbe sv. Cirila in Metoda, v katerih je avtor Fran Škulj zapisal: »Naša Družba 

pa ni ustanovila svojih vrtcev samo zaradi njih samih, temveč polaga težišče na to, da se 

vzbuja že v nežni mladosti zlasti čut narodne zavesti in narodnega ponosa ... S pravilnim 

postopanjem in paznim očesom bi se lahko potujčevanja rešil marsikateri otrok« (Dolanc, 

1970, str. 69). S. Pavlič (1991) navaja, da so vrtci na Slovenskem v tem obdobju dobili 

predvsem narodno-politične značilnosti. Mestne uprave so neprestano prejemale zahteve po 

ustanavljanju novih vrtcev z utemeljitvijo, da se prepreči razcvet zasebnih nemških vrtcev. 

Tik pred prvo svetovno vojno je tako na primer Nova Gorica imela kar deset občinskih vrtcev 

(prav tam). 

 

2.2.3 Sistem predšolske vzgoje v vojnem obdobju 
 

Med prvo svetovno vojno je okoli 80.000 Slovencev zapustilo svoje domove. Nekateri so 

streho nad glavo dobili pri svojih sorodnikih, druge je avstrijska oblast odpeljala v notranjost 

Avstro-Ogrske in jih nastanila v begunskih taboriščih. V begunskem taborišču v Wagni, kjer 

je bilo 1640 goriških Slovencev, so leta 1917 odprli slovenski otroški vrtec in zavetišče za 

slovenske otroke brez staršev. Begunski vrtec je obiskovalo okoli sto otrok, vodili sta ga 

vrtnarici, ki sta pred tem vzgajali otroke v otroškem vrtcu v Pevni. Begunski otroški vrtec v 

Wagni ni bil edini. Taborišče v Strnišču pri Ptuju je bilo za mnoge primorske Slovence, ki so 
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zapustili svoje domove, prva postaja na njihovi begunski poti. V njem je deloval otroški vrtec, 

ravno tako z dvema vrtnaricama. Begunska otroška zavetišča so bila po svoji naravi bolj 

socialne ustanove, ki so prvenstveno skrbela za predšolske otroke brez staršev ali zaposlenih 

staršev in ne vzgajala. Pomembna so bila zaradi oskrbe otrok s hrano, v primeru bolezni in ker 

so otroci v njih slišali materni jezik (Pavlič, 1991). 

Po prvi svetovni vojni se je število vrtcev zmanjšalo. V Ljubljani so delovali le štirje, vsi 

nemški vrtci so zaradi slabega obiska zaprli svoja vrata. Na Florjanski ulici je delovalo 

zavetišče za predšolske otroke in šoloobvezne otroke do 14. leta. V letu 1927 je zavetišče 

obiskovalo 44 otrok, od tega le sedem predšolskih. Zaradi mešane starostne strukture skupin 

se je pojavila potreba, da se izpopolni varovanje predšolskih otrok (Selišnik, 2012). 

Prvi korak k spremembi je leta 1929 prinesel Zakon o narodnih šolah. Zakon je prvič v 

razvoju predšolskih ustanov na Slovenskem postavil zahtevo po ustanovitvi vrtcev za 

predšolske otroke v večjih mestih in industrijskih središčih. Vrtce je bilo možno ustanoviti 

tudi drugod, če se vanj vpiše najmanj 50 otrok ali če oblast ugotovi, da je vrtec potreben 

zaradi socialnih ali nacionalnih razlogov. Otroški vrtci so se preimenovali v zabavišča in 

dobili status državne narodne šole za vzgojo otrok, starih od 4 do 7 let. Ustanove so delovale 

po pedagogiki Fridericha Fröbla in Marije Montessori ter so sledile vzgojnem načrtu, ki ga je 

predpisal prosvetni minister. Dečke in deklice so vzgajale učiteljice, ki so morale opraviti 

izpit za zabaviljo. Obiskovanje zabavišč ni bilo obvezno. Otroci so v vrtcu preko govornih vaj 

razvijali in bogatili besedni zaklad. Poudarek so dajali tudi razvoju čutil, spoznavanju barv, 

geometrijskih likov, redu in čistoči (Dolanc, 1970 in Pavlič, 1991). 

Poleg zabavišč so delovala tudi dnevna zavetišča za dojenčke in otroke do 4. leta starosti ter 

dnevna zavetišča z zabaviščem za otroke od 4. do 7. leta. Zavetišča so bila državne ustanove 

za varstvo, nego in vzgojo otrok siromašnih in delavskih staršev. V kraju so ga lahko 

ustanovili, če je bilo zagotovljenih najmanj 30 otrok (Dolanc, 1970). Junija leta 1937 je 

takratni časopis Slovenski dom v članku z naslovom Ljubljana bo gradila otroška zavetišča 

poročal: »V celodnevnem zavetišču bodo lahko dobili zavetje in oskrbo otroci, katerih starši 

bodo iz kakršnih koli vzrokov, npr. bolezni in podobno, začasno odsotni. Vsak oddelek bo 

imel svojo rajalnico na prostem, poleg tega pa še pokrit prostor za gibanje na zraku. Zavetišče 

ne bo urejeno luksuzno, pač pa tako, da bo ustrezalo vsem modernim higienskim načelom: 

vsak oddelek bo imel svojo umivalnico, poleg tega pa vsi veliko skupno centralno kopalnico. 

Tudi kuhinja bo za vse oddelke skupna ... Kapital, naložen v vzgojo mladine, je najbolje 
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naložen kapital, ki se bo nekoč sijajno obrestoval – v dobro vzgojeni mladini. Dobro vzgojena 

mladina pa je bodočnost naroda« (Slovenski dom, 1937, str. 3). Za nego, prehrano in vzgojo 

najmlajših otrok so skrbele negovalke, ki so delale po navodilih zdravstvenega režima. Za 

otroke, ki so dopolnili štiri leta, pa so vzgojo prevzeli vzgojitelji, učitelji ali zabavilje. Kadar 

niso bili vključeni v organizirano vzgojno delo, so za njih skrbele varuške (Dolanc, 1970).  

Zadnji statistični podatki, zbrani pred drugo svetovno vojno, kažejo, da je v šolskem letu 

1939/40 na Slovenskem delovalo 56 otroških vrtcev s 84 oddelki in 17 zavetišč z 31 oddelki, 

v njih je bilo zaposlenih 85 vzgojiteljic (Pavlič, 1991). 

V času druge svetovne vojne je bilo našo ozemlje razdeljeno med Nemčijo, Italijo in 

Madžarsko. Slovenski narod je bil izpostavljen silovitemu potujčevanju, raznarodovanju, 

množičnemu izgonu z domače zemlje in fizičnemu iztrebljanju. Nemški okupator je na 

Gorenjskem in Štajerskem ukinil vse slovenske vrtce in pričel ustanavljati nemške otroške 

vrtce za otroke od 2. do 6. leta. Ustvarjanje goste mreže vrtcev je imelo v ozadju predvsem 

raznarodovalni namen (Pavlič, 1991). Nacisti so v kratkem roku želeli raznaroditi zlasti 

Spodnjo Štajersko. Ta dežela naj bi bila po načrtih ponemčena v obdobju od treh do petih let 

(Ževart, 1984). »Pot k ponemčevanju naj se prične v vrtcih. V Spodnji Štajerski že deluje 62 

otroških vrtcev. Potrebno pa jih je ustanavljati še v vsaki skupini krajev in v občini, in sicer 

povsod tam, kjer je v krogu pol ure hoda moč zbrati 35 otrok. Vzgojiteljice za vrtce je 

potrebno posebej izobraževati, ker je drugače kot v starem rajhu, kjer je delovanje predvsem 

socialno-politično, tukaj v glavnem narodnostno-politično. Izšel bo odlok, s katerim bodo 

starši, ki so člani štajerske domovinske zveze, obvezni pošiljati v vrtec svoje otroke, stare 

najmanj 4 leta,« je leta 1941 v poročilu zapisal komandir varnostne policije v Spodnji 

Štajerski (Pavlič, 1991, str. 153). Do konca leta 1942 so na Štajerskem ustanovili kar 96 

stalnih, 34 pomožnih in 56 žetvenih otroških vrtcev. V njih so zbrali 7762 otrok, te pa je 

ponemčevalo 421 otroških vrtnaric (prav tam). 

V Celju so otroci med šestim in desetim letom starosti obiskovali otroške skupine, ki so sodile 

pod pristojnost Urada za ženske pri ŠDZ. Otroške skupine so bile oblika neformalnega 

otroškega varstva za otroke med zaključkom vrtca in sprejemom v organizacijo Nemška 

mladina (Deutsche Jugend). Leta 1941 so delovale štiri otroške skupine, v katerih so deloma 

usposobljene varuške nadomeščale zaposlene matere in skrbele za pravilno vzgojo njihovih 

otrok. Članstvo v Nemški mladini je bilo obvezno, saj so v primeru izmikanja staršem grozile 

hude sankcije. Člani Nemške mladine so za starše pripravljali večere (Elternabend), na katerih 
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so predstavljali svojo dejavnost in pripravili kulturni program, sestavljen iz pevskih, 

dramskih, plesnih in gimnastičnih točk (Kregar, 2012). 

Kregar (2012) ugotavlja, da je večina ljudi na obliko vzgoje v nacističnem duhu gledala kot 

nujno zlo (prav tam), o čemer priča tudi Alma Karlin, ki je v knjigi Moji zgubljeni topoli 

(2008) zapisala: »Če otrok niso poslali k Hitlerjevi mladini, so nanje že skočili človeški 

paglavci, zmerjali starše, grozili s preselitvijo in se delili večvredne. Denarne kazni niso bile 

redke. In kaj so se otroci učili pri tej Hitlerjevi mladini? Korakati in peti. Dekleta so se na 

večno razmočenem igrišču v Žabji vasi drenjala in pela »Und wir wollen doch marschieren, 

wenn wir auch den Kopf verlieren« in podobne bistroumne pesmice. Otroci so se morali v 

bližnjem gozdu igrati skrivalnice, da so se domov vračali z raztrganimi oblekami, medtem pa 

so njihovi starši doma garali, ne da bi jim kdorkoli pomagal. Za uničena oblačila niso dobili 

nakaznic, obolele otroke pa so morali včasih odpeljati celo v bolnišnico. Ponoči in v slabem 

vremenu so morala kmečka dekleta, ki so imela že doma dovolj telesne vadbe, v pretankih 

uniformah telovaditi in korakati. Starši so jih počakali, da se jim ponoči na poti domov ne bi 

kaj pripetilo. Kolovodje so bila dekleta brez trohice razumevanja ali objestni fantje, ki so si 

želeli le ukazovati. Namesto da bi se od njih učili, so jih le globoko sovražili« (prav tam, str. 

122–123). 

Podobno se je zgodilo tudi slovenskim otrokom v Prekmurju. Madžari so prepovedali uporabo 

slovenskega jezika v otroških vrtcih in so vzgojo najmlajših otrok prepustili madžarskim 

vzgojiteljicam (prav tam). Na ozemlju, ki so ga zasedli Italijani, je razvoj predšolske vzgoje 

zastal. Niso ustanavljali novih vrtcev, številna zabavišča so prenehala delovati. Po uradnih 

podatkih je bilo leta 1941 v Ljubljani 17 otroških vrtcev s 481 otroki, dve leti pozneje pa 15 s 

400 otroki (Dolanc, 1970). 

 

2.2.4 Slovenski vrtci od konca 2. svetovne vojne do leta 1991 
 

Po vojni je sledilo obdobje intenzivnega razmaha otroških ustanov. Vzrok za pospešen razvoj 

vrtcev je bila potreba po zaščiti številnih otrok, ki so v vojni izgubili dom ali ostali brez 

varstva, saj so njihove matere sodelovale pri gradnji in obnovi domovine (Dolanc, 1970). 

Ljudje so se organizirali in prostovoljno delali in zidali, otroci pa so bili med tem časom v 

domovih igre in dela (DID). Domovi so bili v starih gradovih ali šolah, kjer so vladale slabe 

bivanjske razmere (Pavlič, 1991). Glavni cilj ustanov je bil, da otroka vsestransko telesno in 
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duševno razvijajo, ga vzgajajo v duhu socializma ter ga pripravijo na uspešen nadaljnji razvoj 

(Jeraj, 2012). V časopisu Naše delo iz leta 1949 so v članku z naslovom Dom igre in dela v 

Ptuju poročali: »V vseh treh oddelkih sedajo otroci k mizicam in v dopoldanskih uricah 

sledijo vzgojnemu, poučnemu in zabavnemu programu. Čas porabljajo izven tega s 

polaganjem letvic in z ostalimi razpoložljivimi igračami. Vedno znova si ogledujejo slike na 

zidu. Radi poslušajo pravljice. Strogo ločijo junake od strahopetcev, dobre ljudi od hudobnih, 

tovariše od sebičnežev. Pripovedke iz narodnoosvobodilne borbe poslušajo ob globoki tišini. 

Na slikah poznajo tovariša Lenina, Stalina, Tita, heroja Lolo Ribarja, Dakija in druge. 

Pesmica »Vstani mladina« jim prihaja gladko iz grla« (Naše delo, 1949, str. 4). 

Eden prvih domov je bil ustanovljen pri tovarni avtomobilov na Teznem pri Mariboru. 

Pozneje so jih odprli tudi v Šoštanju, v Trbovljah, Tržiču, Zagorju, na Vrhniki, v Štorah, 

Kropi in Laškem. Novim potrebam so se prilagodili tudi drugi vrtci in se postopoma 

reorganizirali v domove igre in dela. Tako se je do leta 1950 mreža domov, ki so delovali pod 

ministrstvom za prosveto, močno razširila po Slovenskem. Število otrok, ki so obiskovali 

vrtce, se je podvojilo.5 Za otroke, mlajše od treh let, so ustvarili jasli, ki so delovale pod 

okriljem ministrstva za zdravstvo (Dolanc, 1970). Istega leta so v Ljubljani ustanovili 

štiriletno srednjo strokovno šolo za vzgojiteljice, enoletno šolo za pomožne vzgojiteljice in 

petmesečni tečaj za pomožno vzgojno osebje (Pavlič, 1991). 

Naslednje desetletje je prineslo zastoj v razvoju predšolske vzgoje. Oslabela je povezanost 

vrtcev z gospodarskim razvojem, sodelovanje s starši ter iniciativnost in aktivnost družbenih 

organizacij. Spremenjen sistem financiranja je povzročil povišanje prispevkov staršev in 

reduciranje dejavnosti. Vrtci so postali ustanove, namenjene le vzgoji otrok, brez prehrane,6 ki 

so delovali po začasnih navodilih za splošno izobraževalno šolstvo. V takih razmerah je 

število otrok v ustanovah močno upadlo. Leta 1959 je bilo v ustanovah za dnevno varstvo in 

vzgojo 9798 otrok, od tega je bilo: 

 61,3 % predšolskih otrok v vrtcih brez prehrane, ki so poslovali le nekaj ur na dan, 

 18,5 % predšolskih otrok v vrtcih s prehrano, 

 17 % predšolskih otrok v kombiniranih vrtcih s prehrano ali brez nje, s celodnevnim 

ali krajšim varstvom ter 

 3,2 % otrok v tako imenovanih vrtcih za šolarje (Dolanc, 1970). 

                                                           
5 V letu 1945 je bilo v vrtcih 3309 otrok, leta 1950 pa 6542 otrok (Dolanc, 1970). 
6 Leta 1954 je bilo v otroških ustanovah na prehrani le 26 % vključenih otrok, pred letom 1950 pa 90 % (Dolanc, 
1970). 
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Stanje je terjalo temeljito reformo, saj je potreba po varstvu postajala vse bolj pereča zaradi 

vedno večjega deleža žensk, zaposlenih v proizvodnji. Prvi korak je leta 1961 naredila 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije, ko je sprejela Resolucijo o nalogah komune 

in stanovske skupnosti pri otroškem varstvu. Resolucija je prinesla enoten sistem predšolske 

vzgoje in odpravo delitve predšolskih ustanov na zdravstvene (jasli), prosvetne (vrtci, domovi 

igre in dela) in socialne (otroški domovi). Temeljna organizacijska oblika je postala 

kombinirana vzgojno-varstvena ustanova, ki deluje in se razvija v krajevni skupnosti. 

Ustanove so poleg vzgoje, izobraževanja in prehrane otrokom ponujale tudi druge oblike 

dejavnosti: občasne vzgojne dejavnosti, malo šolo, letovanja itd. Velik korak sta naredila tudi 

zakon o izobraževalnih skupnostih in zakon o financiranju izobraževanja in vzgoje v SR 

Sloveniji, ki sta vrtcem zagotovila finančna sredstva za kritje stroškov vzgoje in gradnjo 

novih vrtcev. Načrtno se je začela graditi mreža otroških ustanov, ki so bili po funkcionalnosti 

in estetski ureditvi na najvišji ravni (prav tam). A. Dolanc (1970) navaja, da so ustanove za 

predšolske otroke postale tudi sestavni del načrtovanja in graditve novih stanovanjskih naselij 

(prav tam). 

V letih od 1961 do 1972 so bile ustanovljene srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, Kopru, 

Celju in Idriji. V jaslih so bile zaposlene negovalke, ki so se najprej izobraževale v dveletni 

šoli za negovalke, pozneje pa na srednji šoli za medicinske sestre pediatrične smeri (Dolanc, 

1970). Leta 1974 je bilo v vrtcih okoli 34 000 otrok, kar je predstavljalo 18,1 % vseh 

predšolskih otrok. Večina otrok je eno leto pred vstopom v šolo obiskovala celoletni ali 

skrajšani program priprave na šolo. V nadaljnjih desetih letih se je delež otrok močno 

povečal, leta 1980 je bilo v vrtcih 38,4 % vseh otrok, pet let pozneje pa že 49,1 %. Posledica 

pospešene vključenosti je bila premalo mest za vse otroke, zato so prednost pri vključevanju 

imeli otroci mater samohranilk ter vzgojno, materialno in socialno ogroženi otroci (Batistič 

Zorec, 2003). 

Leta 1979 je bil sprejet Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Dokument 

predstavlja prvi program za predšolske otroke na nacionalni ravni in je prinesel enotna 

vsebinska in metodična izhodišča za delo v vrtcih (Batistič Zorec, 2013). Osnovne naloge 

predšolske vzgoje so postale: 

 pospešen duševni, osebni in telesni razvoj otrok, 

 priprava otroka za vstop v osnovno šolo, 

 skrb za prehrano, nego in zdravje, 
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 zagotavljanje sodelovanja s starši zaradi enotnosti družinske in družbene vzgoje ter 

nege in oskrbe otrok (Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 1979). 

Glavni cilj vzgoje ni bil varstvo otroka v času materine odsotnosti, ampak miselnost, da je 

mogoče z ustrezno vzgojo razvijati otrokove dispozicije v sposobnosti in osebnostne lastnosti, 

ki mu bodo omogočale srečno ter uspešno življenje v družbi (prav tam). Predšolska vzgoja je 

bila v tem obdobju usmerjena izrazito v družbene cilje in prihodnost. Pri otrocih je bilo 

potrebno čim prej odstraniti vse pomanjkljivosti ter jih pripraviti na delo in samostojnost v 

socialistični družbi (Batistič Zorec, 2003). Ena izmed značilnosti vzgojnega programa je bila, 

da ni bil usmerjen le na »svoje varovance«, ampak je s svojimi vsebinami skušal pritegniti 

tudi druge otroke, ki niso bili vključeni v dnevno varstvo. Izvajali so se dnevni programi, 

priprave otrok na šolo in vzgojni program za ostale otroke v krajevni skupnosti (potujoči 

vrtec, različne prireditve, proslave in cicibanove urice). Za otroke s težjimi motnjami v 

razvoju so vrtci organizirali razvojne oddelke (Vzgojni program za vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok, 1979).  

V skupini so vzgojno-varstveno delo izvajale vzgojiteljice predšolskih otrok, ki so morale 

imeti srednjo ali višjo izobrazbo vzgojiteljske smeri. Poleg vzgojiteljic so delale varuhinje, 

katerih naloga je bila po zakonu sodelovanje pri vzgojnem delu in samostojno izvajanje 

določenih oblik varstva otrok. V oddelkih do dveh let so kot vzgojiteljice lahko bile zaposlene 

medicinske sestre pediatrične smeri, v oddelkih priprave na šolo pa razredne učiteljice (Zakon 

o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 1980). M. Batistič Zorec (2003) navaja, da je 

vzgojiteljica opravljala vzgojne naloge, kar pomeni, da je načrtovala in vodila usmerjene 

dejavnosti, varuhinja pa se je ukvarjala z nego in varstvom otrok. V oddelkih se je torej kazala 

ločenost vzgojnega in varstvenega dela ter odsotnost sodelovanja med vzgojiteljico in 

varuhinjo (prav tam). N. Babić (1989, v: Batistič Zorec, 2003) ugotavlja tudi, da je bila 

vzgojiteljica v podrejeni vlogi predpisanega programa. Pedagoške priprave ter ujemanje med 

načrtovanim in realiziranim je bilo pomembnejše od ravnanja in odnosa do otrok. Pri 

vzgojiteljicah je prevladovala težnja po dominaciji, vodenju otrok in vzgoji za poslušnost 

(prav tam).  

V vrtec so se vključevali otroci, stari od 8 mesecev do sedmih let. V njem so dnevno ostali 

največ 10 ur. Pravilnik o najvišjem dopustnem številu otrok je navajal, da je v oddelkih do 

dveh let največ 16 otrok, od dveh do treh let največ 20, od tretjega leta dalje pa največ 30 

(Bela knjiga, 1995). Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (1980) je za otroke 
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predpisoval prostor in opremo, ki je varna, omogoča nemoteno gibanje, vzgojne dejavnosti, 

počitek, ustrezno prehranjevanje in osebno higieno (prav tam). Veljali so strogi higienski 

predpisi, katerih posledica so bili rigidni standardi in normativi glede gradnje in opreme 

(Batistič Zorec, 2003). 

Vrtci so sodelovali s starši zaradi enotne družinske vzgoje in družbene vzgoje ter nege in 

oskrbe otrok. Odnos vrtca do staršev je bil izrazito pokroviteljski, saj je le-ta starše informiral, 

svetoval in podajal praktična navodila. Po letu 1985 so se pojavile neformalne oblike 

sodelovanja, kot so: delovne akcije, uvajanje otrok v vrtec, delavnice in vključenost staršev v 

upravni odbor (Devjak, 2012). 

 

2.2.5 Vrtci v samostojni Republiki Sloveniji 
 

Po osamosvojitvi Slovenije se je začelo intenzivno spreminjanje celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema na sistemski (zakonodajni) in vsebinski (kurikularni) ravni. V 

prenovi so sodelovali številni strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin in praktiki. 

Strokovno podlago za novo ureditev je predstavljala Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (1995), v kateri so zapisana načela in teoretična izhodišča za ureditev 

sistema edukacije v Sloveniji. Leto pozneje so bili sprejeti novi zakoni, od katerih sta za 

predšolsko vzgojo pomembna Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(1996) in Zakon o vrtcih (1996) (Batistič Zorec, 2003). 

Vsebinska prenova sistema predšolske vzgoje se je začela leta 1995 in je potekala v dveh 

fazah. Prva faza procesa je bila končana leta 1999 s sprejetjem nacionalnega dokumenta 

Kurikul za vrtce (1999), druga pa dve leti pozneje, po postopnem uvajanju, spremljanju in 

evalvaciji kurikula. Tekom let so potekala številna strokovna izpopolnjevanja, v katera je bil 

vključen visok delež vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic; pripravljen pa je bil tudi Priročnik 

h kurikulu za vrtce (2001). Pojem kurikulum je bil vpeljan, ker je širši in celovitejši od pojma 

program ter je naredil premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah in procesu predšolske 

vzgoje (Batistič Zorec, 2003). Kroflič (2001) navaja, da je eden od razlogov vpeljave pojma 

»kurikul« tudi težnja po poenotenju pedagoške terminologije v Evropi in večplastnost pojma. 

Kurikulum zahteva, da ob načrtovanju razmišljamo o spletu različnih dejavnikov, ki vplivajo 

na vzgojno-izobraževalni proces. Nastal je zaradi: 



Mohorič, K. (2017). Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na 
Slovenskem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

32 
 

 zahteve po razšolanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih (prav tam). 

Predšolsko vzgojo je potrebno razumeti kot potrebo za sedanjost in ne kot pripravo na 

naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja (Kurikulum za vrtce, 1999), 

 zahteve po zajetju dejavnikov prikritega kurikula, ki morajo biti opredeljeni kot 

sestavni del kurikula za vrtce, saj le-ti odločilno vplivajo na realizacijo vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Med dejavnike prikritega kurikula spadajo: pričakovanja 

vzgojiteljice, čustveni stiki, medvrstniški odnosi, uveljavljanje disciplinskih pravil, 

splošna klima in kultura institucije (Kroflič, 2001), 

 usmerjenosti kurikula v procese optimalnega razvoja otrokovih potencialov in 

sposobnosti. Pri tem se kot izhodišče uporablja kombinacijo učno-ciljnega in 

procesno-razvojnega načrtovanja. Kurikulum v obliki procesnih načel vzgojiteljici 

neposredno odreka natančna navodila, kako delovati v pedagoški situaciji. V njem so 

zajeta zgolj splošna strokovna vodila, ki jih mora vzgojiteljica razumeti in znati 

samostojno pretvoriti v konkretne vzgojno-izobraževalne dejavnosti (prav tam). 

Po Zakonu o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju (1996) so vrtci postali 

javni vzgojno-izobraževalni zavodi. Javni vrtec lahko ustanovi lokalna skupnost oziroma 

država, zasebne vrtce pa domača ali tuja fizična in pravna oseba (prav tam: 40. člen). Poleg 

splošnih kadrovskih in prostorskih pogojev je pogoj za ustanovitev javnega vrtca zagotovitev 

vključitve vsaj desetih oddelkov otrok. Postavljena je tudi zgornja meja velikosti vrtca, en 

zavod ima lahko največ 30 oddelkov (prav tam: 44. člen). Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v 

dveh starostnih obdobjih: od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta, otroci pa so razporejeni v 

starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke. Število otrok v prvem starostnem 

obdobju ne sme presegati 12 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa je lahko največ 

22 otrok (Zakon o vrtcih, 1996: 15., 16., 17. člen).  

Po Zakonu o vrtcih (1996) se vrtci financirajo iz: državnega proračuna, proračuna lokalne 

skupnosti, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov (prav tam: 25. člen). 

Zasebni vrtec lahko deluje s koncesijo, ki jo dodeli lokalna skupnost na podlagi javnega 

razpisa (Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju, 1996: 74. člen). 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katero sodijo stroški vzgoje, varstva in prehrane 

otroka  (Zakon o vrtcih, 1996: 30. člen). Višina plačila za posameznega otroka je odvisna od 

dohodka na družinskega člana (prav tam: 32. člen).  
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Zakon o vrtcih (1996) je prinesel novosti tudi glede zaposlenih. Za vzgojiteljico predšolskih 

otrok predpisuje višjo ali visoko strokovno izobrazbo po študijskem programu predšolske 

vzgoje oziroma drugo ustrezno visokošolsko izobrazbo in opravljen študijski program za 

izpopolnjevanje za področje predšolske vzgoje. Pomočnice vzgojiteljice morajo imeti 

opravljeno srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu na 

področju predšolske vzgoje, ali štiri leta gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s 

predšolskimi otroki (prav tam: 40. člen). Vzgojne dejavnosti v javnih vrtcih opravljajo tudi 

drugi strokovni delavci: psihologi, pedagogi, socialni delavci, defektologi, katerih naloge so 

zapisane v Zakonu o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju (1996: 67. člen). 

M. Batistič Zorec (2003) meni, da je prenova predšolske vzgoje po osamosvojitvi Slovenije 

prinesla drugačna izhodišča za delo v vrtcih. Sistem stoji na načelih demokratičnosti in 

pluralnosti, ki ponujata različnost teoretskih pristopov, modelov, metod, vsebin, dejavnosti in 

načinov dela s predšolskimi otroki v vrtcu. Ne strmi po ideološki nevtralnosti, ampak skuša 

uveljaviti splošno sprejete demokratične vrednote. Hkrati dopušča, da se posebni vrednotni 

sistemi in pedagoški koncepti uveljavijo v zasebnih vrtcih, ki jih država ne le dovoljuje, 

ampak tudi finančno podpira (prav tam). 
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3 VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK NA SLOVENSKEM KOT 
ODRAZ SPREMENJENE ŽENSKE VLOGE V DRUŽBI SKOZI 
HISTORIČNO PARADIGMO 

3.1 ŽENSKE IN VZGOJA OTROK V PREDINDUSTRIJSKI DRUŽBI 
 

3.1.1 Od primitivnih kultur do antične družbe 
 

Prvotni ljudje so živeli v hordah oziroma krdelih, kjer je vladala medsebojna enakost med 

moškimi, ženskami in otroki. Preživljali so se z nabiranjem sadežev in zelišč, zato 

družboslovci imenujejo to obdobje doba nabiralnega gospodarstva, ki ji je sledila doba 

lovskega gospodarstva. Postopoma so se posamezne horde organizirale v višje organizirane 

skupine, imenovane zadruge (občine, župe), s skupnim imetjem in gospodarstvom na osnovi 

delitve dela po spolu, starosti, moči in zmožnosti posameznika. Zadruge so se še posebej 

razmahnile, ko je začel človek obdelovati polje, izdelovati orodje in trgovati na način, da so 

dobrine med seboj zamenjali (Vode, 1998). Žlebnik (1973) navaja, da je iz družbenega 

položaja tedanje dobe razviden tudi način vzgoje. Ker delo glede na spol ni bilo deljeno, tudi 

vzgoja ni zahtevala ločene delitve. Njen glavni cilj je bil posredovati potomcem izkušnje in 

jih pripraviti na življenje za skupno družbeno korist. Zato je vzgoja otrok potekala ob delu, 

preko posnemanja (prav tam). 

V tem obdobju se je pri nekaterih slovanskih narodih razvila tudi posebna socialna skupnost: 

materinska zadruga. Ljudem, ki so živeli v tej zadrugi, je bilo skupno materino sorodstvo, 

medtem ko je bil očetov rod brez pomena. Mož se je priženil v materinsko zadrugo in si z 

delom ženo odslužil. Otroci so bili izključno last matere, očeta niso smatrali za svojega 

sorodnika. Vzrok za ta pojav v zgodovini človeškega rodu iščejo družboslovci v dejstvu: 

 da si je žena prva ustvarila varno bivališče zase in svoje otroke, medtem ko je bil mož 

na lovišču ali bojnih pohodih, 

 da je žena prva začela obdelovati polje, ki je bilo v primerjavi z lovom mnogo bolj 

zanesljivo, 

 da je bila žena kot delovna moč za skupnost več vredna kot mož (Vode, 1998). 
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S. Coontzeva in P. Hendersonova (1989, v: Haralambos in Holborn, 2005) navajata, da so bile 

družbe s sistemom matrilokalnosti7 bolj enakopravne, saj so ženske obdržale več moči. Ne le, 

da je hrana, ki so jo pridelali, ostala v njihovi sorodstveni skupnosti, ampak so tudi možje 

morali vse, kar so proizvedli, deliti z gospodinjstvi njihovih sester in žena. Meso z lova in 

nabrano zelenjavo so razdelili med člane in nečlane sorodstva. Z njo so nahranili celo tujce. V 

takih okoliščinah ni bilo potrebno vedeti, kdo je otrokov oče, ker posameznik ni imel nobenih 

posebnih pravic (prav tam). 

Z uvedbo zasebne lastnine je razpadla zadruga in je v ospredje stopila družina (Vode, 1998). 

Zaradi delitve lastnine znotraj sorodstva, kot jo opisujeta S. Coontzeva in P. Hendersonova 

(1989, v: Haralambos in Holborn, 2005), so nesorodniki in tujci prvič izgubili pravico do 

delitve hrane in drugih virov. Pomembni so postali starševski in sorodstveni odnosi (prav 

tam). Moški so z lovom in ribolovom skrbeli za hrano, branili ozemlje, se bojevali in 

opravljali verske obrede. Ženske so negovale otroke, vzdrževale bivališče, nabirale, 

shranjevale in pripravljale hrano. Ta delitev dela je bila jasna in stroga. Moški je povezoval 

družino z dogajanjem zunaj, ženska je oblikovala življenje znotraj družinskega kroga (Žmuc-

Tomori, 1989). Ženska je postala moška last in pod stalnim nadzorom, najprej očetovim ter 

pozneje pod moževim, ki mu je morala priseči pokorščino. V mnogih primerih je v primeru 

moževe smrti prešla oblast nad ženo celo na sina (Vode, 1998). Vzgoja otrok na tej stopnji 

prvotne družbe je ohranila bistvene značilnosti prejšnje vzgoje (ostala je enaka za vse), vendar 

postala bogatejša po vsebini in pestrejša po načinu. Njen glavni cilj ni bil le, da se otroci 

usposobijo za neposredno delo, ampak da se seznanijo tudi z rodovnimi pravili, običaji, 

obredji, junaškimi dejanji prednikov in pripravijo na boje, ki so se večkrat rodili zaradi sporov 

med plemeni. Poklicnih vzgojiteljev ni bilo, a vzgoji so se posvečali večinoma ljudje, ki so se 

v spretnostih in izkušnjah posebno odrezali (Žlebnik, 1973).  

V kulturah starega veka se je ženin socialni položaj postopoma izboljšal. Rešila se je 

suženjskih spon, začeli so jo smatrati kot človeka, njen položaj v družbi in v javnem življenju 

se je dvignil. Rimska zakonodaja je zahtevala, da žena s polnoletnostjo postane neposredno 

podložna državnemu redu. Lahko je dedovala in prosto razpolagala s svojo doto, ki jo je 

dobila od očeta. Možu je bila odvzela pravico prodati in umoriti ženo ali hčerko ter se ločiti 

od žene brez vzroka. Vendar A. Vode (1998) navaja, da se je omenjeni dvig ženinega 

položaja nanašal samo na določeno družbeno plast: na patricijske zakonske žene (prav tam). 

                                                           
7 Matrilokalnost je družbeni sistem, v katerem se možje preselijo v sorodstveno skupnost svojih žena 
(Haralambos in Holborn, 2005). 



Mohorič, K. (2017). Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na 
Slovenskem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

36 
 

Vloga rimske matere pri vzgoji otrok je bila velika, saj je bil otrok v času očetove odsotnosti v 

vojski prepuščen le njej. Kljub temu je imel oče neomejeno oblast nad otrokovim življenjem 

vse od njegovega rojstva dalje. Novorojenega otroka so po tradiciji prinesli k očetovim 

nogam. Če ga je oče dvignil, mu je s tem dal pravico do življenja, sicer je bil obsojen na smrt. 

Tudi Espinos (2000) navaja, da je bilo zavračanje otrok ob rojstvu nekaj povsem običajnega. 

Revnejše družine so zavrgle svojega otroka zaradi revščine, premožnejše družine pa zaradi 

dedovalne politike, preko katere so se izognili delitvi družinskega premoženja na več delov 

(prav tam). 

Najstarejši rimski zakon je zahteval od Rimljanke pet otrok, tj. v idealnem primeru štiri fante 

in eno hčerko. »Za preživetje hčere se rimski ustanovitelji patriarhata morda odločijo zato, da 

bi vsaj vsakemu sinu dediču zagotovili soprogo. V poznejšem času so trije otroci za svobodno 

žensko in štirje za osvobojeno sužnjo največ, kar je bilo mogoče pričakovati kot izpolnitev 

dolžnosti.« (Heinsohn in Steiger, 1993, str. 97) Zaradi privilegijev, ki jih je ponujal rimski 

zakon materam s tremi otroki, je verjetno, da so Rimljani izvajali nadzor nad rojstvi. Deček je 

dobil ime osmi dan po rojstvu, deklica pa deveti dan. Lastnemu imenu, ki ga je izbral oče, je 

sledilo ime rodu in ime družine. Dojenje in nega sta bili nalogi dojilje, ki je v prvih letih 

otrokovega življenja prevzela vlogo druge matere (prav tam). Ko so dečki dopolnili sedem let, 

so izpod izključno ženske oskrbe prešli pod nadzorstvo svojega očeta. Rimski očetje so vlogo 

vzgojitelja jemali zelo resno in odgovorno ter svoje otroke izobraževali na vseh področjih. 

Deklice pa so ostajale doma pri materah in se učile domačih del (Vidmar, 2009).  

Vzgoja je bila izrazito praktičnega značaja, glavna metoda in sredstvo učenja so bili zgledi. 

»Od nekdaj je obstajalo pravilo, da se od starejših ne bi učili zgolj z ušesi, ampak tudi z očmi. 

Vsakdo je imel očeta za učitelja, kdor ga ni imel, ga je nadomeščal nekdo najvišji in 

najpomembnejši.« (Plinij, Pisma 8, 14 v: Vidmar, 2009, str. 11) Otroke so telesno utrjevali in 

jih navajali na poljedelstvo in vojaške spretnosti (Žlebnik, 1973). Vzgajali so jih v pokorščini 

in v spoštovanju do bogov, starejših, običajev, v ljubezni do domovine, v pogumu in 

ponižnosti (Devjak, 2012). M. Pšunder (2004, v Devjak, 2012) navaja, da so Rimljani s tem v 

vzgojni sistem prvi vpeljali posebne vzgojne termine, kot so: 

 pieteta (spoštovanje bogov, umrlih), 

 digniteta (vzvišenost, ugled, dostojanstvo), 

 gravieta (privlačnost), 

 fides (zvestoba in pravičnost) (prav tam). 
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Vidmar (2009) zapisuje, da so bile sestavni del rimske vzgoje fizične kazni. Eden redkih 

pedagogov, ki je nasprotoval fizičnemu kaznovanju, je bil Mark Fabij Kvintilijan (prav tam). 

Po njegovem prepričanju je tepež sramoten in namenjen le sužnjem. Menil je: »Otroke tepsti, 

čeprav je v navadi, se mi nikakor ne zdi ustrezno. Prvič, ker je to grdo, primerno samo za 

sužnje in – kot se razume samo po sebi, če zadene starejšega človeka – kaznivo; drugič, ker se 

bo otrok, ki je tako zakrknjen, da se ga z grajo ne da popraviti, navadil tudi udarcev, prav tako 

kot sužnji najslabše vrste; tretjič, ker takšne kazni sploh ne bo treba, če bo nad otrokom ves 

čas bedel nadzornik. Zato bodi dovolj naslednje: nad šibko mladostjo, ki se ne more braniti 

sama, ne sme biti nikomur dovoljeno preveč« (Kvintilijan, Vzgoja govornika 1, 3 v: Vidmar, 

2009, str. 16). 

 

3.1.2 Fevdalni družbeni red in vpliv krščanstva na položaj ženske 
 

Fevdalizem – novo obdobje v razvoju človekove družbe, za katerega je bistvena značilnost, da 

se ustanovijo velika zemljiška posestva. Človek, ki je obdeloval zemljo, je ostal brez nje in 

postal odvisen od svojega posvetnega fevdalca. Zemljo je moral vzeti v zakup in prevzeti 

nove obveznosti, kot sta tlaka in dajatve. Neodvisnosti je bilo konec in postal je tlačan 

(Smiljanić in Mijušković, 1968).  

A. Vode (1998) navaja, da so v zgodnjem srednjem veku žene nekaterih slovanskih narodov 

živele v večji svobodi. V družbi so prevzemale pomembne funkcije: bile so vladarice, 

sodnice, zakonodajalke, kneginje (prav tam). Tudi Smiljanić in Mijušković (1968) zapisujeta, 

da so najprej žene cenili, imele so velik vpliv v javnih zadevah, odlikovala jih je nenavadna 

hrabrost (prav tam). D. Mihelič (1978) je na podlagi listin, testamentov in notarskih knjig iz 

piranskega arhiva analizirala življenje in položaj žene v obdobju zgodnjega fevdalizma. 

Avtorica ugotavlja, da so bile piranske žene pred zakonom enake, saj je tako poročena žena 

kakor tudi vdova lahko pred sodiščem nastopala v vlogi tožilke ali obtoženke. V dokumentih 

so ženske omenjene v vlogi pekarice, prodajalke vina, lastnice gostiln in prodajalke 

vinograda. Pogosto so žene omenjene tudi v zvezi s solinami: nastopajo kot lastnice ali 

družabnice, soline so oddajale v najem in jih kupovale (prav tam). Vendar pa je počasi tudi 

slovanska žena začela čedalje bolj izgubljati svojo prostost in razmeroma veliko vplivno 

funkcijo, saj so jo novi ekonomski in družbeni temelji hitro potisnili v podrejeni položaj 

moškemu (Vode, 1998 ter Smiljanić in Mijušković, 1968).  
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Oblast moškega nad žensko od njenega rojstva do smrti je glavna značilnost za odnos med 

obema spoloma v obdobju fevdalizma. Ženska je bila kot dekla pod očetovo oblastjo vse do 

poroke. Če ji je oče umrl, je prešla pod skrbniško oblast bratov in sorodnikov, ki so imeli pri 

njeni možitvi tudi glavno besedo. Ko so jo izročali bodočemu možu, so mu ob posebnem 

obredu hkrati izročili tudi njeno oblast (Smiljanić in Mijušković, 1968). Ženske so se poročale 

zelo mlade: med plemstvom in mestnim patriciatom povprečno s trinajstimi leti, na deželi s 

približno šestnajstimi. Sredi 14. stoletja se je zaradi razsajanja kuge in velike izgube 

prebivalstva starost žensk ob poroki zvišala. Ta je bila še višja, če so bila dekleta revna ali so 

živele na kmetiji (Bock, 2004). »Če vedo njegovi sorodniki za neporočeno žensko, za čedno 

dekle (po vdovah namreč ne povprašujejo), tedaj dostikrat ne delajo dolgih ceremonij pri 

snubitvi; če starši na prvo vprašanje ne obljubijo hčere in ne dajo privoljenja, pride snubec s 

petimi ali desetimi konji in – v večjem ali manjšem številu, kakor je pač treba – in si s silo 

vzame tisto, ki mu je srce ujela, tako da se o takem ugrabniku še najpravilneje da reči, da je 

ženo vzel« (Valvazor, 1977, str. 140). 

Oče je ob poroki ženinu izročil bič kot znamenje njegove neomejene vladavine nad ženo. Z 

bičem, ki je visel nad zakonsko posteljo, je mož ob prestopku pretepel svojo ženo. Tepeža 

niso smatrali kot surovo dejanje, temveč kot dokaz moževe nadvlade (Vode, 1998). Tudi pri 

razvezi zakona mož in žena nista bila enakopravna. Znano je, da so knezi nasilno pošiljali 

svoje žene v samostane in si tako pridobili možnost in pravico poročiti se z drugo. 

Najpogostejša vzroka za razvezo sta bila prešuštvo in neplodnost. Za slednjo so v zakonu 

največkrat okrivili ženo. V vseh plasteh fevdalne družbe je bil zakon brez otrok velika 

nesreča, kar je razvidno tudi iz starega pregovora, razširjenega pri slovanskih narodih, ki 

pravi: »Zakon brez otrok je kakor dan brez sonc.« (Smiljanić in Mijušković, 1968). 

Žena ni bila le tlačanka svojemu možu, ampak tudi posvetnemu ali cerkvenemu graščaku. 

Moški si pogosto niso smeli prosto izbirati zakonske partnerice brez dovoljenja svojega 

gospoda. Fevdalec je ob sklenitvi zakonske zveze izven graščinskih meja od kmeta zahteval 

določen znesek, kmetu je lahko prepovedal sklenitev zakonske zveze ali ga vanjo prisilil. 

Fevdalni gospodje so dolgo uporabljali tudi tako imenovano pravico do prve noči, ki se je 

ohranila pozno v srednji vek (Smiljanić in Mijušković, 1968 in Vode, 1998). 

Tlačanka je za graščaka opravljala težka dela na polju in gradu ter poleg tega skrbela za lastno 

družino. Mnogo žensk je bilo zaposlenih s prejo, tkanjem, šivanjem in vezenjem, tudi za 

prehrano so morale poskrbeti same. Žito so mlele z mlini na roko, oskrbovale vrt in živino. 
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Ker so bila bremena, ki jih je nalagal fevdalni gospod, čedalje večja in težja, so se ljudje 

začeli preseljevati v mesta. Mnogo predmetov in stvari, ki so jih prej izdelali v družini, se je 

sedaj dalo kupiti. Posledično s tem se je skrčil ženin delokrog v družbi in povečalo se je 

število brezposelnih deklet. V ta namen so se ustanavljala posebna bivališča za ženske, kjer so 

se dekleta preživljala z ročnimi deli. Veliko se jih je zateklo tudi v samostane (Vode, 1998).  

Potrebno je omeniti še en dejavnik, ki je v srednjem veku močno vplival na vlogo ženske v 

družbi, na njen zakon in družinsko življenje: krščanstvo. Fevdalna krščanska etika je bila v 

celoti zasnovana v moževo korist. Zagovarjala je, da narava dela moškega za glavnega, za 

nosilca avtoritete. Zato mora moški voditi in usmerjati družino, žena pa biti možu podrejena 

in poslušna (Jogan, 2014). V krščanski ideologiji ter Svetem pismu najdemo stališča in 

mnenja, ki so usmerjena neposredno na žensko in zakonsko zvezo: 

 vse ženske so Evine hčere. Krive so izgona iz raja oziroma tega, da mora moški 

služiti skorjo kruha v potu svojega obraza, 

 žene, bodite poslušne svojim možem (apostol Peter), 

 mož je glava ženi, kakor je Kristus glava cerkve (apostol Pavel), 

 ženska naj se molče uči največje pokornosti. Ne dovolim, da bi ženska učila koga 

drugega ali da bi bila možu gospodar, marveč naj bo skromna (apostol Pavel), 

 ženske so kot plevel, ki hitro raste (sv. Tomaž Akvinski), 

 ženske se rode zato, da bi bile večno pod jarmom svojega gospoda in učitelja, ki ga je 

narava v vseh ozirih bogato obdarila s premočjo v vsakem pogledu in ji ga namenila 

za gospodarja (sv. Tomaž Akvinski), 

 ženska je pravzrok za propad človeštva; vrata, ki peljajo v pekel (Tertulij), 

 »In Gospod je rekel Mojzesu. Povej Izraelovim sinovim: ko žena spočne in porodi 

dečka, bo sedem dni nečista, kakor je nečista v dnevih svoje mesečne čišče. Osmi dan 

po porodu je treba otroka obrezati. Žena naj bo še triintrideset dni v očiščevanju svoje 

krvi: nič svetega naj se ne dotakne: dokler se ne dopolnijo dnevi njenega očiščevanja, 

naj ne hodi v svetišče. Ako porodi deklico, bo nečista dva tedna, kakor v času svoje 

mesečne čišče, in naj ostane še šestinšestdeset dni v očiščevanju svoje krvi« (Mojzes) 

(Smiljanić in Mijušković, 1968, str. 42). 

Sovraštvo do žensk, ki ga je gojilo krščanstvo, niso izražali le posamezniki, temveč tudi 

cerkveni zbori. Nekateri so prepovedali vsakršno izobraževanje žena, drugi so jim prepovedali 

pristop k oltarju (prav tam). D. Mihelič (1978) ugotavlja, da je krščanstvo ženo cenilo na 
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duhovnem področju, medtem ko ji na socialnem področju ni priznavalo enakovrednosti z 

moškim (prav tam). Tudi M. Jogan (2014) ugotavlja, da je pojmovanje ženske v katoliškem 

nauku opredeljeno dihotomno. Na eni strani je ideal matere božje kot darovalke življenja in 

ohranjevalke večne ljubezni, na drugi strani pa lik ženske kot grešnice, ki predstavlja vir 

vsega zla in grešnih skušnjav za moškega. Avtorica hkrati ugotavlja, da je krščansko 

poimenovanje družbenega položaja ženske v preteklosti pomagalo ohranjati in opravičevati 

patriarhalno urejenost in diskriminacijo žensk v družbi in v družini dolga stoletja. Tudi danes 

(prav tam). 

Pri analiziranju vloge žene v srednjeveški družbi je potrebno omeniti tudi njeno temnejšo plat, 

ki jo opisujejo številni avtorji (Delcott, 2009; Heinsohn in Steiger, 1993; Radovanovič, 1997; 

Štrukelj, 1963–1964; Vajkard Valvasor, 1977; Vode, 1998, idr.): ženske kot čarovnice. Kot 

začetek čarovniških procesov P. Štrukelj (1963–1964) navaja leto 1484, ko je izšla knjiga 

papeža Inocenca VIII o preganjanju čarovništva v Nemčiji. Kot prve podatke o čarovništvu na 

slovenskih tleh avtorica navaja zgodovino grofov Celjskih, ko Veroniko Deseniško obtožijo 

čarovništva. Čarovništvo se je pri nas najbolj razširilo v drugi polovici 17. stoletja (prav tam), 

o čemer poroča tudi zgodovinar Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1977, 

str. 184): »Drugače se še najdejo na Kranjskem kmetje in kmetice, ki napovedujejo 

preprostim ljudem, kje je izgubljeno ali ukradeno blago, in dajejo nasvete za različne bolezni 

in druge reči. Toda če oblast izve, jih da zapreti in po preiskavi kaznovati. Tako ženske 

imenuje preprosti človek boginja, a bolj po pravici bi se morala imenovati hudičevka ali 

hudičeva dekla« (prav tam).   

V Ljubljani je preganjanje čarovništva doseglo višek v letih 1691–1692, ko so skrajno kruto 

pokončali 26 ljudi, med njimi največ žensk. Nekaj let pozneje je iz poročila kapucinske 

kronike iz Krškega mogoče razbrati o množičnem preganjanju in sežiganju čarovnic na 

Dolenjskem v letih 1709 in 1711. Vir navaja, da je bilo tedaj v Krškem ubitih od 20 do 40 

žrtev. Na Koroškem so usmrtili zadnjo žrtev tovrstnih procesov leta 1715 (Štrukelj, 1963–

1964).  

V čarovnice so verjeli vsi: katoličani, preprosto ljudstvo in višje izobraženi ljudje. Žrtve 

čarovniških procesov so bile večinoma ženske, ki so se jih hoteli znebiti iz takšnega ali 

drugačnega razloga. Pogosto so jih ovadili in proti njim pričali moški, ker so odklonile 

njihovo ljubezen. Obdolžitev čarovnije je bilo orožje, proti kateri je bila ženska brez moči, 

zlasti ker so to vraževernost gojile posvetne in cerkvene oblasti (Vode, 1998).  
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Delcott (2009) ter Smiljanić in Mijušković (1968) zapisujeta, da imajo čarovniški procesi 

svoje korenine v varovanju v hudiča in strahu pred njegovim zlom. V primeru elementarne 

nesreče, vojne, bolezni ali lakote, ko so se dogajale za ljudi nedoumljive stvari, je njihova 

domišljija vse to pripisala hudiču. Najbolj so se bali kuge oziroma tako imenovane črne smrti, 

ki so jo razlagali kot božjo kazen. Proti kugi ni delovalo nobeno dotedanje zdravilo, molitev, 

urok ali beg, kajti v času epidemije so ljudje ne glede na stanovski položaj množično umirali. 

Zlo smrtonosne kuge so pripisovali hudiču in njegovim pomagačem – čarovnicam. Ženske so 

preganjali zaradi obtožb, da so mnoge med njimi v razmerju s hudičem. Žrtve so bili tudi 

otroci in duhovniki (prav tam). 

Nasprotno sta Heinsohn in Steiger vzroke za nastanek čarovniških procesov poiskala drugje. 

V svoji knjigi Uničenje modrih žensk (1993) zapisujeta, da pri preganjanju čarovnic »ne gre 

za kako nenadno ekstremistično versko vnemo ali celo strah pred demoni« (prav tam, str. 

125). Cilj preganjanja vidita v izkoreninjanju točno določenih znanj – znanj o nadziranju 

rojstev. Avtorja sta mnenja, da kontracepcijska sredstva niso izum civiliziranega sveta, ampak 

ponovno odkritje starih znanj. Tradicionalne družbe so poznale »odgovornost« do otroka, saj 

je imeti otroka zanje pomenilo imeti delo in skrb. Od 14. stoletja dalje pa se je začelo načrtno 

iztrebljanje znanj o kontracepciji, zamaskirano v preganjanje čarovništva. Rezultat 

čarovniškega procesa je bila nevedna ženska, ki ni imela nobenega znanja o preprečevanju 

zanositve, in množica zanemarjenih otrok (prav tam). 

Iz omenjene teze se samo po sebi postavlja vprašanje: kaj je torej razlog za množično 

preganjanje čarovnic oziroma tako imenovanih modrih žensk? Heinsohn in Steiger (1993) kot 

prvi razlag navajata podnebje. Na začetku 14. stoletja se je podnebje v večjem delu Evrope 

izrazito poslabšalo. Hladna in deževna leta 1315–1318 so Evropi prinesla neprekinjeno 

obdobje slabih letin ter povezano s tem lakoto. V že tako napeti položaj je leta 1348 udarila 

kuga, ki je v enem stoletju zmanjšala evropsko prebivalstvo s slabih 73 na 45 milijonov.8 

Posledica so bili kmečki upori, ki so zemljiške gospode pripeljali k razmišljanju, kako 

ponovno pridobiti delovno silo. Čarovništvo so potem takem izumili, da bi zapolnili praznino 

majhnega števila ljudi. Avtorja hkrati navajata, da je »preganjanje čarovnic bilo usmerjeno 

proti nadzorovanju rojstev, da bi zatrli določeno število otrok na lastno odgovornost in ga 

nadomestili z državno nadzorovano proizvodnjo ljudi« (prav tam, str. 111). 

                                                           
8 Kuga je po številu mrtvih prekosila vse katastrofe, ki jih je zahodna Evropa doživela v zadnjih tisoč letih – bila 
je daleč večja od katastrof obeh svetovnih vojn (Heinsohn in Steiger, 1993). 
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3.1.3 Fevdalna vzgoja 
 

Zgodovinar Phillipa Aries je v svoji knjigi Otrok in družinsko življenje v starem režimu 

(1991) prikazal, da pojem otroštvo ni univerzalen in nespremenljiv, temveč je družbeno in 

zgodovinsko pogojen (prav tam). Izhodišče njegovega raziskovanja je otroštvo v zgodnjem 

srednjem veku. Preko religijskih ikonografij, slik, pisem, nagrobnih napisov in književnosti je 

odkril, da v tem obdobju ni obstajal poseben termin za otroka (prav tam in Trebješanin, 2011). 

Bil je mnenja, da: »V srednjeveški družbi občutenje otroštva ni obstajalo. To ne pomeni, da so 

takrat otroke zapostavljali, zavračali ali zlorabljali. Občutenja otroštva ne gre enačiti z 

naklonjenostjo do otrok. Bolj ustreza zavesti o posebnosti otroka, zavesti o tistem, po čemer 

se otrok razlikuje od odraslega, celo mladega odraslega človeka. Takšna zavest ni obstajala« 

(Aries, 1991, str. 23).  

Avtor navaja, da do 12. stoletja ljudje niso poznali otroštva kot nekega specifičnega 

posebnega razvojnega obdobja, temveč so otroka dojemali kot pomanjšano odraslo bitje, ki se 

od odrasle osebe razlikuje edino po velikosti. Trajanje otroštva je bilo omejeno na najbolj 

nebogljeno dobo, ko si »človek še ne more pomagati sam« (prav tam). Posameznik je iz čisto 

majhnega otroka nemudoma postal mlad mož in tako preskočil etapo mladostništva, ki so jo 

poznali pred srednjim vekom in pozneje (Batistič Zorec, 2003). Šele v 17. stoletju so odkrili, 

da imajo majhni otroci drugačno telesno konstrukcijo, obnašanje, govor in mentaliteto 

oziroma da so posebna bitja, drugačna od odraslih. Takrat je podoba otroka v slikarstvu in 

književnosti postala podobna našemu modernemu doživljanju otroka kot majhnega, milega in 

nežnega bitja (Aries, 1991 in Trebješanin, 2011). Nosilci opisanih idej so bili pedagogi 

razsvetljenstva, ki so zagovarjali spontano igro, radovednost in potrebo po aktivnosti. 

Nasprotovali so teoriji prirojenega greha in verjeli, da je človek po naravi dober. Iz tega izhaja 

njihovo nasprotovanje kaznovanju, ostremu discipliniranju in iskanjem ravnotežja med 

svobodo in omejevanjem otrok (Batistič Zorec, 2003). 

V nasprotju z Ariesom, ki opisuje enakopravno vključenost otrok v svet odraslih, Grosrichard 

(1980, v Batistič Zorec, 2003) opisuje, da so otroke do 17. stoletja obravnavali kot služabnike. 

Bili so lastnina svojih staršev, brez pravic in izolirani od svoje družine (prav tam). Tudi M. 

Černič (1988) je kritična do socialno zgodovinskih študij Phillipa Ariesa zaradi virov, iz 

katerih je črpal podatke za raziskavo. Avtorica navaja, da so pisma, nagrobni napisi, dnevniki 

in življenjepisi napisani subjektivno in prikazujejo le eno stran resnice. Poudarja tudi, da 
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interpretiranje spoznanj na podlagi slik in ikonografij ni preprosto, saj se spremembe v 

umetnosti zelo redko dogajajo hkrati z družbenimi spremembami (prav tam). 

Otroci so se običajno rodili v prvem letu zakona. Smrtnost je bila zelo visoka,9 a med 

deklicami in dečki dokaj izenačena, kar kaže na enakovreden odnos in ravnanje z 

novorojenimi otroki (Paulič, 2012). Valvasor (1977, str. 138) je zapisal: »Noseče ženske 

delajo ne le tu, temveč po vsej deželi do zadnje ure, ko pridejo porodni popadki in morajo 

roditi. Zakaj narava jih ni ne pomehkužila ne raznežila, temveč obdarovala s čvrstimi 

telesnimi močmi in vztrajnostjo; zato marsikatera v gozdu rodi in sama otroka domov 

prinese« (prav tam). 

Obred krsta je bil zaradi svoje simbolne vloge očiščenja zelo pomemben dogodek. Otroke so 

najpogosteje krstili nekaj dni po rojstvu (Paulič, 2012). »V Kranju in okolici so imeli kmetje 

nekoč navado, da so se tretji dan po krstu zbrali botri ter okopali in umili krščenega otrok. 

Vodo, v kateri so skopali otroka in ki so jo imenovali križma, so zlili pod višnjo ali češnjo, če 

je bila punčka, ali pod oreh, če je bil fantek; nato so odlomili od drevesa vejo ter jo vtaknili v 

sobo z otroško posteljo v strop, govoreč: »Ko bo otrok tako velik, da bo mogel doseči to vejo, 

naj gre oče spet k materi spat.« Duhovniki pa so zoper to razvado pred približno dvajsetimi 

leti javno na prižnici tako pogosto in toliko pridigali, da so jo odpravili« (Valvazor, 1977, str. 

116). Zaradi strahu, da gredo nekrščeni otroci naravnost v pekel, in velike stopnje umrljivosti 

se je razširil zasilni krst. Opravila sta ga lahko moški ali ženska v trenutku, ko je bil otrok 

rojen (Paulič, 2012).  

Smiljanić in Mijušković (1968) navajata, da očetje niso negovali novorojenega otroka. Kljub 

temu so imeli nad njim popolno oblast. Imeli so pravico otroka zavrniti ali ga pustiti na cesti; 

ubiti dvojčke, trojčke in otroke s prirojenimi telesnimi hibami. V skrajni nuji so lahko svoje 

otroke prodali ali oddali na delo (prav tam). Revni ljudje so bili prisiljeni otroke uporabiti kot 

delovno silo. Predvsem v mestih so jih pošiljali prosjačiti, kar je med ljudmi veljalo za precej 

nemoralno početje in je sprožalo različne intervencije kot na primer prepoved beračenja 

(Paulič, 2012). Tudi deMause (1974) meni, da je bilo zapuščanje otrok pogosta navada. Dajali 

so jih stran kot garant za dolg ali pa so jih  poslali k drugim družinam, da tam odrastejo. Zlasti 

med starši iz višjih in srednjih slojev je bilo razširjeno pošiljanje otrok k dojiljam, ki so z 

otroki pogosto delale zelo kruto: otroke so kaznovale, poškodovale, neustrezno hranile, včasih 

celo izstradale ali zastrupile (prav tam). 

                                                           
9 Vsaj tretjina otrok je umrla pred petim letom starosti (Paulič, 2012). 
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Vzgojo je zagotavljalo vajeništvo, ki je temeljilo na sobivanju otrok z odraslimi (Batistič 

Zorec, 2003). Janez Vajkard Valvasor (1977, str. 138) je zapisal: »Starši vzgajajo po navadi 

otroke za tak poklic in delo, ki ga sami opravljajo. Mornarji in ribiči navajajo svoje k 

mornarstvu, ladjedelstvu ali ribištvu; drvarji dado svojim otrokom sekiro v roko; strugar ali 

mizar privaja sina na stružnico ali skobelj, strelec in lovec mu priporoča puško« (prav tam). 

Srednjeveška vzgoja je imela značilnosti tlačanskega družbenega reda in cerkvenega 

gospostva (Žlebnik, 1973). Temeljila je na prepričanjih, da je človek zaznamovan z zlomom 

in grehom, zato je bil glavni vzgojni cilj vzgojiti vernega in poslušnega človeka (Devjak, 

2012). Cerkveni koncept vzgoje je nasprotoval brezbrižnosti do otroka in preziru v imenu 

razumnega človeka. Temu gibanju je sledilo širjenje vzgojnih ustanov, kolegijev ter razvoj 

šolskih navad v smeri strožje discipline (Batistič Zorec, 2003). Splošna načela vzgoje tistega 

časa so bila: 

 »Na otroke je treba stalno paziti, nikdar in nikjer ne smejo ostati sami, pa naj bodo 

zdravi ali bolni. Toda ta nenehni nadzor mora biti blag, kazati mora določeno 

zaupanje, tako da otroci verjamejo, da jih vzgojitelji ljubijo in da so z njimi zaradi 

družbe. Posledica tega je, da imajo to varstvo radi, namesto da bi se ga bali« (Aries, 

1991, str. 148–152). Vseeno pa je to načelo zadevalo le maloštevilne otroke iz zelo 

bogatih družin (Batistič Zorec, 2003).  

 »Ne laskati otrokom in jih že zgodaj navaditi na strogost« (Aries, 1991, str. 148–152). 

 Pri vzgajanju je potrebno poudariti sposobnosti in skromnost v obnašanju (prav tam). 

Pojavila so se tudi priporočila, naj se otroci ne družijo s služabniki (Batistič Zorec, 

2003). 

 »Omejiti domačnost in jo nadomestiti z veliko zadržanostjo v vedenju in govorici tudi 

v vsakdanjem življenju« (Aries, 1991, str. 148–152).  

R. Salecl (1991, v: Batistič Zorec, 2003) navaja, da je vzgoja v renesansi sicer pomenila 

napredek glede srednjeveške metode zatiranja otrok, ni pa prinesla spremembe v odnosu do 

samega otroka. Otrokova nevzgojenost je postala njegova krivda in napaka, ki jo je bilo 

potrebno čim hitreje preprečiti s trdo vzgojo. Vzgoja je temeljila na popravljanju napak in 

slabih nagnjenj, ni je zanimalo trenutno stanje, ampak le otrok kot bodoča odrasla oseba (prav 

tam).  
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3.2 VPLIV INDUSTRIALIZACIJE IN SPREMENJENE VLOGE ŽENSKE V 
DRUŽBI NA VZGOJO PREDŠOLSKIH OTROK 

 

3.2.1 Oris družbenega dogajanja in bivalne kulture 
 

Preobrat v srednjeveški miselnosti se je začel z odkritjem Amerike in poti v vzhodno Indijo 

okrog Afrike. Novoodkritega ozemlja so se prilastili Evropejci, ki so začeli izkoriščati njeno 

bogastvo, zlasti rudnike. Gospodarstvo se je razmahnilo iz ozkih mej domače hiše na mesta 

ter prekoračilo državne meje. Evropske države, ki so imele v lasti kolonije, so s pomočjo 

trgovanja obogatele. Da se je trgovina tako razmahnila, je pripomogel tehnični razvoj 

proizvodnje oz. manufakture. Cehovstvo je začelo propadati, kar je povzročilo ustvarjanje 

močnih držav, ki so v lastnem imenu omejevale avtonomijo cehov. Opustili so tlačanstvo in 

začeli s svobodno obrtjo in trgovino. Nastopila je doba tako imenovanega gospodarskega 

liberalizma, ki temelji na načelu, da ima vsak posameznik popolnoma prosto pot (Vode, 

1998). 

Manufakturna proizvodnja je trajala do konca 18. stoletja, ko je v ospredje stopil stroj. Z 

uvedbo stroja je nastopila v strukturi človeške družbe nova družbena ureditev: proletariat, ki 

prodaja svojo delovno silo lastniku kapitala. Ker je stroj v primerjavi z ročnim delom izdelal 

več za nižjo ceno, je rokodelstvo začelo propadati. Medtem je manufaktura še zahtevala 

kvalificirano delavstvo, vendar je potreba z izpopolnjevanjem proizvodnega stroja padala 

(prav tam). 

Avstro-Ogrska, pod katero je sodil večji del slovenskega ozemlja, je bila z izjemo Rusije 

gospodarsko najbolj zaostala evropska država. Imela je slabo industrijo in nerazvito 

kmetijstvo. Pokrajine, ki so jih poseljevali Slovenci, so bile v vseh pogledih najmanj razvite. 

Po podatkih iz popisa leta 1880 je bila dobra polovica Slovencev nepismenih. Ljubljana je 

bila v avstrijski monarhiji najbolj jetično mesto. Leta 1890 je od kmetijstva živelo 75 % 

Slovencev oziroma dobrih 930.000 ljudi, stalnih delavcev pa je bilo le 416.479 ljudi (Puhar, 

2004). Tudi S. Ž. Žnidaršič (2000) navaja, da se je večina kranjskega prebivalstva preživljala 

s kmetijstvom. V desetletjih se je odstotek prebivalstva počasi nižal na račun drugih poklicnih 

vej, vendar se je še pri zadnjem popisu leta 1910 s kmetijstvom preživljalo več kot 60 % ljudi. 
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Tako je Kranjska sodila med tiste avstrijske dežele, kjer je bilo kmetijstvo v 20. stoletju daleč 

najpomembnejša gospodarska veja10 (prav tam). 

Ljudje na podeželju so živeli v pritličnih hišah, ki so vsebovale en sam prostor. Osrednji 

prostor je bil hkrati soba, kuhinja z odprtim ognjiščem in pogosto tudi hlev za drobnico. 

Stavbe so bile lesene in z izjemo Primorja pokrite s slamo ali skodlami. Okna so bila zaradi 

varčevanja s toploto in pozneje zaradi dragega stekla majhna. Tla so bila iz shojene zemlje, 

tanjših debel ali desk. Osemnajsto in devetnajsto stoletje sta prinesla precejšen premik in prve 

gradbene normative. Pravila so prepovedovala, da bi bile nove stavbe lesene. Zahtevala so 

ognjišča z dimnikom, tla, dvignjena od zemlje, hlev, ločen od bivalnih prostorov, in shrambo, 

katere vrata se ne odpirajo naravnost v sobo. Da je večina kmečkih hiš ustrezala zgoraj 

naštetim normativom, je preteklo sto petdeset let (Puhar, 2004). 

Oprema je bila skromna in je vsebovala le kose pohištva, ki jih je bilo mogoče uporabiti za 

več namenov hkrati (skrinja, stol, klop, miza). Postelja je vse prejšnje stoletje predstavljala 

prestižen kos pohištva, ki je pripadal zgolj gospodarju in gospodinji (prav tam). France Koblar 

(1976) se iz svojih otroških let spominja: »Nekatere hiše so bile prave žebljarske kasarne – saj 

je v eni sobi stanovalo več družin. Posamezna družina je imela samo svoj kot za mizo ali celo 

samo kos mize, kjer so prebivali podnevi – spale pa so družine v podstrešnih kamrah, tam 

imele svojo obleko, v skrinjah, drugega premoženja ni bilo. Pohištvo kovaške družine je bilo 

ena postelja, zibelj in še otroška postelja, skrinja (moževa in ženina) ter pokončna omarica 

(morajna) za kuhinjo« (prav tam, str. 33).  

Podeželske hiše niso imele vodovoda, kanalizacije in stranišča. Kmetje so se oskrbovali s 

kapnico, vodo iz vaških vodnjakov ali bližnjih potokov. Odpadke so odvrgli na gnojišče ali 

bližnjo mlako. Potrebo so opravljali na dvorišču, robu gnojišča ali v hlevu (Puhar, 2004).  

Mestne hiše so bile v primerjavi s podeželskimi zidane in pokrite s trajnejšo kritino. Imele so 

višje strope, večja okna in kot obvezen element dimnik. Pozimi oken niso obložili s slamo, 

mahom, cunjami ali žagovino, kakor je bilo to v navadi v kmečkih hišah, saj so bili prostori 

mračni, hladni in vlažni. Pogosto so po zidovih rasle gobe ali se je razpredala plesen (prav 

tam). Henrik Tuma je v knjigi Iz mojega življenja (1937, str. 37) zapisal: »Vlažno stanovanje 

je imelo usodne nasledke za mlajšo sestro in brata. Oba sta dobila zaradi vlage vnetje 

                                                           
10 Za primerjavo: od visokega srednjega veka do konca 18. stoletja se je s kmetijstvom ukvarjalo 80 % 
prebivalstva zahodne in srednje Evrope. Ta delež je leta 1900 znašal le še 40 % (Sieder, 1998).  
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pokostne mrene, sestra Meta v kolenu, ko je imela šest let, brat Ivan ... pa v kolku, ko je bil v 

drugem letu starosti. Oba sta od bolečin prevpila cele noči« (prav tam).  

Ljubljana vse do leta 1890 ni imela vodovoda, ampak so ljudje hodili po pitno vodo k 

vodnjakom. Perilo so prali v Ljubljanici, ki je bila hkrati edini kanalizacijski vod. Ko je konec 

stoletja Ivan Hribar začel spodbujati h gradnji vodovoda, je bila večina Ljubljančanov proti 

zamisli. Kanalizacijo in vodovod je v Ljubljani zakrivil potres, ki je leta 1895 razmajal večino 

stavb v mestu. Tako so Ljubljančani cevi in angleška stranišča napeljali natančno ob 300. 

obletnici izuma te naprave (Puhar, 2004). 

Devetnajsto stoletje je v slovensko bivalno kulturo prineslo pomembno novost: stanovanjske 

kasarne. Za bivanje so preuredili poslopja starih opuščenih tovarn in furmanske postaje 

oziroma hleve, ki so stali ob starih tovornih poteh. Med najbolj znamenite primere takih 

kasarn na Slovenskem sodita ljubljanska Cukrarna in trboveljska Glažuta. Trboveljska 

premogokopna družba je v opuščenem poslopju steklarne uredila stanovanja za rudarske 

družine. Popis iz leta 1880 navaja, da je v Glažuti stanovalo okoli 500 ljudi, kar pomeni, da je 

v vsaki sobi živelo 8 ali 9 stanovalcev (prav tam).  

   

3.2.2 Prva leta otrokovega življenja 

 

V Ljubljani so prvi porodniški oddelek ustanovili v meščanskem špitalu leta 1789. Čeprav je 

bil oddelek odprt že v času Marije Terezije, je bilo število žensk, ki so rodile v porodnišnicah, 

stoletje pozneje zelo nizko. Porodnišnice so bile izključno namenjene nezakonskim materam, 

kaznjenkam, ženskam, ki so hotele roditi na skrivaj, in tistim, ki jih je porod presenetil na 

cesti. Večina Slovenk je torej rodila doma ob pomoči starejše ženske. Rodile so v kamri, 

štiblcu, »hiši« ali v kuhinji poleg odprtega ognjišča. Ljudska medicina je  poznala številne 

metode za olajšanje in pospešitev poroda. Če so bili popadki prešibki, so morale nosečnice 

trdno stopati po pehat, poskakovati, teči, glasno stokati ali kričati. Tegobe ob porodu in po 

njem je lajšala pijača. Na Slovenskem ni bilo kraja, kjer porodnica ne bi dobila vina ali druge 

alkoholne pijače. Pijačo so svojim ženam priskrbeli tudi najrevnejši ljudje. »Z vinom se 

zalivajo, da je groza. Mnoge Podgorke imajo lagviček zmerom pod vzglavjem, da ga pijejo 

lahko, kadar ležijo, tudi ponoči. Eno ali dve vedri ga posuši vsaka porodnica« (Puhar, 2004, 

str. 70). 



Mohorič, K. (2017). Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na 
Slovenskem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

48 
 

Po rojstvu so otroka okopali in ga povili s povoji. Tako negibno povit je dojenček ostal šest 

mesecev, ponekod tudi dlje. Zakaj? A. Puhar (2004) navaja tri razloge, zakaj je vsak človek 

moral zvezan preživeti začetek svojega življenja: 

1. obvarovanje pred hudičem: otroka je bilo potrebno zaščititi in zavarovati, saj bo v 

nasprotnem primeru postal sam sebi nevaren. Povezano s tem so povezovanje 

opravičevali, da si prost otrok lahko potrga ušesa, iztakne oči, spahne roko ali nogo, se 

razpraska in podobno; 

2. drža telesa: majhen otrok dolgo obdrži skrčeno držo telesa, kakršno ima v maternici. 

Takšna drža spominja na žival. Menili so, da je pokončnost telesa ena izmed tistih 

lastnosti, po kateri se človek odločilno razlikuje od živali. Povoji so torej služili 

počlovečenju dojenčka, ki ob rojstvu spominja na žival; 

3. drugačno vedenje otrok: povezani otroci so imeli zaradi tesnih povojev okoli prsnega 

koša počasnejši srčni utrip in nižji pritisk. V primerjavi s prostimi vrstniki so bili zato 

bolj pasivni, odsotni, več so spali in manj jokali. Otroke, ki veliko spijo in malo 

jokajo, so smatrali za pridne otroke, saj starši z njimi niso imeli veliko dela (prav tam). 

Na Slovenskem se je boj proti povojem11 začel konec 18. stoletja, ko so staršem zdravniki 

začeli svetovati, naj otroke ne povezujejo pretesno. Za njimi so omenjena svarila začeli 

ponavljati ljudje drugih poklicev, med njimi tudi ljubljanski učitelj Jakob Dimnik (1895): 

»Novorojenec nima še nikake obleke, ampak zavijemo ga v plenice in povijemo s povojem. 

Vprašati se moramo, je zdravo in prav, da otroka tako povijemo in povezujemo. Zdravniki 

trdijo, da je povijanje pravo trpinčenje za otroka, posebno če mu povijemo še roki tik telesa. 

Če otroka uže povijemo, pustimo mu vsaj roki prosti in tudi čez prsa ga ne smemo povijati 

pretesno, da lahko sope in diha; če je pretesno povit, razgreje se ves in spoti, in ko ga 

odvijemo, takoj se prehladi. Bolj zdravo in bolj človeško je, da otroke, kolikor je mogoče, 

malo in mehko povijemo« (prav tam, str. 58). 

K ukinjanju rabe povojev in širjenju plenic so veliko prispevale obsežne zdravstveno-

prosvetiteljske kampanje v času med prvo in drugo svetovno vojno. Vendar so še deset let po 

drugi svetovni vojni vsi naši priročniki o negi otroka predpisovali različne metode povijanja 

za posamezna starostna obdobja. O tem priča tudi zapis etnologinje Fanči Šarf, ki je leta 1950 

opravljala terenske raziskave v okolici Stične in zapisala: »Prizor, ki sem ga videla, mi bo za 

                                                           
11 V Evropi so se resni glasovi proti povijanju pojavili v 18. stoletju. Eden prvih, ki je nasprotoval tej navadi, je 
bil Jean Jacques Rousseau, ki je menil, da je početje surovo, barbarsko, nespametno in popolnoma nepotrebno. 
Povoje so prvi opustili v Veliki Britaniji in Franciji na prehodu v 19. stoletje (Puhar, 2004). 
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zmeraj ostal v spominu. Vsa štiri okna so bila zaprta in zatemnjena. V svetlobi, ki je prihajala 

skozi pravkar odprta vrata, sem na tleh sredi prostora videla zibko, v njej pa dojenčka, 

pokritega s kapico in tesno povitega s povoji od vratu do konca nog, da je bil kot mumija. Po 

obrazu in povojih se je paslo polno muh. Mati jih je odgnala in se opravičevala: peko kruha 

ima pa je toplota privabila muhe v hišo. Povprašala sem to in ono in med drugim zvedela, da 

bi svetloba škodila otrokovim očem in da bi dojenček ne spal, ko bi ne bil povit. Če bi imel 

proste roke, bi med spanjem z njimi zbujal samega sebe, pa tudi njegova rast in postava bi bili 

prizadeti. Otroka je treba tesno poviti; tako ravnajo vse matere že od nekdaj« (Puhar, 2004, 

str. 56–57). Moralo je preteči še nekaj let, da se je na Slovenskem uveljavilo spoznanje, da 

imajo novorojeni otroci pravico do prostega gibanja (prav tam). 

Povezovanje je močno zaviralo otrokov telesni razvoj, omejevalo izkustveno učenje, prvo 

igro, občutenje lastnega in tujega telesa, pestovanje ter prikrajšalo otroka za preprosto in 

najzgodnejšo obliko samotolažbe (npr. sesanje palca). Pomirjevalno vlogo so opravljale tako 

imenovane culjice ali cucilji. Te primitivne dude so bile narejene iz koščkov blaga, v katere so 

zavili hrano, alkohol ali mak in jih zavezali z nitjo. Ker se je hrana v njih kisala in kvarila, so 

bile vir infekcij in zgodnje smrti (prav tam). 

Na Slovenskem so bile dojilje redkost, saj so bile zaradi visokih cen rezervirane samo za 

potrebe višjih slojev. Otroci, ki niso bili dojeni zaradi materine nove nosečnosti ali kmečkih 

opravil, so kmalu začeli dobivati gosto hrano (kašo, močnik, razmočen kruh itd.). A. Puhar 

(2004) navaja, da se je še daleč v 20. stoletje ohranila navada hraniti dojenčke z jedmi, ki jih 

je mati ali varuška najprej prežvečila in potem dala otroku v usta. V drugi polovici stoletja je 

tudi v slovenske dežele začela prodirati tehnika, ki je prinesla prve otroške stekleničke in 

gumijaste dude. Vendar pa je tudi steklenička, eden redkih izumov, namenjen otrokom, imela 

svojo slabo stran. Ker je vanjo šla velika količina mleka in jo je bilo mogoče postaviti ob 

zibelki ali postelji na tla, je otrok lahko ves dan ležal, medtem ko se je mati ukvarjala z 

drugim delom ali odšla od doma. Otroci niso bili lačni, vendar so pili vse slabše mleko (prav 

tam).   

Avtorji, ki so tisti čas pisali o vzgoji otrok v prvem letu življenja, so nasprotovali razvajanju 

in zagovarjali načela strogega dnevnega reda. A. Gradišnik je za revijo Popotnik (1885, str. 2) 

zapisal naslednja priporočila za vzgojo novorojenčkov: »Otroka se ne sme okrog nositi, ker se 

potem razvadi ter svojo obližje s kričanjem nadleguje ... Dojenčka naj se pa koj s početka 

navadi na določen red v pitju; to je njemu samemu, ko tudi materi in vsej okolici na korist in 
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dobro« (prav tam). Desetletje pozneje je v reviji Slovenka izšel članek s podobnimi nasveti: 

»Dete naj se nikdar ne ziblje in ne nosi okoli. Svojo hrano naj dobiva točno ob obrokih; 

nikdar naj se mati ne da omehčati po njegovem kričanju. Če otrok le enkrat zapazi, da s 

kričanjem kaj doseže, tudi bode vedno kričal« (Puhar, 2004, str. 66). Vsem avtorjem, ki so 

pisali o vzgoji, je bilo skupno, da je otroka potrebno ob določeni uri dvigniti, umiti, nahraniti 

in nemudoma položiti nazaj v zibelko. Vse drugo se je štelo kot razvajanje (prav tam). 

Zibelke, različne košare, jerbasi in zaboji so bili na Slovenskem v rabi skozi vso zgodovino, 

vendar prava redkost. Konec srednjega veka je večina ljudi spala na skupnih ležiščih, kjer je 

bilo veliko priložnosti, da mati poleži dojenčka, ki spi poleg nje, in ga s svojim telesom 

zaduši. Zaležanja so se zgodila po nesreči ali zavestno, zato je cerkev pričela opozarjati na 

problem detomorov in prepovedovala staršem, da vzamejo dojenčke s seboj na ležišče. Hkrati 

je država uzakonila kazen za ženske, s katero so skušali zmanjšati število mrtvih otrok; 

posebej za zakonske in nezakonske matere, ki so se znašle v očitni stiski (prav tam). Leta 

1901 je v reviji Slovenka izšel članek, v katerem so avtorice opozarjale na dvojno moralo pri 

preganjanju detomorilk. Zapisale so, da sta za otroka potrebna dva: moški in ženska; ko se 

zgodi detomor, pa je kriva le ženska. Rešitev za zmanjšanje detomorov so avtorice videle v 

zakonu, ki določa, da je moški soodgovoren pri skrbi za otroka (Leskošek, 2002).  

Kranjska je sodila med tiste avstrijske države, ki so imele razmeroma veliko število otrok na 

zakonski par, kar nam kaže tudi spodnja tabela (Žnidaršič, 2000). 

Tabela 1: Povprečno število živorojenih otrok na zakonski par 

 Kranjska Štajerska Koroška Avstrija 

1887–1890 5,4 4,4 5,8  

1891–1900 5,2 4,3 5,5  

1901–1910 5,3 4,3 5,2 4,5 

 

Med posameznimi predeli dežele so bile glede rodnosti velike razlike. S. Ž. Žnidaršič (2000) 

izpostavlja Ljubljana-mesto in njeno neposredno zaledje, Ljubljana-okolica. Za prebivalstvo 

mesta je bila značilna manjša rodnost, višji odstotek mrtvorojenih, pogostejša umrljivost 

dojenčkov in manjše število otrok na zakonski par. Obratno pa je veljalo za prebivalce 

Ljubljana-okolica: višja rodnost, večje število otrok na družino, a hkrati nadpovprečno visoka 

smrtnost novorojenčkov. Avtorica zaključuje, da je iz omenjene primerjave mogoče sklepati, 
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da so bila tradicionalna, v kmetijstvo usmerjena okolja in kjer so ženske svojo pridobitno 

dejavnost opravljale doma, otrokom veliko bolj prijazna. Nasprotno pa je bila mrtvorojenost 

in umrljivost dojenčkov pogostejša v industrijsko razvijajočih se krajih ali v krajih s 

tradicionalno industrijo, ki je v tistem času stagnirala (prav tam). 

Smrt je bila v 19. stoletju na Slovenskem vsakdanji fenomen, saj je biti otrok pomenilo živeti 

z eno nogo v grobu. Otroštvo je bilo najbolj tvegan čas življenja, kar kažejo tudi spodnji 

statistični podatki (Puhar, 2004). 

Tabela 2: Starostna struktura umrlih leta 1890 na Kranjskem 

0 do 10 let 45,51 % 

10 do 20 let 4,11 % 

20 do 30 let 4,25 % 

30 do 40 let 5,08 % 

40 do 50 let 5,53 % 

50 do 60 let 7,47 % 

60 in več let 27,78 % 

 

Umrljivost dojenčkov in majhnih otrok je bila tako visoka, da je bil vsak drugi mrlič otrok. 

Tudi otrok, ki je preživel, je imel velike možnosti, da bo doživel smrt svojega brata, sestre, 

matere ali očeta. Vendar so smrti otroka pripisovali manjšo specifično težo kot smrti 

odraslega človeka (prav tam). »Da otrok prve dni ničesar ne čuti in ne ve, naj bode v tolažbo 

onim roditeljem, ki so tako nesrečni, da jim otrok smrtno zboli in ga morajo gledati v 

največjih mukah in bolečinah umreti, kajti vse te muke in bolečine so le navidezne, v resnici 

pa otrok silno malo ali prav nič ne trpi, ker življenje njegovo je podobno le bolj spanju in 

sanjam, kakor pa pravemu življenju« (Domnik, 1895, str. 66). Iz citata je mogoče sklepati, da 

so na otroka gledali kot nečloveka, ki nima duše, nič ne čuti in ne trpi, temveč trpijo samo 

njegovi starši (Puhar, 2004). 

Staršem, ki jim je umrlo več otrok, so ostalim otrokom posvetili več pozornosti ter jim 

izkazali več naklonjenosti in ljubezni. Lahko pa se je zgodilo ravno nasprotno. Ernestina 

Jelovšek (1903), hči pesnika Franceta Prešerna, je zapisala: »Zdaj sem izgubila še zadnje, za 

kar sem se vedno bala. Najprej Prešerna, potem mater in sedaj še dečka. Nikogar nimam več 

na svetu! Tako je tožila moja mati ob sinovi krsti in jaz sem stala poleg nje. Očitala ji sicer 
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tega nisem nikdar, pa tudi pozabila ne, da bi ji ne bilo mnogo, ko bi izgubila mene« (prav 

tam). 

 

3.2.3 Nezakonski otroci 
 

Podatki o gibanju števila rojenih otrok se bistveno razlikujejo pri nezakonskih otrocih, kar 

nam kaže spodnja tabela (Žnidaršič, 2000).  

Tabela 3: Število in odstotek nezakonski otrok od vseh živorojenih 

 1896 1898 1910 

Kranjska 1231 6,8 % 1181 6,6 % 1129 6,4 % 

Koroška 5055 43,0 % 4861 41,5 % 4593 37,0 % 

Štajerska 9581 23,6 % 9124 22,7 % 10 145 24,1 % 

Avstrija 139 750 14,7 % 131 356 14,2 % 111 730 12,1 % 

 

V državah zahodne Evrope se je naraščanje števila nezakonskih otrok začelo v 18. stoletju, 

medtem ko so se v avstrijskih deželah s tem problemov srečali šele po Napoleonovih vojnah. 

Nezakonska rojstva, ki so bila na Kranjskem bistveno redkejša kakor v sosednjih deželah, so 

bila v deželnih mestih bolj pogosta kakor na podeželju. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj 

je prišlo na Slovenskem ravno v devetnajstem in dvajsetem stoletju do povečanega števila 

nezakonskih rojstev oziroma zakaj so se nekatera okolja s tem problemom srečala pogosteje 

kakor druga. S. Ž. Žnidaršič (2000) navaja tri razloge za to: 

1. spremenjena razmerja med ljudmi in spoloma: število nezakonskih otrok je bilo višje v 

krajih, kjer je med lokalnim prebivalstvom večji delež ljudi, ki so pri svojem delu v 

podrejenem položaju; 

2. mobilnost prebivalstva: mlade ženske so odhajale v mesta in se zaposlile kot služkinje. 

Veliko žensk, ki so zapustile svoje novorojence v sirotišnicah, je bilo neporočenih 

služkinj, ki so zanosile s svojim gospodarjem; 

3. pozne poroke: navada poznih porok je podaljševala obdobje spolne zrelosti pred 

zakonom in ob pomanjkanju in nezanesljivosti kontracepcijskih sredstev neposredno 

vplivala na višji odstotek nezakonskih rojstev (prav tam). 
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V. Leskošek (2002) pa vidi glavni razlog za veliko število nezakonskih otrok v 19. stoletju v 

državljanskem zakonu iz leta 1815. Zakonik je prepovedoval poroko moškim in ženskam, ki 

»nimajo potrebnih dohodkov za preživetje družine, ki so dokazano splošno znanega slabega 

vedenja, ki imajo nalezljive bolezni in telesne napake, ki ovirajo glavni smoter zakona« (prav 

tam, str. 74). Avtorica ugotavlja, da se zaradi prepovedi poročanja ni rojevalo manj otrok, 

ampak več nezakonskih otrok brez vseh pravic. Za otroke revnih staršev je morala poskrbeti 

država, usoda nezakonskih mater in otrok pa je postala povsem individualen problem. 

Nezakonski otroci tako niso bili družbena težava, ampak produkt osebne nemoralnosti ženske. 

Oče otroka je bil pri tem razbremenjen vseh dolžnosti, saj je krivda za greh pripadala 

izključno materi (prav tam). 

Zakonodaja je v 19. stoletju predpisovala, da: 

 nezakonski otrok nima pravice do očetovega priimka, ampak se mora imenovati po 

svoji materi; 

 je vzgoja otroka prepuščena materi. Če je le-ta neprimerna, jo prevzame oče; 

 oče je dolžan materi povrniti stroške za porod in otroka preživljati prvih šest tednov; 

 očetovi sorodniki nimajo dolžnosti preživljati in vzdrževati matere in otroka; 

 nezakonski materi se oprosti krivda, če naredi splav; 

 po zakonu o vojski in mornarici se je častniku prepovedano poročiti z nezakonsko 

žensko; 

 nezakonski otroci ne smejo opravljati poklic duhovnika ali meniha; 

 nezakonsko mater, ki opravlja službo urednice, disciplinsko premestijo ali odpustijo iz 

službe (prav tam). 

Leta 1919 je bila iz nove zakonodaje prepoved porok umaknjena. Zakon je vpeljal 

odgovornost očeta in enake pravice nezakonskim otrokom, kot jih imajo zakonski otroci. 

Kljub temu je zunajzakonska spolnost še vedno veljala za greh, ki ga ženski ni mogoče 

odpustiti. Otrok na svoje rojstvo ne more vplivati, mati pa na svoj položaj lahko vpliva in ga 

spreminja. Zato je status neporočene matere še dolgo ostal povezan s sramoto in 

diskriminacijo (prav tam). 
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3.2.4 Otroci brez otroštva 
 

Izum stroja je v strukturi človeške družbe izoblikoval novo plast: delavce, ki se s svojo 

delovno silo prodajajo delodajalcu, lastniku kapitala (Vode, 1998). Proces asimilacije kapitala 

ni terjal le več delovne sile za uveljavljanje novih načinov proizvodnje, ampak tudi čim 

cenejšo delovno silo. Podjetnik jo je dobil tako, da je spremenil ženske in otroke v mazdne 

delavce (Schmidt, 1956–1957). Proces je bil še bolj izrazit v času, ko je stroj, ki se je vedno 

bolj izpopolnjeval, nadomestila človeška delovna sila. Ker nista bili več potrebni kvalificirana 

delovna moč in telesna sila, je podjetnik raje sprejemal žensko in otroško delovno moč, ki sta 

bili cenejši (Vode, 1998). Razpon plač je bil namreč med odraslim moškim, ženskami in 

otroki 4 : 2 : 1 (Sunčič, 2006). Že ob prvem razmahu industrije se je tako zgodilo, da so v času 

gospodarske krize na stotine družin vzdrževale žene in otroci, medtem ko so možje doma 

gospodinjili (Vode, 1998).  

Sprememba v družbeni strukturi se je odražala tudi na vzgojnem področju. Otroke je bilo 

potrebno zaradi prizadevanja »pridobiti čim več delovnih rok« poučiti o delu in ustrezno 

vzgojiti. Od druge polovice 18. stoletja dalje so kot glavno vzgojno vrlino začeli razglašati 

marljivost. J. H. Justi, profesor znanosti na Dunaju, je leta 1760 zapisal, da »obstaja na stotine 

opravil, za katera so otroci sposobni od petega in šestega leta dalje, s čimer jim bo delavnost 

prešla v kri, saj postopanja sploh nikoli ne bodo spoznali« (Schmidt, 1956–1957, str. 124). 

Uresničevanje takih ciljev so najprej občutili otroci, ki so bili najbolj nezavarovani in 

prepuščeni družbi: sirote. Družba je želela otroke brez staršev oskrbeti in preživljati na način, 

da bi iz njih producirali več, kakor so znašali stroški za njihovo vzdrževanje. Zato so začeli 

ustanavljati sirotišnice v neposredni bližini predilnic in tkalnic ter v njih zaposlovati sirote 

(prav tam). 

Eden izmed tovrstnih primerov je sirotišnica v Celovcu, poleg katere so leta 1762 ustanovili 

suknarno. Marija Terezija je trdila, da so po zaslugi suknarne povečali število oskrbovanih 

sirot, poravnali stroške za bivanje, dvignili industrijo in podprli deželno manufakturo. V 

sirotišnico so sprejemali dečke in deklice od sedmega leta dalje. Otroci so vstajali ob pol 

šestih, postlali posteljo, pokleknili za skupno molitev in odšli v delavnico. Ob osmih so dobili 

kos kruha ter nadaljevali z delom do dvanajstih, ko so v jedilnici prejeli kosilo. Sledilo je 

popoldansko delo, zvečer, po dvanajsturnem delovniku, pa je bil čas za igro. Sedem do 

desetletni otroci so predli volno za osnovo, starejši so volno spreminjali v prejo. Dečki, ki so 
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bili zelo marljivi, so se naučili tkati in so postali tkalski pomočniki. Tudi deklice so se lahko 

naučile tkanja, vendar šele po petnajstem letu. Dečki so ostajali v sirotišnici do svojega 

štiriindvajsetega leta, deklice do dvajsetega leta. Ob izstopu so prejeli novo obleko in denarno 

nagrado. Kdor je izstopil predčasno, ni dobil ničesar. Po poročilu iz leta 1780 je suknarna 

začela propadati. Ker so otroci umirali v tako množičnem številu, so štiri leta pozneje 

sirotišnico razpustili. Podobna usoda je doletela tudi ljubljansko in goriško sirotišnico (prav 

tam).  

Leta 1846 je v treh predilnicah na slovenskem ozemlju delalo 257 otrok pod 14. letom starosti 

ali 28 % vseh zaposlenih. Poročilo iz leta 1873/74 navaja, da je v ljubljanski predilnici in 

tkalnici delalo 23 otrok v starosti od 12 do 14 let ali 7 % vseh zaposlenih. Za predilnico iz 

Ajdovščine pa poročilo iz leta 1877 navaja, da je delalo v tovarni 56 otrok iz okoliških vasi. 

Otroci so delali 13 ur in pol, od petih zjutraj do šestih ali sedmih zvečer, velikokrat tudi ob 

nedeljah in praznikih (Stariha, 2012). 

20. novembra 1786 je Jožef II izdal cesarski odlok, da otroci, mlajši od devet let, ne delajo v 

tovarnah, če to ni potrebno (prav tam). Odlok je določal, da: je potrebno zaposlene dečke in 

deklice v spalnicah ločiti, sme v vsaki postelji ležati samo en otrok in ne štirje ali pet, se 

morajo otroci enkrat tedensko umiti in počesati, morajo vsakih osem dni dobiti sveže osebno 

perilo ter da je potrebno otrokom vsak mesec očistiti ležišče in zamenjati rjuhe (Sunčič, 

2006). Odredba je bila prvi predpis v Habsburški monarhiji, ki je obravnaval otroško delo. 

Vendar pa je bila odredba kmalu po Jožefovi smrti preklicana (Stariha, 2012). 

Z razvojem industrializacije v prvi polovici 19. stoletja se je izkoriščanje otroškega dela še 

povečalo, kar je vzbujalo čedalje več kritik. Avstrijska oblast je bila prisiljena, da se znova 

loti tega problema. Dvorna pisarna je v okviru kampanje o novi ureditvi 18. oktobra 1839 

poslala dopis ljubljanskemu guberniju,12 v katerem je v uvodnem delu odloka pisalo: »V 

najnovejšem času niso redke pritožbe, da prezgodnje zaposlovanje in čezmeren napor otrok v 

tovarnah škodljivo vplivata na telesni in duševni razvoj mladih bitij in da te škode sem 

spadajoči zakoni, ki izvirajo še iz razdobja, ko tovarniško delo še ni zavzelo tolikega razmaha 

in ko neprestano tekoča strojna proizvodnja še ni v toliki meri terjala uporabljanje otrok, 

nikakor zadostno ne preprečujejo« (Schmidt, 1956–1957, str. 139). Zapisali so, da bo oblast z 

učinkovitimi predpisi preprečila zločine, do katerih pripelje zaradi sebičnosti in pohlepa 

tovarnarjev. Zaradi tega morajo guberniji popisati dejansko stanje na svojem ozemlju ter 

                                                           
12 Gubernij  je upravitelj dežele, pokrajine, kolonije, države (Veliki slovar tujk, 2002). 
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poročati, ali zadoščajo tedanji predpisi o zaposlovanju otrok v tovarnah. Zaželeno je bilo tudi 

predlagati dopolnilo, predvsem glede starosti otrok za sprejem v tovarno, delovnega časa in 

porazdelitve dnevnega dela (prav tam). 

Ljubljanski gubernij je začel zbirati poročila iz vseh okrožnih uradov. Najprej je prejel 

poročilo novomeškega okrožnega urada, ki je zapisal, da je industrija na tem območju 

nepomembna, saj poleg treh predilnic, ene steklarne in dveh železarn okrožje ne premore 

drugih tovarn. V besedilu niso omenili dejanskega stanja položaja otrok v tovarnah, niti 

realnih možnosti za njihovo izboljšanje (Sunčič, 2006). Schmidt (1956–1957) je mnenja, da je 

s tem odgovorom okrožni urad pokazal, da nima pregleda v tovarniško delo otrok ali pa se je 

na tak način zaščitil (prav tam). Poročilo okrajnega urada v Vipavi je bilo konkretnejše. 

Zapisali so, da otroci v bombažni predilnici v Ajdovščini delajo od devetega leta po 13 ur in 

pol, a po njihovem mnenju niso izpostavljeni pretiranim naporom. Okrajna gosposka je 

zagovarjala, da zato ni potrebno sprejemati novih zakonskih določil v dobro zaposlenih otrok 

(Sunčič, 2006 in Schmidt, 1956–1957). 

Drugačno miselnost o otroškem delu je s svojim poročilom pokazal okrožni urad v Celovcu, 

ki se je predstavil kot nepomemben urad, z urejenimi zadevami. Zapisali so, da otroško delo 

uporabljajo le »redko«: v suknarni bratov Moro, v dveh rudnikih in dveh žebljarnah v okraju 

Wolfsberg, v suknarni in kovačiji v okraju Albeck, v več žebljarnah v okraju Pliberk ter v 

svinčenem rudniku v okraju Železna Kapla. Trdili so, da sta način njihove zaposlitve in 

delovni čas urejena tako, da ne škodita duševnemu in telesnemu razvoju otrok. Okrožni urad 

je zato menil, da obstoječih prepisov ni potrebno spreminjati, saj so se izkazali za uporabne. 

Podobna poročila so izdali tudi lavantinski in krški ordinariat ter okrožni urad Ljubljana. 

Edini, ki se je zavzemal za boljše pogoje delavskih otrok, je bil okrožni urad Beljak. Po 

njihovem mnenju otroci do dopolnjenega 12. leta ne bi smeli biti prepuščeni delu v tovarnah, 

saj za to delo še niso dovolj razviti. Nasprotovali so delu ob ognju in delu v tovarnah, ki so 

prašne (prav tam). 

Na podlagi prejetih odgovorov iz posameznih okrožij je gubernij leto pozneje poročal dvorni 

pisarni na Dunaju. V poročilu je zapisal, da po zatrjevanju pristojnih oblasti glede otroškega 

dela ni nobenih pritožb, zato sodi, da obstoječi predpisi zadoščajo. Potrebno jih je le 

izvrševati. Med ukrepi za izboljšanje je predlagal:  

 dopoldanski in popoldanski polurni odmor med 13-urnim delovnim časom;  

 starostna omejitev sedmih let pred prvim sprejetjem na delo;  
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 dovršeno 14. leto kot zgornja meja, do katere še veljajo določbe o otroškem delu; 

 dovoljenje okrožnega urada za zaposlenega otroka pred začetkom opravljanja 

njegovega dela in zdravniško spričevalo otroškega zdravnika, da je otrok primeren za 

delovno mesto; 

  kazen v višini od 50 do 200 goldinarjev za tovarnarje, ki ne upoštevajo predpisov 

(Schmidt, 1956–1957). 

Za otroke, ki so delali v železarnah in rudnikih, omenjene odločbe niso veljale, saj so spadali 

v kategorijo vajencev in jih po svoji presoji zaposlujejo njihovi starši (prav tam). 

Zakonsko prepoved za vsa otroška dela oziroma omejitev delovnega časa je avstrijska 

monarhija dobila šele z Obrtnim zakonom leta 1859,13 ki je v dveh členih določal, da otroci, 

mlajši od 10 let, ne smejo biti zaposleni v tovarnah, tisti med 10. in 12. letom pa le v primeru 

predložitve dovoljenja, ki ga na zahtevo očeta ali skrbnika podpiše občinski predstojnik. 

Podpišejo jih lahko le za dela, ki ne škodujejo zdravju ali ovirajo njihovega telesnega razvoja, 

in v primerih, da zaposlitev ne ovira otrokovega šolanja. Zakon je tudi prepovedoval nočno 

delo osebam, mlajšim od šestnajst let. Vendar lahko v obratih, kjer se dela v nočni in dnevni 

izmeni, ali v primeru, da je podjetje ogroženo, oblast dovoli, da ponoči delajo delavci, mlajši 

od šestnajst let. Določil Obrtnega zakona delodajalci niso popolnoma upoštevali. Šele 

zakonodaja iz sredine osemdesetih let je skupaj z obrtnimi inšpektorji, ki so bili odgovorni za 

nadzor, uspela omejiti otroško delo (Sunčič, 2006).  

 

3.2.5 Vpliv gospodarskega razmaha na ženin položaj in vzgojo otrok 
 

V. Leskošek (2002) navaja, da je bila tradicionalna vloga ženske prenos znanja in vrednot 

med generacijami. Prenos je potekal pred domačim ognjiščem, kjer sta babica in mati 

sporočali otrokom stara izročila in učili razna domača opravila. Avtorica ugotavlja, da so 

žensko priklenili na dom razni rituali, šege, navade, pregovori in druga sporočila, ki so 

prehajali z matere na hčerko in so delovali kot nenapisani zakoni, po katerih so morale 

delovati. Zaradi tradicionalne vezanosti na dom je bila tudi literatura ženskam precej 

                                                           
13 Stariha (2012) za primerjavo navaja Anglijo, ki je prvi zakon glede otroškega dela dobila leta 1833 in je 
vseboval prepoved dela v predilnici za otroke, mlajše od devetih let, prepoved nočnega dela in ne več kot 
dvanajsturnega delovnika za mlade pod osemnajstim letom. Prusija je tovrstni zakon sprejela leta 1839 (prav 
tam). 
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nedostopna. Prebirale so verske knjige, ki so spodbujale materinstvo in gospodinjstvo ali 

slovstvo, ki se je nanašalo na poklice v skladu z domnevno navaro žensk. Med prve tovrstne 

knjige spadajo: Podvuzhenje sa babize (A. Mahovic, 1788), Kuharske bukve in Babishtvo ali 

porodnizharski vuk sa babize (V. Vodnik, 1799) (prav tam). 

Dobra mati je bila tista, ki je znala skrivati svoja čustva, ljubezen in bolečino ter je imela 

hkrati mehko in trdo roko. Dobra mati je bila tista, ki ni dopuščala sebi in otrokom mehkobe 

in joka. In nenazadnje, dobra mati je bila tista, ki je vedela, kako se mora obnašati, kdaj 

ukloniti, podrediti in biti šibka (Puhar, 2004). Ženske so od malih nog vzgajali in pripravljali 

na edino nalogo, ki jo je bila dolžna izpolnjevati: biti zvesta žena, dobra mati in vestna 

gospodinja. Njen položaj se je glede na socialni stan razlikoval. Žena nižjih slojev se je ves 

dan ukvarjala z vzgojo otrok in gospodinjskimi opravili, medtem ko je bila glavna naloga 

žensk višjih slojev ugajati svojemu možu in mu biti v ponos. Mož je v ženski videl ženo in 

mater svojih otrok, še zdaleč pa ne partnerice, s katero bi se pogovarjal o politiki ali poklicnih 

zadevah. Javno življenje in politika sta bili zanjo tabu tema, s katero se je lahko ukvarjal le 

moški svet (Šatej, 1999 in Vodopivec, 1994). 

Tudi po določilih Občega državljanskega zakonika je bila žena potisnjena v podrejen in 

manjvreden položaj. Zakonik je bil sprejet 1. junija 1811 in je ostal v veljavi še po 1. svetovni 

vojni. V 92. členu opisuje vlogo ženske in med drugim navaja, da »žena dobi moževo ime in 

uživa pravice njegovega stanu. Obvezana je iti za možem v njegovo domovališče, ga v 

gospodarstvu in pridobivanju po močeh podpirati, in kolikor zahteva domači red, držati se 

njegovih naredb sama in skrbeti, da se jih tudi drugi drže« (Šatej, 1999, str. 90). 141. člen je 

obravnaval pravice v odnosu do otrok in starševske dolžnosti. Očetova dolžnost je bila: »Tako 

dolgo skrbeti za vzdrževanje otrok, dokler se ne morejo sami preživljati. Skrb za njih telo in 

njih zdravje prevzeti, je osebno mati dolžna« (prav tam). Iz slednje povedi B. Šatej (1999) 

izpostavlja, da so imele ženske pravico skrbeti le za otrokovo osebnost, ne pa za njegovo 

premoženje (prav tam).  

Z razvojem industrije je gospodarstvo izpodrinilo male, samostojne rokodelce in uvedlo 

kapitalistične obrate, v katerih so se zaposlovali moški. Najprej so bili moški razmeroma 

dobro plačani, ženske pa so gospodinjile doma in vzgajale otroke (Vode, 1998). Z izumom 

stroja in elektrike je nastala potreba po drobnih, finejših delih. Podjetnik je začel zaposlovati 

ženske, ki so bile po naravi spretnejše in bolj dovzetne za taka opravila. Le-te so bile zaradi 

finančne stiske družine pripravljene delati za minimalno delo (Šatej, 1999). Vodopivec (1994) 
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ugotavlja, da je zaposlitev ženskam res prinesla dohodek oz. lasten denar, ni pa pomenila 

dejanskega socialnega vzpona, uveljavitve in enakopravnosti z moškimi (prav tam). Vendar 

A. Vode (1998) vidi v opisanih razmerah pomemben začetek k spreminjanju ženinega 

položaja v družbi. Če tudi ta ni nastopil povsod istočasno, pomeni najvažnejši preobrat v 

ženinem življenju, saj je ženska stopila iz tesnega ozračja štirih sten v družabno življenje, v 

javnost. S tem je naredila prvi korak k socialni izenačenju spolov (prav tam). 

Zaposlovanje žensk so najbolj občutili moški, ker so jim žene izpodrivale delo ter jim kvarile 

težko pridobljeno stališče. Zato so v začetku delavci ogorčeno protestirali proti zaposlovanju 

žen v tovarnah in jih smatrali za drugorazredno armado kapitalizma. S prodorom 

socialističnih naukov je moška delavska množica ugotovila, da lahko izboljšanje svojega 

položaja dosežejo samo v skupnem nastopanju. Delavke so se tako skupaj z moškimi začele 

pridruževati organizacijam, ki so se borile za boljše stališče glede dela, plačila in socialne 

zaščite (Šatej, 1999). 

Število zaposlenih žensk je na slovenskih tleh po letu 1870 naglo naraslo, kar je opazila tudi 

avstrijska statistična družba, ki je poročala, da je odstotek zaposlenih žena na Kranjskem višji 

kot v nekaterih drugih avstrijskih državah (Vodopivec, 1994). B. Šatej (1999) navaja, da je 

bilo leta 1890 od 50.000 delavcev na slovenskem ozemlju 32,1 % delavk, od tega četrtina 

poročenih. Delale so v zaprtih prostorih, brez dnevne svetlobe in kurjave, v prahu in nečistoči. 

Delovna mesta niso bila zaščitena, zato so bile nesreče pogost pojav. Če katera od žensk dela 

ni zmogla ali je zanosila, je takoj izgubila službo, saj je na njeno delovno mesto čakalo veliko 

drugih kandidatk (prav tam). Tako so ženske pogosto prikrivale nosečnost, saj so se bale, da 

bi izgubile službo, čim bi delodajalec opazil njihovo stanje (Vode, 1998).  

Ženske so najprej opravljale opravila in poklice, za katere ni bilo treba posebnih šol in znanj 

(Vodopivec, 1994). Žene iz nižjih slojev so se zaposlovale kot delavke v tovarnah, 

družabnice, pomočnice pri domačem delu, gospodinje, strežnice, šivilje (Vode, 1998), 

sobarice, kuharice, natakarice, prodajalke (Šatej, 1999); ženske iz višjih slojev pa kot 

vzgojiteljice in učiteljice. Poleg naštetih del so opravljale tudi delo urednice, obrtnice ter 

socialne in akademske poklice. Pri izbiri so se morale držati vodila ženske narave, saj je 

konkuriranje v sferah, kjer so vladali moški, veljalo za prevzemanje moškosti. Alma Sodnik, 

prva ženska profesorica na ljubljanski univerzi, je zapisala: »Čimbolj ženska opravlja dela, ki 

so jih prej opravljali moški, bolj pojemajo one njene telesne in duševne lastnosti, ki vsebujejo 

normalno največ privlačnosti za moža.« Pravi, da je to tudi vzrok, da so ženske, ki delajo v 
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moških službah, samske. Samskost pa je veljala za glavno nevarnost žensk, ker se niso morale 

uveljaviti v družbi (Leskošek, 2002). 

Zaradi težkih življenjskih in finančnih razmer so bile matere prisiljene odhajati v tovarne in 

doma puščati otroke. Za njihovo vzgojo ni nihče skrbel, zato je naraslo število mladoletnih 

prestopnikov. Spet drugi otroci so skupaj z materami hodili na delo. Če je bila mati zaposlena 

kot obrtnica (šivilja, likarica, perica), so ji otroci pomagali pri njenem delu do poznih nočnih 

ur. Izkoriščanje in slabi pogoji so bili tako pereči, da je začelo prebivalstvo v industrijskih 

krajih degenerirati. Umrljivost dojenčkov in otrok se je podvojila. Največ otrok je umrlo 

delavkam v tobačnih tovarnah in v tovarnah predelave živega srebra. Te delavke so tudi 

najbolj obolevale za jetiko in drugimi boleznimi (Šatej, 1999). 

Slab položaj so imele tudi prodajalke in šivilje, ker so se same preživljale. Kot zaposlene v 

trgovini so morale ustno in pisno obvladati dva jezika in osnovna pravila računstva. Po 

desetih letih službovanja so lahko odšle v pokoj, če so dokazale, da so zaradi bolezni 

popolnoma nesposobne za delo. V takem primeru je ženska prejemala 45 % celotne 

pokojnine, kar je znašalo 1000 kron letno. Z delovno dobo so odstotki naraščali. Po 35 letih 

delovne dobe je uslužbenka prejemala 80 % pokojnine, kar je bilo zaradi zahtevnega dela 

nemogoče doseči. Vse ženske niso dočakale pokojnine. Brez nje so med drugim ostale tudi 

vzgojiteljice. Posameznice so živele od skromnih prihrankov, saj jim država ni ničesar 

plačevala. Če so zbolele, so si morale zdravljenje plačati same, s tem pa jim je zmanjkalo 

denarja za pokojnino (prav tam). 

 

3.2.6 Aleksandrinke 
 

Gospodarska kriza na prelomu iz 19. v 20. stoletje je prinesla družinam velike finančne in 

eksistencialne stiske. Posledica je bila množično preseljevanje podeželskih deklet in žena v 

večja mesta, kjer so se zaposlovale kot služkinje (Verginella, 2006).  

V Ljubljani je bila rojena le peščica služkinj, saj je večina prišla iz okoliških vasi, manjših 

mest in trgov. Med njimi so prevladovale mlajše, neporočene ženske. Vzroki za to, da so 

sprejele službo pri meščanski družini, so bili večinoma ekonomske narave. Pogosto so se 

zaposlile v mestu tudi zaradi predstav o boljšem življenju, lažjem ter čistejšem delu, boljšem 

zaslužku in lepših oblekah (Studen, 1994). 
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Velika ekonomska, socialna in nacionalna stiska je v obdobju pred 1. svetovno vojno zajela 

tudi Goriško. A obstajala je možnost za izboljšanje gospodarskega in socialnega stanja 

družine: odhod žene v Egipt (Koprivec, 2006). S terminom »aleksandrinke« se je nekoč na 

Goriškem poimenovalo dekleta in žene, ki so se zaposlovale v Egiptu, največkrat v 

Aleksandriji. Zaslediti je mogoče tudi termin »egipčanke«, saj so dekleta odhajala tudi v 

Kairo. Danes se je v strokovnem izrazoslovju uveljavil le izraz aleksandrinke, s knjigo Dorice 

Makuc (1993) z istoimenskim naslovom (Kaprivec, 2013). 

Preseljevanje se je začelo po izgradnji Sueškega prekopa leta 1869, ko so se odprle nove 

možnosti za zaslužek v Egiptu (Makuc, 1993). Bogate in izobražene evropske družine so se 

začele seliti v Aleksandrijo ali v Kairo. Med njimi so bila tudi goriška dekleta, ki so služile pri 

bogatih italijanskih družinah v Trstu in Milanu ter skupaj z njimi odšle v Egipt. V 

osemdesetih letih 19. stoletja je odhod deklet in žena z Goriškega dobil množično obliko, saj 

se na podlagi zgodovinskih virov ocenjuje, da je bilo pred drugo svetovno vojno v 

Aleksandriji 4500 in v Kairu 1500 Slovenk. V Egipt so odšla dekleta, da si ustvarijo novo 

življenje; zaročena dekleta, da pred poroko zaslužijo za balo; matere, ki so ravno rodile 

otroka; hčerke, da bi pomagale družini svojega očeta; mlade vdove, ki zaradi finančnih težav 

niso imele drugega izhoda. Vsem pa je skupno, da so se za odhod odločale predvsem zaradi 

ekonomskih razmer in stiske v njihovem domačem okolju (Kopricev, 2006, Koprivec, 2008 in 

Koprivec 2017). 

Aleksandrinke so se pri bogatih evropskih, najpogosteje judovskih družinah, zaposlovale kot 

dojilje, sobarice, varuške otrok, guvernantke ali spremljevalke žena bogatih poslovnežev. 

Njihovo delo je bilo točno predpisano in se je vključevalo v hierarhijo drugih hišnih opravil in 

poslov. Gospa Marija iz Bilj, ki je v Aleksandriji služila kot sobarica pri bogati judovski 

družini 22 let, se spominja: »So bile tri osebe, je bil sine inu žena inu mož ... Enajst oseb za 

tisto družino smo delali, je bil kuhar, je bil pomočnik od kuharja, sta bla dva, k sta stregla 

mizo, dva k sta delala stanvanje, jest svoje sobe nisem pometala sama. Ma, dela je blu vsak 

dan velik. Polej je bil vrtnar, je bil tisti, ki je prav avte, so meli šoferja, so meli nočnega 

čuvaja, pol kaj še, pericu« (Koprivec, 2006, str. 106). Tekom dela v Egiptu so aleksandrinke 

pridobile bogato znanje z različnih področij: 

 govorile so več jezikov: italijansko, francosko, angleško, nekoliko tudi grško in 

arabsko; 

 znanje o vzgoji in psihologiji, saj so bile varuške otrokom v drugem okolju; 
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 znanje o drugih religijah (judovski); 

 veščine komuniciranja z ljudmi višjih slojev; 

 osvojile so higienske standarde, ki so bili višji kot doma (prav tam). 

Bile so se sposobne prilagoditi drugačni klimi, hrani, obleki, drugemu ritmu dela in tudi 

drugim opravilom, kot so jih imela doma (prav tam). 

Moški, ki so ostali doma z majhnimi možnostmi za zaposlitev in z otroki, so doživljali 

socialno in čustveno stisko. Družina je namreč funkcionirala drugače kot po veljavnih 

predstavah o pravilni delitvi dela med možem in ženo, saj je v njihovi družini ženska 

prinašala dohodek, moški pa so varovali otroke. Nekateri so stisko reševali z alkoholom. »Ti 

moški so ostali sami doma, ženske so res delale, služle za zemljo in take stvari ... In ti moški 

razen gostilne in otrok in tistih žen, ki so ostale doma, niso mel nobenega. In potem so šli u 

gostilno, dva kozarca gor, dva dol in verjetno so jim natikali vse sorte ... Od tistga je pršu tisti 

glas, da te, ki so pršle domov, bi mislili, da bi rekla hvala lepa za vse, dejansko so se čutle 

nekam odrinjene. In od tašč, možev in od otrok, ki so jih pozable. Najbolj so bli pa otroci tisti, 

ka so se odtujili. To je bla tista škoda. Pol tistga denarja nobena stvar ni odtehtala, bi se reklo 

...« (prav tam, str. 100) 

Ob tem D. Koprivec (2009) opozarja na stereotip, ki se je zasidral v slovenski nacionalni 

zavesti in se glasi: aleksandrinke so ob svojem odhodu v Egipt pustile svoje otroke doma, v 

oskrbi svojih babic, drugih bližnjih sorodnikov ali sosedov. Avtorica je skozi raziskavo 

ugotovila, da so se matere po najboljših močeh trudile, da bi živele skupaj z otroki. Navaja, da 

se v literaturi migracijskih procesov aleksandrink poudarja le drugo fazo njihovega bivanja v 

Egiptu, tisto, ko so delale same kot dojilje, njihove družine pa so bivale na Goriškem. 

Nadaljevanje zgodbe, kako se je pozneje pridružila družina ali otroci, običajno ni 

predstavljeno. Kot dokaz navaja zgodbe otrok aleksandrink, ki so v Egiptu preživeli dvajset 

ali trideset let svojega življenja (prav tam). 

Če so aleksandrinke ostale same v Egiptu, so se po desetih, petnajstih ali celo dvajsetih letih 

življenja v tujini ob prihodu domov morale ponovno prilagoditi domačemu okolju. Odnos z 

lastnimi otroki in možem je bil odtujen. Po drugi strani pa so prinesle domov širino sveta, 

pripovedi o Parizu, Švici, Nici, kjer so s svojimi varovanci preživljale počitnice. Prinesle so 

evropsko modo o oblačenju, znanje tujih jezikov, novosti v prehrani. Domov so prinesle 

znanje, ki v domačem okolju najprej ni imelo veljave in ga ni bilo moč uporabiti, a se je skozi 

generacije počasi vtisnil v zavest ljudi (prav tam).  
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3.3 FEMINIZEM 
 

3.3.3 Definicija in vrste feminizma 

 

Prve definicije feminizem opredeljujejo kot pozicijo v političnem prostoru. Med letoma 1846 

in 1892 je angleški slovar definiral feminizem kot stanje feminilnosti ali poženščenosti. 

Desetletje pozneje je francoski slovar opredelil feminizem kot pozicijo, ki je naklonjena 

pravicam žensk. S tem je na začetku 20. stoletja pojem prišel v splošno rabo za označevanje 

političnega gibanja. Hkrati se je izraz ponekod nanašal na pojav tako imenovane nove ženske 

(Kelly, 1984 v: Jalušič, 1992). Prva ženska, ki je sebe poimenovala feministka, je bila 

francozinja Hubertine Auclert, ki je začela izraz uporabljati v svojem časopisu La Citoyenne 

(Leskošek, 2002). 

Na slovenskih tleh so oznako feminizem začeli uporabljati konec 19. stoletja. V reviji 

Slovenka14 so bili objavljeni številni članki, ki so ostro nastopali tradicionalni ideologiji 

ženske. Navajali so, da bi bila enakopravnost žensk najbolj vidni dokaz njenega priznavanja v 

družbi. Žensko so spodbujali k razmišljanju o svojem družbenem položaju v družbi, ki ji ne 

omogoča življenja v skladu z njeno človečnostjo. Prav zato so jo spodbujali k organiziranemu 

bojevanju proti družbenemu sistemu in redu. Navajali so, naj si ženska izoblikuje lastno 

mnenje ne le o stvareh, ki se tičejo nje osebno, ampak tudi o javnih problemih in kulturnem 

življenju doma in po svetu. Otrok je za žensko življenje, vendar ga mora dobiti šele, ko sama 

doživi smisel in namen življenja. Odločitev za otroka ne sme voditi le želja po materinstvu, 

temveč zavest, da postane mati novemu rodu. Narod, ki ima kulturo visoko stoječe ženske, se 

bo namreč hitreje in bolje razvijal (prav tam). 

Danes Slovar slovenskega knjižnega jezika (2017) feminizem definira kot gibanje žensk za 

enakopravnost z moškimi (prav tam). Podobno ga opredeljuje tudi G. Bock (2004), ki navaja, 

da je feminizem klasično gibanje 19. in zgodnjega 20. stoletja oziroma gibanje žensk za 

ženske. Dodaja, da žensko gibanje ni nastalo kot organizirano gibanje, ampak se je veliko 

žena angažiralo posamezno ali v sodelovanju z drugimi ženskami. Prizadevale so si za 

temeljito spremembo odnosov na gospodarskem, socialnem, političnem in kulturnem 

                                                           
14 Slovenka je prvi slovenski ženski list, ki je izhajal le dobrih pet let, med letoma 1897 in 1902 (Vittorelli, 
2004). 
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področju med spoloma. Cilj ženskega gibanja ni bila enakost ali zamenjava vlog, temveč 

osvoboditev izpod spolne podrejenosti (prav tam).  

Do omenjene definicije je kritična R. Delamar (1986 v: Jalušič, 1992), ki trdi, da feminizma 

ne smemo posploševati samo na žensko gibanje oziroma gibanje za ženske (prav tam). 

Podobnega mnenja je V. Jalušič (1992), ki ugotavlja, da je pod oznako feminizem mogoče 

najti paleto različnih stališč, gibanj, družbenih praks, teorij, verovanj, pobud, skupin in 

pomenov. Avtorica dodaja, da je danes pojem v tako množični uporabi, da ga uporabljamo 

celo za označevanje stila oblačenja ter načina obnašanja žensk in moških. Zato zaključuje, da 

je poskus definiranja pojma z eno samo razlago problematičen in skorajda nemogoč (prav 

tam). 

Haralambos in Holborn (2005) navajata, da razlikujemo tri feministične pristope:  

 radikalni feminizem, 

 marksistični in socialistični feminizem, 

 liberalni feminizem (prav tam). 

Radikalni feminizem krivi moške za izkoriščanje žensk. Družbo vidijo kot patriarhalno, v 

kateri so moški vladajoči, ženske pa podrejeni razred. Radikalne feministke so mnenja, da so 

bile ženske vedno izkoriščene in da bi le revolucionarna sprememba lahko prinesla možnost 

za njihovo osvoboditev. Posebna skupina radikalnih feministk so ženske supremacistke, ki 

trdijo, da ženske niso enakopravne, temveč več vredne kot moški in želijo zamenjati patriarhat 

z matriarhatom (prav tam).  

Marksistični in socialistični feminizem ne pripisujeta izkoriščanja žensk samo moškim, 

ampak kot osnovni vir zatiranja vidita v kapitalizmu. Slabši položaj žensk je posledica pojava 

zasebne lastnine in posledično dejstva, da ženske niso lastnice proizvajalnih sredstev, zaradi 

česar nimajo moči. Prizadevajo si za ustanovitev komunistične družbe. Menijo, da v družbi, 

kjer so proizvajalna sredstva last skupnosti, neenakost med spoloma izgine (prav tam). 

Liberalni feminizem v primerjavi z radikalnim, marksističnim in socialističnim feminizmom 

nima tako jasno razvitih teorij o neenakosti med spoloma. Liberalne feministke stremijo k 

postopnim spremembam v političnem, gospodarskem in socialnem sistemu zahodne družbe. 

Menijo, da nihče nima koristi od obstoječih neenakosti med spoloma in škoduje moškim ter 

ženskam. Glavni cilj jim je ustvarjanje enakih možnosti v izobraževanju in pri delu. 

Izkoreniniti poskušajo seksizem in stereotipne poglede na žensko ter moške iz otroških knjig 
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in množičnih občil. Ne prizadevajo si za revolucionarne spremembe v družbi, ampak si želijo, 

da do reforme pride znotraj obstoječe družbene strukture (prav tam). 

 

3.3.4 Začetki feminizma na Slovenskem 

 

Devetdeseta leta 19. stoletja so na Slovenskem pomenila nov prelom. Razmahnila se je 

neagrarna proizvodnja, dobili smo prvi bančni kapital, domača obrt in kmetijstvo sta zaradi 

napredka počasi propadala, zvišal se je življenjski nivo in povečal naravni prirastek 

prebivalstva. Z uveljavljanjem splošne moške volilne pravice so začele v politično življenje 

stopati delavske in kmečke množice. Poleg dveh vodilnih strank (liberalne in klerikalne) je 

vse večjo funkcijo dobivala tudi stranka delavskega razreda, katere glavna ideja je bila 

socialna demokracija. V tedanji Avsto-Ogrski je v ospredje stopalo jugoslovansko vprašanje, 

ki so ga nekateri reševali v avstrijskem in drugi v protiavstrijskem duhu (Čepič idr., 1979). 

Zgoraj omenjene spremembe so se dotaknile tudi nežnejšega spola. Ena izmed prvih in 

najbolj prepoznavnih žensk te dobe je bila Marija Murnikova-Horakova (1845–1894). Leta 

1870 je okoli sebe začela zbirati dekleta in žene ter jih učila spoštovati materni jezik in skupaj 

z njimi nastopala na številnih nacionalnih prireditvah. B. Šatej (1999) je mnenja, da je delo 

gospe Marije pomembno vplivalo na začetke razvoja ženskega gibanja na Slovenskem (prav 

tam). 

Položaj žensk se je začel intenzivneje spreminjati z ustanavljanjem društev. Prvo je bilo leta 

1882 v Ljubljani ustanovljeno Gospejino društvo krščanske ljubezni. Štiri leta pozneje je bila 

ustanovljena Družba svetega Cirila in Metoda, ki je skrbela za revne in starejše, prirejala 

dobrodelne in človekoljubne akcije, vrtne veselice ter letno veselico združenih ženskih 

podružnic. Vendar prave ženske organizacije, ki bi zajela širši krog Slovenk in ne samo 

ženske višjih slojev, na Slovenskem v 19. stoletju še nismo imeli. Zato so številni časopisi 

pozivali k organizaciji le-tega. Med najbolj angažiranimi sta bila Slovenski narod (Šatej, 

1999) in tržaški časopis Slovenka (Vittorelli, 2004). Slednji je izhajal le dobrih 5 let, vendar 

je v tem času slovenskim ženam veliko doprinesel. Ženske je pozival, naj se ne pustijo zatirati 

moškim, ampak postanejo samostojne, neodvisne in sposobne preživljati sebe. Časopis se je 

zavzemal za izobraževanje, saj je le izobražena žena enakopravna moškemu. Hkrati so 

poudarjali izobrazbo mater, ki kot prva vzgojiteljica pomembno vpliva na prva leta 
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otrokovega življenja (Šatej, 1999). V eni izmed številk revije je zapisano: »Slovenska mati, 

zavedaj se najprej ti svojega rodoljublja, ti sama navdušuj se za svoj rod; a potem uči, uči 

svojo deco tega krasnega jezika. Ne zabi, da dete ume le materin jezik. In v tem sladkem 

jeziku pevaj, prigovarjaj svojemu detetu ... Dani so ti najdraži biseri – otroci. Te poučuj ti 

prva učiteljica, a poučuj jih v svojem jeziku, v našej slovenščini« (Vittorelli, 2004, str. 12). 

Leta 1901 sta bili ustanovljeni prvi dve pravi ženski organizaciji: Splošno slovensko žensko 

društvo in Žensko telovadno društvo. Splošno slovensko žensko društvo je sprejelo svoj 

pravilnik, katerega glavni namen je bil povzdigniti izobrazbo članic društva ter izšolati revna 

in nadarjena dekleta (Šatej, 1999). Cilj so uresničevali na različne načine: 

 s poučevanjem, prirejanjem učnih krogov in javnih predavanj, 

 literarnim ustvarjanjem, 

 ustanavljanjem čitalnic in knjižnic, 

 prirejanjem skupnih izletov, veselic, koncertov in drugih zabav, 

 ustanavljanjem društvenih podružnic (Fortunat Černilogar, 1992). 

M. Jeraj (2005) ugotavlja, da je bilo Splošno slovensko žensko društvo prvo žensko društvo, 

ki se je poleg kulturnih in socialnih nalog ukvarjalo tudi s feminističnimi cilji. Njihove članice 

so bile mnenja, da so ženske tako kot moški podrejene vsem zakonom in da imajo po enakih 

dolžnostih enake pravice. Političnih pravic so si želele predvsem zato, da bi lahko soustvarjale 

socialno pravičnejšo zakonodajo (prav tam). Da se je društvo res zavzemalo za enakopravnost 

žensk v političnem in javnem prostoru, se je pokazalo s protestom pri poslanski zbornici 

Državnega zbora. Članice društva so protestirale proti 30. členu državnega zakonika iz leta 

1867, ki je prepovedoval ženskam članstvo v političnih društvih (Šatej, 1999). 

Žensko telovadno društvo je bilo prva organizacija, ki je Slovenkam vnesla smisel za vzgojo 

in kulturo telesa. Članice so telovadile v sokolski telovadnici in nastopala na sokolskih 

prireditvah. Pravila društva so dovoljevala tudi prirejanje javnih telovadnih nastopov, zabav, 

izletov, predavanj, gledaliških predstav, plesov in izdajanje lastnega časopisa (prav tam). 

Slovenke so v svojem aktivnem delovanju iskale in navezovale stike s podobno mislečimi 

ženskami drugih slovanskih narodov. Najbolj uspešno je bilo sodelovanje s Čehinjami. Leta 

1907 se je v okviru 5. sokolskega izleta v Prago odvil češko-slovenski ženski sestanek, 

katerega glavni namen je bil pobližje spoznati delo čeških žensk. Slovenke so namreč Čehinje 

videle kot vzornice v boju za ženske pravice. Minka Govekar je zapisala: »Slovenske žene 
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prihajamo h Čehinjam kakor učenke k učiteljicam, da se od njih uče, da vidijo krepke sadove 

češke ženske organizacije ter da izpopolnijo mlado organizacijo slovenskega ženstva po 

krasnem vzoru čeških žena« (prav tam, str. 97). Že od vsega začetka so Slovenke sodelovale 

tudi s Hrvaticami in pozneje s Srbkinjami (prav tam). 

Feminizem na slovenskih tleh je imel tudi nasprotnike. V. Leskošek (2002) navaja, da je v 

časopisih iz 19. in začetka 20. stoletja mogoče zaslediti številne kritike, ki so pisali o ženskah. 

Leta 1900 je bilo v reviji Slovenka objavljeno mnenje, da ženska nima volilne pravice, ker 

nima svojega prepričanja in bi oddala glas tistemu, ki bi najlepše govoril. Poleg tega bi si 

ženske z volilno pravico težko pridobile vodilno mesto, ker ga imajo že moški. Očitajo jim 

tudi klepetavost in opravljivost. Leto pozneje je bilo objavljeno pismo, da žensko gibanje ne 

more biti uspešno, ker je ženska polovični človek, nepopolno bitje. Pismo navaja, da ima 

ženska manj krvi, ki je redkejša, manjša pljuča in možgane, drugačno obliko lobanje, zob in 

medenice, polt, kožo in mišičje. Hkrati s fizično konstrukcijo obstajajo velike razlike v 

duševni in moralni razvitosti med obema spoloma. Iz leta 1899 je mogoče zaslediti članek, ki 

opisuje, da bi svobodno gibanje ženskam vzelo milino, nežnost in rahločutnost. Postale bi 

možače. Če se nekatere borke za ženske pravice pokažejo v taki luči, je to posledica boja, ki 

so ga prestale (prav tam). 

 

3.3.5 Boj za žensko volilno pravico 
 

V Avstroogrski monarhiji so leta 1873 prejeli volilno pravico vsi samoupravni avstrijski 

državljani moškega spola. Nov volilni red so pozneje prevzele posamezne dežele za volitve v 

deželne zbore: Kranjska in Koroška leta 1884, Štajerska leta 1904, Istra leta 1908. V začetku 

20. stoletja so slovenske žene vedno bolj zahtevale volilno pravico, ki so jo tedaj že imele 

ženske v Ameriki, Avstraliji in nekaterih skandinavskih državah. Ženam ni več zadostovalo, 

da so podpirale posamezne stranke v volilnem boju, ne da bi same glasovale (Šatej, 1999). 

Svoje nestrinjanje so kritično izrazile v glasilu Slovenska gospodinja (1911, str. 27): »V 

Avstriji je več kot polovica prebivalstva ženskega spola in ta ogromna večina je brez pravic! 

Danes nimajo pravice voliti ali voljeni biti ljudje pod kuratelo, berači, tatovi, goljufi, 

podvodniki, blazniki, kaznovani nepoboljšljivi pijanci in – me ženske. Toraj nas imajo 

enakopravne ali enakobrezpravne v isti vrsti z zločinci, berači, alkoholiki in norci! Tako 
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spoštujejo moški nas ženske, ki smo posestnice, delavke, matere, trgovke, obrtnice, 

tovarnarice, urednice, učiteljice, umetnice«! (prav tam)  

Boj za žensko volilno pravico se je nadaljeval s protestom proti 7. členu državnega zakonika, 

ki je ženske izključeval iz splošne volilne pravice. Leta 1912 sta se dve predstavnici 

Splošnega slovenskega ženskega društva na Dunaju udeležili 1. avstrijskega shoda za žensko 

volilno pravico, na katerem so zahtevali splošno in enako volilno pravico za vse. Istega leta so 

se po vseh večjih mestih Avstro-Ogrske ob dnevu žena odvijala zborovanja. Svoj shod so 

skupaj z Jugoslovansko socialdemokratsko stranko organizirale tudi Ljubljančanke (Šatej, 

1999). 

Prva svetovna vojna je na drugačen način aktivirala Slovenke. Zaradi odsotnosti moških na 

fronti so bile mnoge edine skrbnice družine. Prisiljene so bile voditi družinsko gospodarstvo –

naj bo to kmetija, obrt, trgovina ipd. (Jeraj, 2005). Tudi P. Svoljšak (2015) ugotavlja, da je 

prva svetovna vojna vplivala na strukturo delovne sile po spolu in na številen vstop žensk v 

polje delovne sile. Po statističnih podatkih iz leta 1916 je bilo v Avstro-Ogrski zaposlenih 363 

970 žensk, največ v tovarnah razstreliva. Ženski zaslužek je bil nižji. V avstrijskem delu 

monarhije je znašal več kot polovico moškega zaslužka, v kemični industriji npr. 30% manj. 

V redkih primerih je prišlo do izenačenja moškega in ženskega plačila, a avtorica ugotavlja, 

da je konec vojne ponovno vzpostavil veliko razliko med zaslužki obeh spolov (prav tam). 

B. Šatej (1999) je zapisala, da so ženske prav v vojni pokazale svojo moč, zmožnosti in 

organiziranost. Ne samo, da so skrbele za družino, ampak so v svoje roke prevzele tudi 

gospodarstvo, družbeno življenje ter oskrbo ranjenih. Opravljale so humanitarna dela in 

poskrbele za vojne sirote in vdove. Še več. Avtorica navaja, da so zaradi odsotnosti moških 

prav ženske odločilno stopile v akcijo za majniško deklaracijo Jugoslovanskega kluba. Po 

velikem uspehu zbiranja podpisov je Splošno slovensko žensko društvo leta 1918 sprejelo 

resolucijo z zahtevo po združitvi s Kraljevino Srbijo. Resolucijo so pospremile z naslednjimi 

besedami: »Zato pa slovensko ženstvo tudi z vso odločnostjo zahteva najtesnejšo združitev 

svoje domovine s Kraljevino Srbijo, ker je le na ta način zajamčena mirna in lepa bodočnost 

naše skupne države Srbov, Hrvatov in Slovencev« (prav tam, str. 107). 

Nova država pa ženskam ni uresničila pričakovanj po enakopravnem položaju.15 Politična 

svoboda je bila omejena, socialno vprašanje je ostalo nerešeno, ženske niso dobile večjih 

                                                           
15 V vseh evropskih državah se ni zgodilo enako, saj je vladajočim elitam postalo jasno, da ne morejo spregledati 
prispevka žensk. Volilna pravica je bila nagrada, ki so jo ženske pridobile v vojni. Prvi državi, v katerih so 
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pravic. Obstajala je celo nevarnost, da srbski zakon, ki je bil za ženske veliko neugodnejši od 

prejšnjega avstrijskega, obvelja tudi v drugih deželah. Zato se je Splošno slovensko žensko 

društvo še bolj razširilo in dobilo podružnice v Mariboru, Celju, Novem mestu in Gorici 

(Jeraj, 2005). Volilno pravico so Slovenke tako dobile šele leta 1942, ko so na osvobojenih 

delih Dolenjske in Notranjske volile narodnoosvobodilne odbore. Pravno-formalno pa je bila 

potrjena leta 1945. M. Verginella (2006) poudarja, da je volilna pravica omogočila ženskam 

vstop v stoletja prepovedan prostor, namenjen izključno moškim. Z njo so si pridobile pravico 

soodločati o lastnem življenju (prav tam). 

Tabela 4: Kronologija pridobivanja ženskih pravic in nekateri pomembnejši dogodki v 

zgodovini žensk na Slovenskem (Šatej, 1999; Verginella, 2006; Jeraj, 2005; Urad za 

žensko politiko, 1995; Pavlič, 1991). 

1871 Ustanovitev državnega ženskega učiteljišča v Ljubljani 

1896 Ustanovljena višja dekliška šola 

1897 Začne izhajati prvi ženski časopis Slovenka, možnost vpisa ženske na univerzo  

1901 Ustanovljeno Splošno slovensko žensko društvo v Ljubljani  

1906 Marija Urbas, prva Slovenka, ki doktorira (iz filozofije) na Univerzi v Gradcu. 

1911 Prvi mednarodni dan žena na Slovenskem  

1942 Uzakonjena splošna volilna pravica, pravno-formalno leta 1945  

1945 Vida Tomšič, ministrica za socialno politiko, prva ženska, izvoljena v parlament  

1974 Ustavno določena pravica o svobodnem odločanju rojstva otrok 

1977 Uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti 

1986 Porodniški dopust se podaljša na 1 leto. 

1989 V Ljubljani začne delovati prvi telefon SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja. 

1992 V Vladi RS začne delovati Urad za žensko politiko. 

1997 Možnost vpisa deklet v 1. letnik srednje policijske šole 

2008 Sprejet zakon o preprečevanju nasilja v družini 

  

                                                                                                                                                                                     
ženske dobile volilno pravico, sta Nova Zelandija (1893) in Avstralija (1902). Ob koncu prve svetovne vojne so 
splošno volilno pravico dobile Avstrijke, Britanke, Irke, Belgijke, Nizozemke, Estonke, Nemke, Poljakinje, 
Rusinje in Latvijke. Med drugo svetovno vojno ali takoj po njej so ženske začele voliti v Franciji, Italiji, 
Senegalu, Togu in Libanonu. Deset let pozneje so volilno pravico ženske dobile v azijskih državah, vključno s 
Kitajsko, Japonsko, Korejo, Indijo in Pakistanom. Do konca šestdesetih let so dobile pravico tudi ženske v 
afriških državah, ne pa v Švici. Slednjim je volilna pravica pripadla šele leta 1971 (Verginella, 2006 in Brenčič, 
2011). 
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3.4 VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK V 20. STOLETJU 
 

3.4.1 Vpliv gospodarske krize in znanosti na položaj ženske in vzgojo otrok 
 

Za veliko gospodarsko krizo, ki je svet zajela na začetku 30. let 20. stoletja, je po besedah A. 

Vode (1998) vzrok zanjo potrebno iskati v kapitalističnem gospodarstvu: delo se je podražilo, 

blago pa se ni proizvajalo za potrebe prebivalstva, ampak za dobiček posameznikov. Zastoja v 

gospodarstvu ni povzročala samo zmanjšana kupna moč, temveč tudi pomanjkanje možnosti 

prodajati blago v tuje države. Posledično s tem so se znižala plačila delavcev in zvišala 

brezposelnost. Leta 1934 se je v naši državi število brezposelnih ljudi ustavilo pri številki 

300.000. Delavci so s približno 500 dinarji mesečnih dohodkov preživljali šest do osem 

člansko družino (prav tam). 

Posledice gospodarske krize so občutili možje in prav tako tudi žene. Ženskam se je očitalo, 

da so vzrok za brezposelnost, ker kradejo moškim delo in zaslužek. Očitki so bili glasni 

predvsem proti poročenim ženam, ki naj se vrnejo nazaj v družino, nazaj pred domače 

ognjišče. Svojo tezo so utemeljevali z besedami: »Proč z dvojnimi zaslužkarji! Dokler je 

toliko moških, ki nimajo zaslužka, se ne sme trpeti, da bi v eni družini služila dva« (Vode, 

1998, str. 165). Na Slovenskem je z odpuščanjem žensk najprej začela Narodna banka, ki ji je 

sledila Privilegirana agrarna banka. Število ženskega osebja je omejilo prometno ministrstvo 

in posvetna politika, ki je za leto 1933/34 ukinila prvi letnik ženske učiteljske šole in višjo 

pedagoško šolo (prav tam). 

Tako sta materinstvo in gospodinjstvo za žensko ponovno postali najpomembnejši temi vse 

do druge svetovne vojne. Materinstvo je bilo sveto, gospodinjstvo pa najbolj naraven poklic, 

ki ga opravlja žena. Kako resen je bil ta poklic, pričajo številne organizacije za gospodinje, 

časopisi, knjige, izobraževalni tečaji in šole, ki so jih ustanavljali zato, da bi ženske 

gospodinjstvo opravljale čim bolj vestno (Leskošek, 2002). V materinstvo pa se je vpletla 

znanost. S. Ž. Žnidaršič (2009) ugotavlja, da bolj ko se je znanost vključevala v poučna 

besedila, kako morajo matere pravilno skrbeti za svoje otroke, večja in širša je postajala 

odgovornost žensk. Poljudnoznanstvene knjige, namenjene materam kot pomoč pri pravilni 

negi in vzgoji otroka, so postale v začetku 20. stoletja čedalje pogostejše. Najprej so avtorice 

in avtorji prihajali iz zdravstvenih krogov in se pri pisanju sklicevali na lastno profesionalno 

izkušnjo. Poleg knjig so seznanjale ženske s praktičnimi nasveti in najnovejšimi znanstvenimi 
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spoznanji tudi ženske revije. Med njimi je bila revija Ženski svet, v kateri so uvedli posebno 

rubriko Materinstvo, namenjeno svetovanju (prav tam). 

Po zaslugi medicine je postala nosečnost bolj varna in nadzorovana. Ni bilo dovolj, da je 

ženska noseča, ampak je postalo pomembno, da je nosečnost tudi zdrava. Pred drugo 

svetovno vojno so znanstveniki začeli poudarjati, da noseča žena ni bolnica, ampak je v 

izrednem stanju. Zahteve po varnem porodu so se krepile in vzporedno s tem število žensk, ki 

so rodile v porodnišnici. V ljubljanski ženski bolnišnici in porodnišnici se je število porodov v 

letih od 1920 do 1936 povečalo iz 813 na 2.106 porodov na leto.16 Na to, da so se ženske 

pogosteje zatekale k oskrbi, niso vplivale samo težke gospodarske razmere, zaradi katerih si 

niso morale privoščiti zdravniške oskrbe na lastnem domu, ampak tudi spreminjajoči se odnos 

do nosečnosti (prav tam). 

Načela medicinske znanosti so vplivala tudi na vzgojo predšolskega otroka. Pediatri so se 

strinjali, da se mora otrokova vzgoja začeti takoj, že prvi dan po rojstvu. Po mnenju dr. 

Dragaš matere dosežejo cilje dobre vzgoje s pazljivostjo in upoštevanjem naslednjih petih 

področij, skratka, morajo biti pozorne na:  

 zgodnjo vzgojo, 

 snago, 

 pravilno prehrano, 

 navajanjem otroka na red, 

 natančnost (prav tam). 

Dodaja, da mora mati: »Pred vsako hranitvijo otroka previti in posušiti, potem naj ga pa pusti 

pri miru, ne sme ga premetavati ali prenašati ... Otroka je potrebno kopati, redno vsak dan in 

sicer ob istem času. Lahko ga koplje zjutraj ali zvečer, važno je le to, da opravlja to delo 

vedno ob istem času ... Snaga, še enkrat snaga in red so tri važne točke v prvih mesecih, po 

katerih se mora mati pri otrokovi vzgoji ravnati, sicer bo otroka že od vsega početka razvadila 

in pozneje težko začela s pravilno vzgojo« (prav tam, str. 6). Isti zdravnik je matere svaril 

pred prevelikim in nepravilnim pestovanjem majhnih otrok, ker je za dojenčka nepotrebno ali 

celo nevarno. »Šele ko otrok sam sedi, ga vzamemo v naročje in ga nekaj časa pestujemo. Pri 

tem ga presedamo zdaj na desno, zdaj na levo stran, da vadi hkrati in enakomerno levo in 
                                                           
16 Še desetletje nazaj je veljalo, da so porodnišnice za ženske ter novorojenčke najpogosteje usodne in zato 
primerne zgolj za revne ženske. V 19. stoletju se je umrljivost v porodnišnici gibala med 10–20 %. Visoka 
umrljivost je bila povezana s slabim zdravstvenim stanjem nosečnic, poporodnih okužb in posledično s tem seps 
(Ž. Žnidaršič, 2009). 
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desno okončino (roke), sicer ostane ena ali druga stran slabše razvita, ker otrok z njo ne brca 

in je stisnjen ob materino telo, da se mišice ne morejo razviti« (prav tam, str. 7). S. Ž. 

Žnidaršič (2009) navaja, da so nasveti, ki so presegali strokovno medicinsko področje, 

izkazovali materam nezaupnico in izražali dvom o njihovih sposobnostih. Ustvarjali so 

preveliko odgovornost in nizko samozavest. Slednja je bila povod, da so bile matere 

pripravljene poslušati strokovne nasvete strokovnjakov. Pripombe, da so ženske kot matere in 

s tem prve vzgojiteljice najbolj krive za stanje v družbi in svetu, so ponotranjile in sprejele 

poslanstvo, da je celotno življenje otroka odvisno od nje. Avtorica ugotavlja, da je podoba 

idealizirane matere in njene krivde še danes prisotna med sodobnimi materami (prav tam). 

Vzgoja deklic se je razlikovala od vzgoje dečkov. Leta 1926 so v reviji Ženski list zapisali: 

»Sinove bi morale matere vzgajati v plemenitosti do žene, vendar ne v metle, ki naj vse 

delajo. Mož naj ostane poglavar družine, to je v naravi. Ženske bi izgubile vso privlačnost, če 

bi imele moža v oblasti« (Leskošek, 2002, str. 235). Zato so matere hčerke vzgajale v pridne 

delavke in jih spodbujale, da se čim prej poročijo. Deklice, ki so odraščale na kmetiji, so 

poleg kmečkih del pomagale materi še pri gospodinjskih delih. Z deklicami iz delavskih 

družin, ki so živele v mestu, je bilo podobno. Takoj ko so končale šolo, so se zaposlile in 

začele z delom. V meščanskih družinah je bila vzgoja deklic usmerjena le na dom, vzgajali so 

jih doma ali v samostanih (prav tam). 

Razlike v vzgoji, ki so jih opazile matere same, so leta 1930 v Ženskam listu (str. 391) opisale 

takole: »Deklica lahko joka, deček pa ne, ker mu to škodi. Deček ima vselej boljšo nego kakor 

deklice. Ko je malo starejši, ima že premoč nad sestricami. Ko hodi v šolo, mu mora sestrica 

snažiti čevlje, pospravljati za njim knjige in zvezke, pripravljati v torbico šolske reči, čeprav 

hodi tudi sama v šolo. Starši dajo z razliko v vzgoji sinu vedeti, da je več od sestre, njo pa 

ponižujejo, ji nalagajo težko delo in najnižja opravila. Mar deček nima prav tako dveh rok kot 

deklica? Vzgoja bi morala biti za oba enaka« (prav tam). Neskladnost v vzgoji so opazili tudi 

v reviji Slovenka in zapisali: »Odtujevanje se začne, ko sin sleče krilce in si obleče prve hlače. 

Takrat se mati začne ukvarjati s hčerko, ki jo uči gospodinjskih in ročnih del, ji šiva obleke 

doma, hči pa je ves čas ob materi. Sin se s prvimi hlačami začne družiti in raziskovati zunanji 

svet. Deklice so varovane, da ne bi prišle v stik s slabo družbo, za dečke pa je vseeno. Deklice 

so odgovorne za vsak svoj korak, dečki pa se svobodno gibajo« (Leskošek, 2002, str. 236). 

Pri tem se postavlja vprašanje: zakaj je bila vzgoja deklic strožja, bolj disciplinirana in 

korenito usmerjena v delo? S. Ž. Žnidaršič (2009) meni, da se je vzgoja do hčerke spremenila 
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že pred koncem 19. stoletja, ker je bilo čedalje manj moških, ki bi si želeli vstopiti v zakon.17 

Kot ugotavlja avtorica, je bilo v tem obdobju moških, primernih za poroko, za desetino manj 

kot žensk iste starosti. Število novo sklenjenih zakonskih zvez na Kranjskem je v zadnjih letih 

obstoja monarhije močno stagniralo. Poleg tega je ofenzivna katoliška ideologija začela 

vsiljevati nove vzorce družine, po katerih naj bi bila žena le nepridobitna, vzdrževana 

gospodinja. Zato je bilo potrebno hčere pripraviti na drugačno prihodnost, jih usposobiti, da si 

zmorejo same služiti svoj kruh. Poklicno izobraževanje deklet, vlaganje staršev v izobrazbo je 

mogoče razumeti kot izhod v sili ali kot varovalo, če se hči ne bo poročila. Pri tem avtorica 

poudarja, da sta bili glavni življenjski nalogi ženske še vedno gospodinjstvo in materinstvo, 

izobraževanje in poklic pa zgolj nadomestek (prav tam).  

 

3.4.2 Vzgoja otrok v času 2. svetovne vojne 
 

Druga svetovna vojna je prinesla vseobsegajoče nasilje, ki je prizadelo celotno prebivalstvo 

ne glede na spol in starost posameznika. Torej tudi otroke. Otroci so bili izpostavljeni 

podobnim vojnim situacijam kakor odrasli, nekatere oblike nasilja, doživljanja vojne in njene 

posledice pa so bile specifične le za otroke (Deželak Barič, 2012). Mednje spadajo t. i. 

ukradeni otroci. Gre za otroke in dojenčke, ki jih je nemški okupator nasilno ločil od družin 

v okviru prizadevanja za popolno uničenje odporništva. Ukaz o ločevanju otrok od staršev je 

bil uresničen v dveh akcijah na Štajerskem, ki so ju spremljale številne aretacije. Materam iz 

prvega vala aretacij so nasilno odvzeli otroke 10. avgusta 1942 in jih poslali v taborišče 

Auschwitz (Terčak, 1973). Seboj so lahko vzele osebne dokumente, denar, jedilni pribor, 

pribor za osebno higieno in najnujnejše perilo. Hišo oziroma stanovanje so zapečatili in ključ 

oddali na občinski urad. S tem je bila vsa lastnina zaplenjena in tudi dejstvo, da se ne bodo 

nikoli več vrnili domov. V to aretacijo je bilo vključenih 441 mater in žensk, starih nad 18 let, 

154 otrok moškega spola in 137 otrok ženskega spola (Filipčič, 2002).  

Enaka usoda je doletela aretiranke drugega vala iz sredine avgusta. Otroke so na dvorišču 1. 

celjske osnovne šole razdelili po abecednem vrstnem redu in jih odpeljali do železniške 

postaje. Dojenčke in malčke, ki še niso hodili, so položili v košare, jih naložili na kamione in 

odpeljali do železniške rampe, kjer so jih znosili na vagone. Vlak z lačnimi in izčrpanimi 

                                                           
17 Moškim, za katere se je čedalje bolj predpostavljalo, da bodo edini hranitelji bodoče družine, to ni ustrezalo. 
Zakonska zveza je namreč zaradi gospodarske krize prehajala iz partnerske ponovno nazaj v tradicionalno, v 
kateri je mož zadolžen za denar, ženska pa za gospodinjstvo (Ž. Žnidaršič, 2009). 
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otroki je isti dan prispel v Gradec. Ker ni bilo organiziranega prevoza do zbirnega otroškega 

taborišča Frohnleiten, ki je ležal zunaj mesta, so otroci do tja odšli peš v sprevodu. Spremljale 

so jih negovalke Rdečega križa in uslužbenci reševalne postaje iz Celja. Domačini so se 

zbirali ob cesti in opazovali žalostne obraze otrok, misleč, da so to malčki iz zbombardiranih 

družin. Taborišče je obsegalo deset lesenih barak, obdanih z ograjo in bodečo žico (prav tam). 

Natančni podatki o številu vseh ukradenih otrok so ostali prikriti. Terčak (1973) navaja, da so 

v akcijah nemški okupatorji nasilno odvzeli okoli 600 otrok (prav tam). Po rasnem pregledu 

so dojenčke in otroke do dveh let poslali v posvojitvene družine v Leibzig, Kohnn in 

Sonnenwiesse. Ker otroci še niso znali govoriti, je ponemčenje v veliki meri uspelo. Starejše 

otroke so iz otroškega zbirnega taborišča v Frohneleiten razdelili in odpeljali v več otroških 

taborišč: 

 Seligenporten: fantje in dekleta od 14. leta naprej, 

 Kastl: fantje od 10 do 14 let, 

 Himmelberg: fantje od 6 do 10 let, 

 Saldenburg: deklice od 6 do 14 let, 

 Meinburg: otroci od 2 do 4 let, 

 Neustuft: otroci od 4 do 6 let (Filipčič, 2002). 

Vzgajali so jih s trdo in vojaško disciplino. Govoriti so morali nemško, disciplinirano korakati 

in peti nemške pesmi. Ukradeni otroci so vojna leta preživljali ob vojakih in tujcih (prav tam). 

Istega leta je z množičnimi internacijami začel tudi italijanski okupator. Družine iz Ljubljane 

in njene okolice je pošiljal na Rab, V Gonars in Treviso-Monigo (kot sestavni del čiščenja 

pokrajine v času silovite italijanske ofenzive). V italijanska taborišča je odšlo okoli 25.000 

internirancev, med njimi številni otroci. V taborišča so prišli dodatno prizadeti, saj so bili pred 

odhodom priča nasilju italijanskega okupatorja: požiganju domov ter streljanju svojcev in 

znancev. Otroci so bili v izgnanstvu izpostavljeni trpinčenju, lakoti, mrazu, slabim higienskim 

in bivalnim razmeram ter izkoriščanju kot delovna sila v taboriščih, tovarnah in kmetijah. 

Predvsem proti koncu vojne so bili priča številnim bombnim napadom, boleznim, soočanjem 

s smrtjo lastnih staršev in drugih ožjih sorodnikov. Otrokom niso prizanesli niti odmevni 

medicinski poizkusi, ki so jih izvajali v taboriščih. (Deželak Barič, 2012; Ferenc, 2006). 

Večina slovenskih ukradenih otrok se je ob pomoči repatriacijskih baz vrnila domov. Za 

odkrivanje posameznih posvojenih otrok so potekala dolga in obsežna poizvedovanja, dokler 
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jih niso našli in vrnili nazaj svojim sorodnikom. Za vrnitev nekaterih ukradenih otrok so tekle 

na nemških sodiščih dolgoletne obravnave, ki so razburkale tudi svetovno javnost. Za otroki, 

ki so bili v ustanovah organizacije Lebensborna, pa se je izgubila vsaka sled, ker so uradi 

predajali ukradene otroke v posvojitev le z uvedbo datuma rojstva, brez podatkov o poreklu 

staršev in kraju rojstva (Filipčič, 2002). 

V kontekst specifičnih vojnih oblik nasilja nad otroki spadajo tudi ljubljanski ilegalčki.18 

Ilegalčki so bili otroci partizanov internirancev v taboriščih, ilegalcev in ubitih talcev. Bili so 

otroci, ki so zaradi vojnih razmer ostali brez staršev ali sami z materjo in brez možnosti za 

preživetje. Osvobodilna fronta je v okviru organizacije Slovenske narodne pomoči otrokom 

poiskala rejniške družine, materam, ki so se morale skrivati, pa možnost nastanitve. Sistem 

skrbi in pomoči je vključeval ljubljanske zdravnike, odvetnike, trgovce in druge. Prva, ki je 

organizirala pomoč za ljubljanske ilegalčke, je bila Ada Krivic (Ilegalčki – skriti otroci 

okupirane Ljubljane, 2015; Vurnik, 2015). Delovala je od leta 1941 do 1942 in zbirala 

gradivo za knjigo o malih ilegalčkih (Filipčič, 2002). Po njeni aretaciji in odhodu v partizane 

je organizacijo prevzela Ana Ziherl. Organizacija je preko aktivistov za otroke zbirala 

denarno pomoč, hrano, oblačila, igrače, nakaznice in druge osnovne življenjske potrebščine. 

Osvobodilna fronta je skrb za ilegalčke ohranjala tudi po tem, ko so našli zavetje rejniških 

družin. Sodelavke Ane Ziherl so otroke redno obiskovale v rejniških družinah, spremljale 

njihov razvoj ter odnose med njimi in rejniki. Če so ugotovile nepravilnosti, so za otroka 

poiskale drugo okolje in drugo rejniško družino (Ilegalčki – skriti otroci okupirane Ljubljane, 

2015; Vurnik, 2015). 

Večino ilegalnih otrok je bilo potrebno skrivati, večkrat menjati rejniške družine in kraj 

bivanja, saj so jih okupacijske oblasti iskale. Zato so otroci pri rejniških družinah živeli pod 

lažnim imenom in izmišljeno zgodbo, s katerimi so rejniki sosedom in policiji pojasnili 

nenaden prihod otroka v njihov dom. Če bi jih odkrili, bi jih lahko uporabili kot sredstvo, s 

katerim bi vplivali na delovanje njihovih staršev v odporniškem gibanju. Sistem skrivanja je 

bil organiziran v strogi tajnosti, saj so v vseh vojnih letih v Ljubljani odkrili le eno skrito 

deklico. Starša sta jo po vojni našla v mestu, čustveno in zdravstveno močno zanemarjeno 

(prav tam). 

                                                           
18 Muzej in galerija mesta Ljubljana sta leta 2015 zaključila obsežen projekt z naslovom Skriti otroci 2. svetovne 
vojne. Izvedli so obsežno vsebinsko raziskavo medvojnega in povojnega življenja otrok, ki so 2. svetovno vojno 
preživeli v Ljubljani brez staršev in se jih je že pred desetletji prijelo ime ilegalčki. V okviru projekta se je aprila 
2015 odvila mednarodna konferenca, ki se je je udeležilo 64 strokovnjakov z vsega sveta, v sodelovanju s TV-
Slovenija pa je nastal tudi dokumentarni film z naslovom Ilegalčki – skriti otroci (Mestni muzej Ljubljana, 
2015). 
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Po vojni so se ljubljanski ilegalčki vrnili nazaj k svojim staršem. Po obdobju ločenega 

življenja je sledilo prilagajanje na novo/staro družinsko življenje. Otroci so se morali navaditi 

na nove okoliščine, se soočiti z dejstvom, da enega ali obeh staršev ne bo domov, in se ločiti 

od rejniških skrbnikov in njihovih družin, na katere so se navezali. Antonija Đukić se vojnih 

dni in svojih rejnikov spominja: »Mi smo bili takrat žrtve. Žrtve v tem smislu, da smo bili 

iztrgani iz naših družin, da so nas pripeljali tujcem. Ampak jaz bi trdila, da so pravi heroji bili 

drugje. Na drugi strani. To so bili tisti, ki so bili pripravljeni nas sprejeti, naši skrbniki. Oni so 

tvegali življenja in to dnevno. Ne samo lastna življenja, ampak tudi življenja svojih družin, 

lastnih otrok. To so bili res plemeniti ljudje« (Ilegalčki – skriti otroci okupirane Ljubljane, 

2015). 

Med drugo svetovno vojno seznama ilegalnih otrok ni bilo, saj bi bilo to prenevarno za 

otroke, rejnike in njihove starše. Filipčič (2002) navaja, da je bilo prvo leto vojne v Ljubljani 

15 ilegalnih otrok, njihovo število je postopno naraščalo (prav tam). Po vojni so aktivistke 

sestavile dva seznama, ki sta vsebovala 184 imen, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo 

tovrstnih otrok več kot 300 (Ilegalčki – skriti otroci okupirane Ljubljane, 2015; Vurnik, 

2015).  

Tudi otroci, ki so ostali doma, so bili slej ko prej izpostavljeni nasilju in trpljenju. M. M. 

Keršič in M. Pučnik Rudl (2012, str. 618) sta na podlagi pričevanj zapisali: »Ostali smo sami, 

štirje otroci z mamo, brez vsega denarja. Koliko lakote smo dali skozi. Danes se spomnim. Iz 

kuhanega fižola je mama spekla kruh, potem pa ga zaklenila v špajzo, da ga bo delila ... Mi 

smo našli ključ, zvečer ... od lakote nismo mogli zaspat. Smo se zmenili, šli smo v špajzo po 

kruh. Na postelji smo pustili dribtine, potem je bilo seveda hudo« (prav tam). Zdenko Rot (v: 

Deželak Barič, 2012, str. 534–535) je pogled na otroški svet v vojnem obdobju opisal takole: 

»Še z brezskrbnih otroških lic je izginil tisti nedolžni sij. Nič več te ne pogleda v oči. Vselej 

jih povesi in skloni glavo, kako pa tudi ne. Ko pa je že tolikokrat moral gledati mrtva trupla, 

razmesarjena in razbita« (prav tam).  

Vojna je pri otrocih pustila dolgotrajne ali trajne posledice na zdravju, telesno invalidnost, 

psihosocialne motnje itd. Pustila je izropane domačije, zaradi česar so ob splošnem 

pomanjkanju otroci živeli v še večji revščini, mnogi brez enega ali obeh staršev. In ne 

nazadnje, vojna je pustila polno sirot, ki so pripadali staršem iz partizanskega in 

protipartizanskega tabora in so bili oropani brezskrbnega otroštva. V takih razmerah so otroci 

zbolevali in umirali. V raziskavi o smrtnih žrtvah druge svetovne vojne na Slovenskem je 
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trenutno evidentiranih 5528 oseb, ki so bile v času smrti mlajše od 18 let. Omenjena številka 

predstavlja 5,7-odstotni delež vseh smrtnih žrtev, ki so izgubile življenje zaradi nasilja v vojni 

in povojnih razmerah. Med 5528 mladoletniki je 1264 mlajših od 7 let in imajo status otroka. 

V. Deželak Barič (2012) opozarja, da številni mladoletniki iz te skupine nimajo socialnega 

statusa in je zato število žrtev v skupini »otrok« lahko še višje.  

Tabela 5: Umrle mladoletne osebe po pokrajinah (Deželak Barič, 2012) 

Ljubljana 1737 

Spodnja Štajerska 1608 

Primorska 981 

Gorenjska 652 

Koroška 83 

Prekmurje 132 

Reška pokrajina 187 

SKUPNO 5528 

 

Med vzroki za smrt prevladujejo oboroženi spopadi (1193) in vojne nesreče (822), sledijo 

taborišča (430), izgnanstvo (365), povojni poboji (147), posledice pobojev (92) in talci (92) 

(prav tam). 

 

3.4.3 Spremembe v vzgoji predšolskih otrok v drugi polovici 20. stoletja  
 

Po drugi svetovni vojni je Jugoslavija z ambicioznim načrtom prenove zdravstvenega in 

socialnega sistema prevzela odgovornost za preživetje vseh svojih državljanov. Veliko 

pozornost je namenila otrokom in mladim, tako imenovanim prihodnjim graditeljem države. 

Posebno skrb je posvečala tudi ženskam, materam in bodočim materam. Osnovne smernice za 

zaščito matere in otrok je leta 1946 postavila Ustava Federativne ljudske republike 

Jugoslavije. Ustava je določala ustanavljanje porodnišnic, ustanov otroškega varstva, plačan 

porodniški dopust in enake dolžnosti ter zaščite tako zakonskim kot nezakonskim otrokom. Z 

ustavo je bila zagotovljena posebna skrb za otroke padlih borcev in žrtev vojne ter dolžnost 

države za telesno vzgojo ljudstva, preko katere naj bi povzdignili zdravje, delovne 

sposobnosti ljudstva in okrepili obrambne moči države (Jeraj, 2012). 
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V skladu z ustavo je bila država poleg drugih zdravstvenih in socialnih ustanov dolžna 

ustanavljati tudi takšne, ki so bile namenjene le materam in otrokom. To so bile: porodnišnice, 

materinski domovi (namenjene ogroženim nosečnicam v zadnjih mesecih nosečnosti in 

socialno nepreskrbljenim materam po porodu), posvetovalnice za ženske, otroški dispanzerji, 

poliklinike in otroške ambulante. Ne glede na zdravstveno zavarovanje in premoženjsko 

stanje matere je bilo omogočeno brezplačno zdravljenje porodnicam, otrokom do treh let in 

ženam, ki so spremljale bolnega otroka, če so ga dojile. Za boljše zdravje otrok so se 

ustanavljale počitniške kolonije in šolske kuhinje (prav tam). 

Družina je bila poimenovana kot osnovna celica za vzgojo otrok. Njeni glavni nalogi sta bili 

biološka (rojevanje otrok) in moralna (medsebojna ljubezen in pomoč). Otroke naj bi vzgajala 

v telesno in duševno zdrave ter družbeno koristne državljane (prav tam). Jugoslovanski maršal 

Josip Broz Tito je na 2. kongresu jugoslovanske ženske organizacije navzoče nagovoril z 

besedami: »Ni dovolj, če so otroci oblečeni, nahranjeni itd., za nas je tudi važno, da bodo ti 

otroci vzgojeni v duhu nove Jugoslavije. Ne dovolite, da bi nam sovražniki nove Jugoslavije 

zastrupljevali in odtujevali naše otroke. Čuvajte naše otroke in bdite nad njimi, da bi lahko 

zares postali dostojni državljani naše nove Jugoslavije, državljani nove socialistične države. 

To je ena vaših najvažnejših nalog« (Jeraj, 2005, str. 131). 

Ob tem se odpira vprašanje, kakšna je bila tako imenovana vzgoja v duhu nove Jugoslavije? 

M. Jeraj (2005) navaja, da je to vzgoja, ki je omogočala oblikovanje novega človeka, ki je 

živel po načelih morale in vzpostavil nov odnos do domovine, sočloveka, lastnine, dela in 

samega sebe. Vzpodbujala je k vztrajnosti, hrabrosti, redoljubnosti, resnicoljubnosti in budila 

ljubezen do domovine ter vseh tistih, ki so ustvarili domovino. Vzgoja v duhu nove 

Jugoslavije ni smela temeljiti na strahu in prisili, ampak v sožitju vseh pozitivnih vrednot in 

dobrih zgledih (prav tam). Potekala je povsod: v javnem in zasebnem življenju, v družini, 

ustanovah za varstvo otrok, šolah, organizacijah, društvih, na otroških igriščih in ulicah (Jeraj, 

2012). 

V prvih povojnih letih je bilo splošno razširjeno mnenje, da je mati tista oseba, ki je 

najpomembnejša pri otrokovi vzgoji. Na mater so gledali kot na tisto osebo, ki prva vzpostavi 

stik z otrokom in se z njim največ ukvarja: »Družinska vzgoja postavlja temelj vzgoji in je 

važen vzgojni činitelj. Njen glavni steber je mati« (Jeraj, 2005, str. 132). Njen vpliv so 

smatrali za pomembnejšega od vpliva vzgojiteljice ali učiteljice: »Šola lahko opravi samo en 

del. Največ opravi mati. Kar je mati vsadila v svojega otroka, to težko izruješ« (prav tam, str. 
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133). Sodelovanje očetov pri vzgoji otrok je bilo zaželjeno. Tisti, ki niso sodelovali, niso bili 

deležni posebne graje, medtem ko so ženske ostro opozarjali, da na svoje materinske dolžnosti 

ne smejo pozabiti. Hilda Simončič (v: Jeraj, 2005, str. 133) je v svojem govoru o ideološki 

izgradnji žene dejala: »Me žene smo v prvi vrsti odgovorne za to, kako se bodo počutili 

današnji otroci, ko bodo že odrasli ljudje v novi družbi, ki jo pomagamo z velikimi napori 

ustvarjati tudi me žene. Če jih ne bomo vzgajali za tako družbo, se bodo počutili kot 

izkoreninjenci in nevarnost bo, da se v njej ne bodo znašli. Vsaka mati in žena lahko prihrani 

to svojemu otroku, če ga bo že danes vzgajala za družbo bodočnosti« (prav tam). 

Dobra mati je bila tista, ki ni skrbela le za svoje otroke, ampak je bila pripravljena pomagati 

vsem pomoči potrebnim. Spoštovala je svojo domovino in njene voditelje ter svojo predanost 

prenesla na otroke. Bila naj bi toliko izobražena, da je znala svojemu otroku v predšolski dobi 

razložiti naravne in družbene pojave, ki so jih poučevali v šoli. Dejavno naj bi sodelovala pri 

gospodarskem in političnem razvoju države: »Zakaj le žene, ki so zavestne graditeljice 

socializma, so lahko tudi svojim otrokom najboljše vzgojiteljice« (Jeraj, 2005, str. 133). 

Dobra mati je bila tista, ki je imela odgovoren odnos do bodočega materinstva in je rojenim 

otrokom omogočila čim boljše življenjske pogoje. V zakonski zvezi je morala biti 

enakopravna z možem, ker naj bi enakopraven položaj obeh zakoncev pripomogel k 

pravilnemu oblikovanju otrokove osebnosti (prav tam). 

Ženske, ki so imele kot matere najbolj odločilen vpliv na vzgojo otrok, je bilo potrebno 

skrbno usmerjati in nadzorovati. Za prevzgojo žensk je bila zadolžena AFŽ (protifašistična 

fronta žensk), ki so jo sestavljale učiteljice, vzgojiteljice in pionirske voditeljice. Toda vedno 

očitneje je postajalo, da zaposlene matere ne zmorejo uresničiti vseh zastavljenih ciljev 

vzgoje, ki je vključevala marljivost, prizadevnost, redoljubnost in vzorno vedenje. Množile so 

se pritožbe, da se mnogi otroci neprimerno obnašajo, ne opravljajo svojih dolžnosti in širijo 

slabe navade med druge otroke (Jeraj, 2005). Vendar problemi niso nastali, ker so bile matere 

zaposlene, ampak zaradi dejstva, da pogosto niso imele nikogar, ki bi jim pomagal pri 

gospodinjskih delih in skrbi za otroka (Batistič Zorec, 2003). M. Jeraj (2005) ugotavlja, da so 

omenjene situacije vzpodbudile politične voditelje, da so začeli pogosteje poudarjati vzgojno 

vlogo obeh staršev (prav tam). Vida Tomšič (v: Jeraj, 2012, str. 134) je v radijski oddaji ob 8. 

marcu leta 1952 razmišljala: »Vzgoja otrok je seveda važen del materinstva, a je hkrati veliko 

širši problem, ki ga mati sama ne more rešiti. Socialistična družba mora iz svojih najglobljih 

osnov vzgojo otrok postaviti v prvi vrsti kot družbeno nalogo in jo kot tako reševati. 
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Nemogoče si je zamišljati vzgojo otrok brez tesnega sodelovanja obeh roditeljev, družine kot 

celote, šole, vrste družbenih organizacij, Patrije in ljudske oblasti« (prav tam). 

Istočasno so partijski voditelji vedno bolj poudarjali, da domača vzgoja vpliva na čustveni 

razvoj otroka, medtem ko izobraževanje v javnih institucijah skrbi za otrokovo razgledanost 

(Jeraj, 2005). O vlogi družine pri vzgoji zdrave osebnosti se je začelo razpravljati tudi v 

strokovni literaturi. V 60. in 70. letih preteklega stoletja so bila staršem dostopna v 

slovenskem prevodu najbolj popularna poljubna dela po svetu o negi in vzgoji otroka, npr. P. 

Leach, 1985 in Spock, 1986. M. Batistič Zorec (2003) ugotavlja, da je vpliv medijev in drugih 

posrednih izvrševalcev socializiranega starševstva močno spremenil kakovost odnosa med 

otrokom in starši. Pojavil se je ideal popolnega starševstva, hkrati pa tudi uničenje 

samozavesti staršev (prav tam). 

Ključno spremembo, ki se je zgodila v pojmovanju otroštva v zadnjih desetletjih 20. stoletja, 

je prinesla Konvencija o otrokovih pravicah (2009). Konvencija otrokom ne le priznava 

pravice do preživetja, razvoja in zaščite, ampak tudi osnovne civilne pravice: svobodo 

izražanja vere in nazorov, združevanja in informiranja (prav tam). Pavlovič (1993 v: Batistič 

Zorec, 2003) meni, da je njen glavni dosežek, da ne omenja le dolžnosti odraslih ljudi do 

otrok, temveč prvič izrecno poudarja udeležbo otrok. Pod vplivom postmodernih pogledov in 

vrednot je prevladala predstava o otroku, ki ima zagotovljen dejaven položaj v družbi že v 

otroštvu, ne le v prihodnosti. Konvencija je poudarila pomen učenja socialnih spretnosti, ki jih 

potrebujejo otroci za vključevanje v socialne skupine, in pomen učenja prevzemanja aktivne 

vloge v ožjem in širšem življenjskem prostoru (prav tam). 
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4 PREDŠOLSKA VZGOJA IN VRTEC DANES GLEDE NA 
SPREMENJENE VLOGE SPOLOV V DRUŽBI IN POGLEDOV NA 
OTROKA IN OTROŠTVO 

4.1     OTROK IN MATI V POSTMODERNI DRUŽBI 

4.1.1     Neenakost med spoloma danes 
 

Slovenija se uvršča med tiste države, pri kateri je načelo enakosti spolov urejeno s posebnim 

zakonom. 14. člen Ustave Republike Slovenije (1991) opredeljuje Republiko Slovenijo kot 

demokratično, pravno in socialno državo, ki zagotavlja uživanje in uresničevanje človekovih 

pravic ter temeljnih svoboščin vsem, ne glede na narodnost, raso, vero, politično prepričanje, 

rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj in tudi spol (prav tam). Člen sta tekom let nadgradila 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002) in Zakon o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja (2004),19 ki sta določala temelje za ustvarjanje enakih možnosti in spodbujala 

enakost med spoloma na različnih področjih življenja: političnem, ekonomskem, socialnem 

področju ter vzgoji in izobraževanju (prav tam). Enako obravnavanje in enake možnosti 

spolov sta tudi temeljni pravni načeli politike Evropske unije, opredeljeni v amsterdamski 

pogodbi (Lorenčič, 2015).  

Lorenčič (2015) opozarja, da kljub vsem prizadevanjem in zakonodaji še danes zasledimo 

institucionalno spolno delitev dela. Stereotipno velja, da je naravna vloga ženske skrb za dom, 

otroke in gospodinjstvo, moški pa je tisti, ki dela izven doma in skrbi za finance. Statistični 

podatki za Evropsko unijo kažejo, da je položaj ženske na trgu dela slabši kakor položaj 

moškega. Tako med brezposelnimi prevladujejo ženske, povprečna bruto plača ženske je 

nižja, ženske v podjetjih ne uživajo enakih pravic, na vodilnih položajih prevladujejo moški 

itd. Statistični urad Republike Slovenije je leta 2008 objavil podatke o položaju žensk v 

Sloveniji na področju trga dela, ki so pokazali, da je bil položaj žensk v Sloveniji nekoliko 

boljši v primerjavi z Evropsko unijo (prav tam). Delež zaposlenih žensk se je do leta 2011 

močno povečal in dosegel prvo mesto med članicami Evropske unije po stopnji zaposlenosti 

žensk, ki imajo otroke (Dnevnik, 2011). Danes stopnja delovne aktivnosti med ženskami 

znaša 47,5 % (Statistični urad Republike Slovenije, 2016). 

                                                           
19 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja je prenehal veljati 24. 5. 2016 (Zakon o uresničevanju 
načela enakega obravnavanja, 2004). 
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V Evropi ženske zaslužijo povprečno 17 % manj kot moški, razlika v plači med moškimi in 

ženskami se v nekaterih državah povečuje. Nižje plače pomenijo nižje pokojnine in povezano 

s tem višjo stopnjo tveganja revščine za starejše ženske. V Sloveniji je bila leta 2007 

povprečna mesečna bruto plača žensk za 7 % nižja kakor plača moških. Razlika med plačo 

žensk in plačo moških je bila najmanjša v uredniških, največja pa v neindustrijskih poklicih. 

Ženske so imele višjo plačo le v dejavnostih gradbeništva, prometa, skladiščenja in zveze, 

vendar je bil tu delež zaposlenih žensk precej nizek (Lorenčič, 2015). Leta 2016 je povprečna 

mesečna bruto plača za ženske znašala 1.589 evrov. Od povprečne mesečne bruto plače 

moških je bila v povprečju nižja za več kot 5 %. Ta razlika je bila najvišja v finančnih in 

zavarovalniških dejavnostih (Statistični urad Republike Slovenije, 2016). 

Po statističnih podatkih ženske v Sloveniji še vedno opravijo večino družinskega in 

gospodinjskega dela, kot so nega in vzgoja otroka, pranje, šivanje, likanje, kuhanje in priprava 

obrokov, čiščenje stanovanja, vsakodnevni nakupi, pomivanje posode itd. Čeprav se je v 

zadnjih desetletjih stalno povečeval delež zaposlenih žensk, je delež gospodinjskega dela 

ostajal precej nespremenjen. Danes je rezultat tega dvojna ali celo trojna obremenjenost 

ženske z gospodinjskimi deli, v stereotipni predstavi o delitvi dela v družini pa ni prišlo do 

bistvenih sprememb (Kozmik, 1998). 

Neenakosti med spoloma se kažejo tudi na področju izobraževanja in zaposlovanja. Delež 

vpisanih dijakinj in dijakov v različne srednje programe je v Sloveniji izenačen, v gimnazijske 

programa pa je vpisanih več dijakinj. Prav tako ženske prevladujejo med diplomanti 

univerzitetnega izobraževanja, magistrske druge stopnje in tretje stopnje doktorskega študija 

(Antić Gaber in Rožman, 2009). Vendar na Uradu za enake možnosti opozarjajo, da ženske v 

Sloveniji kljub povprečno višji izobrazbi še vedno zasedajo manj odgovorna in slabše plačana 

delovna mesta (Dnevnik, 2011). Podobno ugotavljata tudi M. Antić Gaber in S. Rožman 

(2009) in dodajata, da je na najvišjih in najbolje plačanih delovnih mestih le tretjina žensk 

(prav tam). 

Ob tem se postavlja vprašanje, kateri vzroki in težave vplivajo na dejstvo, da ženske niso 

enako zastopane na najvplivnejših položajih kljub višji izobrazbi? M. Žokalj (2011, v: 

Lorenčič, 2015) je na podlagi obsežne analize podala naslednje razloge: 

 tradicionalna delitev dela in tradicionalno določene vloge, 

 razpetost med kariero, materinstvom in družino, 

 mreža institucionalnega varstva otrok, 
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 pomanjkanje samozavesti, 

 predsodki in stereotipi, 

 diskriminacija, 

 pomanjkanje mreže poznanstev, 

 manjša geografska mobilnost (prav tam). 

Analiza trga dela in zaposlovanja v Sloveniji je pokazala tudi horizontalno segmentacijo. 

Ženske se zaposlujejo v ožjem naboru poklicev kot moški oz. se poklici žensk zgoščajo v 

tistih panogah, ki naj bi bile bližje tako imenovani ženski naravi. Med feminizirane poklice 

spadajo: učiteljski, vzgojiteljski, poklici v zdravstvu in socialnem varstvu ter mnogi poklici v 

storitvenih dejavnostih (prav tam). C. L. Williams (1995) navaja, da ženske, ki izberejo 

katerega od zgoraj naštetih poklicev, izpolnjujejo tradicionalno žensko vlogo, medtem ko 

moški s tako izbiro kršijo tradicionalno moško vlogo. Avtorica ugotavlja, da na majhno 

število moških v ženskih poklicih vpliva nizka plača in neprestižnost poklica, moškega pa bi 

obravnavali kot »poženščenega« (prav tam). 

Zavedajoč se dejstva, da ženske ne dosegajo enakega položaja v družbi, je Slovenija tekom let 

ustanovila različne službe, komisije in urade. Njihova naloga je pravilno uresničevanje 

zakonodaje, preprečevanje diskriminacije, uresničevanje enakih možnosti in doseganje enakih 

položajev. Tako v Sloveniji med drugim delujejo: 

 v Državnem zboru Republike Slovenije Komisija za peticije, človekove pravice in 

enake možnosti, 

 Urad za enake možnosti, 

 koordinatorji za enake možnosti žensk in moških na ministrstvu, 

 Urad Varuha človekovih pravic, 

 zagovornik/zagovornica načela enakosti (Antić Gaber in Rožman, 2009). 

 

4.1.2     Spremembe v družbenem položaju žensk skozi statistiko 
 

M. Ule in M. Kuhar (2003) ugotavljata, da so od vseh sprememb, ki nas danes pretresajo, 

najbolj pomembne spremembe v vsakdanjem življenju: partnerstvo, odnosi, starševstvo. 

Hkrati pa se velike družbene spremembe odslikavajo v spremembi intimnega in družinskega 
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sveta (prav tam). In katere so najbolj tipične spremembe, ki so zajele postmoderno družbo? A. 

Švab (2001) jih navaja v štirih sklopih: 

 

1. Spremembe oblik in kompozicije družine 

Spremembe družin po obliki zajemajo pluralizacijo družinskih oblik in zmanjšanje števila 

družinskih članov (prav tam). Avtorici navajata, da je danes težko govoriti o družini v 

klasičnem smislu. Ob klasični jedrni družini so se uveljavile mnoge druge družinske oblike: 

enostarševske, reorganizirane, razširjene (Ule in Kuhar, 2003). Število reorganiziranih družin 

oziroma združenih družin, v katerih otroci živijo skupaj z očimom ali mačeho, s polsestrami 

in polbrati, narašča. Literatura jih največkrat omenja v kontekstu ponovnih sklenitev 

zakonskih zvez, ki so nastale kot posledica naraščanja števila razvez. Narašča tudi število 

enostarševskih družin. Večino enostarševskih družin predstavljajo matere z otroki, 

najpogostejši razlogi zanjo pa so razveza ali smrt partnerja (Švab, 2001). 

Zmanjšanje števila družinskih članov je zaznaven trend, ki poleg družinske pluralizacije 

pomembno določa obliko in kompozicijo družin. Podatki popisov kažejo, da povprečno 

število družinskih članov upada. Tovrstna družinska sprememba je predvsem posledica 

zmanjšanja stopenj rodnosti in prelaganja odločitev za starševstvo na poznejša leta. Slovenske 

družine imajo povprečno 1,16 otroka. Prevladujejo družine z enim otrokom; takih družin je 

53 %. Družin z dvema otrokoma je 36 %. Družine z velikim številom otrok so izjemno redke 

(družin z 8 ali več otroki je 78, kar je 13 več kot pred štirimi leti) (Statistični urad RS, 2017). 

Za primerjavo si poglejmo sliko iz leta 1991. Tega leta je bilo v Sloveniji po popisu družin z 

enim otrokom 37,25 %, družin z večjim številom otrok pa 7,65 % (Švab, 2001) 

 

2. Maritalne spremembe 

Spremembe, povezane z zakonsko zvezo, so vidne v upadanju števila porok, naraščanju 

števila kohabitacij,20 zviševanju starosti ob prvi poroki, naraščanju števila neporočenih, 

naraščanju števila razvez zakonskih zvez in fenomenu ponovnega poročanja (prav tam). 

Število porok upada že desetletja. V Sloveniji je bilo pred 50 leti 9,3 porok na 1000 

prebivalcev, pred 30 leti 8,2 poroke in leta 1998 3,8 poroke na 1000 prebivalcev (prav tam). V 
                                                           
20 Kohabitacija je skupno življenje moškega in ženske v zunajzakonski skupnosti (Slovar tujk, 2002). 
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letu 2016 je sklenilo zakonsko zvezo 6.667 parov, kar je sicer 218 (ali 3,4 %) več kot v 

prejšnjem letu (Statistični urad RS, 2017). V Sloveniji se starost ob poroki vseskozi dviguje. 

Leta 1977 je bila povprečna starost žensk ob poroki 24,2 leta, za moškega pa 27,5 leta; leta 

1997 za ženske 27,1 leta in za moške 30,2 leta (Švab, 2001). Danes je povprečna starost 

neveste ob sklenitvi prve zakonske zveze 30,0 let, ženina pa 31,9 leta (Statistični urad RS, 

2017). A. Švab (2001) vidi razloge za zvišanje starosti ob poroki v višji stopnji izobrazbe, 

večjem deležu zaposlenih žensk in izboljšanju ponudbe kontracepcijskih metod. Povečuje se 

tudi delež neporočenih ljudi in število razvez zakonskih zvez (prav tam). Leta 1991 je bilo 

1828 razvez, leta 1998 2074, leta 2016 pa že 2531 razvez letno (Statistični urad RS, 2017). 

 

3. Rodnostne spremembe 

V vseh zahodnih državah je moč zaznati bolj ali manj intenzivne trende sprememb, povezanih 

z rodnostjo, ki pomembno vplivajo na velikost družine (upadanje stopenj rodnosti), 

deformalizacijo družin (naraščaje števila otrok, rojenih izven zakonske zveze) in na 

konstituiranje družine prokreacije (zvišanje starosti matere ob rojstvu prvega otroka). 

Statistični podatki kažejo, da se ženske vedno pozneje v svojem življenjskem poteku odločajo 

za starševstvo (Švab, 2001). V Sloveniji je bila povprečna starost matere ob rojstvu prvega 

otroka leta 1990 23,7 leta, sedem let pozneje 25,6 leta, danes pa 29,4 leta (Statistični urad RS, 

2017). 

Avtorici M. Ule in M. Kuhar (2003) sta mnenja, da je odložitev starševstva rezultat pogajanja 

o odnosih, saj moški in ženske preizkusijo odnose, preden se zavežejo starševstvu. Po 

raziskavah sodeč je omenjena strategija tudi svojstven varovalni mehanizem pred 

neuspešnimi odnosi in ugotovitvijo, da danes malo zakonov preživi krizna obdobja odnosov. 

Danes starševstvo za mlade ni več zaveza ali usoda, ampak skrbno pretehtana odločitev (prav 

tam). Tudi A. Švab (2001) vzrok za prelaganje materinstva vidi kot posledico svobodne 

odločitve. Takšno reproduktivno vedenje je postala družbena norma, ki ima ideološke 

konotacije in je staršem vsiljena. Avtorica ugotavlja, da družbeni pogoji postmoderne družbe 

ustvarjajo navidezno iluzijo možnosti izbire. O iluziji govori zato, ker je s strani družbe 

pričakovano, da se materinstvo prestavi največkrat zaradi zaposlitvene kariere. »Prelaganje 

odločitve za materinstvo je namreč le navidezno subjektivno in svobodno delovanje, saj ga še 

kako (so)določajo zunanji dejavniki (predvsem trg delovne sile oziroma zaposlitve)« (prav 

tam, str. 106). 
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4. Širše socialne in demografske spremembe 

Spremembe, ki neposredno določajo družinsko življenje, niso zgolj rezultat notranjih 

družinskih sprememb, ampak so pomembno povezane s širšimi družbenimi spremembami. A. 

Švab (2001) izpostavlja naslednje pomembne segmente družbenih sprememb:  

 spremembe na trgu delovne sile, 

 zaposlovanje žensk: delež zaposlenih ženk v vseh zahodnih državah naglo narašča, 

prav tako delež žensk z majhnimi otroki na trgu delovne sile, 

 razmah potrošništva: družina kot pomembna potrošniška enota, 

 spreminjanje vrednot: obrat od materialističnih k postmaterialističnim vrednotam, 

 spreminjanje ideologij o družinskem življenju: pluralizacija ideologij in njihovo 

osredotočanje okoli tako imenovanih novih družinskih fenomenov, novega očetovstva, 

protektivnega otroštva, 

 staranje populacije (Švab, 2001). 

 

4.1.3 Sodobno materinstvo 
 

Vzgoja in skrb za otroka sta postali znanost, ki jo lahko študiramo oziroma se je moramo 

naučiti. Starševstvo danes je zahtevno in visokokvalificirano delo (Ule in Kuhar, 2003). 

Sodobne matere so postavljene pred zahtevo biti dobre mame, ki otroka vzgajajo in 

izobražujejo, ter pred osebno izpolnitvijo kariere. Dodaten stres predstavlja način življenja, 

kjer sta otroku na voljo le mati in oče ali celo le eden od staršev in ne podpora širše družine. 

Tako so matere, ki si prizadevajo biti najboljše tako doma kot v službi, nenehno v stresu, ki se 

pogosto odzove v obliki depresije (Delo, 2012). Podobno razmišlja tudi dr. Z. Drglin, ki je v 

intervjuju za Večer (2017) povedala: »Ob hudo zahtevnem sodobnem idealu dobre matere, ki 

je pravzaprav nedosegljiv, se hitro počutimo nepopolne in si ne upamo povedati, da nam je 

kdaj skrb za otroka naporna ali da smo na primer jezne ali se počutimo nemočne« (prav tam). 

Hkrati so danes matere postavljene pred številne dvome. Negotovost glede ustrezne vzgoje je 

vezana predvsem na to, da se matere ne morejo več opreti na vsesplošno uporabne in veljavne 

vzorce pravilne vzgoje, ampak si morajo pravila za vzgojo otrok postaviti same. V strahu pred 

morebitnimi škodljivimi posledicami svojih praks oz. neuspešnostjo otrok so mame postale 

pozorne na navodila različnih strokovnjakov ter na napotke iz revij za starše ter vzgojnih 
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priročnikov (Kuhar, 2011). M. Ule in M. Kuhar (2003) sta mnenja, da imajo strokovni nasveti 

podoben vpliv kot tržne ponudbe: če jih ne upoštevaš, lahko vodi do nepopravljivih škodljivih 

posledic, do neuspešnosti. Neuspešnost pa je stvar, ki se jo danes najbolj bojimo. Dodajata, 

da: »Vzgojni nasveti proizvajajo pri materah strah, da bi storile premalo, in ta strah jih znova 

usmerja k pedagoškim nasvetom; tako se zapira krog. Kjer vlada prisila, da posameznik s 

svojimi napori zagotovi svoj družbeni položaj, tam se ta prisila začne že v otroški sobi. 

Vzgoja otrok je vpeta med željo po vzponu in grožnjo družbenega padca« (prav tam, str. 59). 

Podobnega mnenja je Lasch (1979), ki dodaja, da se materinskim občutkom strahu pred 

morebitnimi vzgojnimi napakami pridružijo še občutki krivde in slabe vesti zaradi premajhne 

bližine, ki izvira iz njihove negotovosti in prezaposlenosti (prav tam). 

M. Kuhar (2011, str. 73) je mnenja, da »vsekakor ni in ne bo priročnika, ki lahko ponudi 

uporaben nasvet za vsako situacijo ali odgovor na vprašanje, kako najti pravšnjo mero 

demokratičnosti, ki bo proizvedla zrelega in zadovoljnega človeka« (prav tam). Avtorica 

ugotavlja, da se velikokrat izkaže, da je vsak vzgojni izziv razmeroma lahko obvladovati, če 

se med otrokom in materjo vzpostavi pristen stik. Do njega pride, ko se odpremo za dialog. 

Krepitev dialoškosti pa je pomemben za razvoj odprtosti in strpnosti, ki ju zahteva vse bolj 

globalizirani svet (prav tam). 

Odgovorov na vprašanje, kako rešiti zgoraj opisane probleme sodobne matere, je več. 

Nekateri vidijo rešitev v obratu h klasičnim družinskim vlogam, da se ženske odpovejo karieri 

in se vrnejo k družini. M. Ule in M. Kuhar (2003) ostro nasprotujeta temu modelu, saj je 

zgrajen na napačnih predpostavkah in razlagah preteklosti. Postavljen je na temeljih 

patriarhalnega družinskega življenja naših prednikov, ki so ga zavrnile številne študije. Druga 

vrsta predlogov išče institucionalne rešitve plačanega dela za delo, ki ga opravljajo ženske v 

družini. Avtorici sta mnenja, da bi bilo to velika olajšava za matere, vendar ostaja odprta 

dilema, kdo bo ure gospodinjskega dela plačal (prav tam). 

Ostane tretja rešitev: porazdelitev družinskega dela med vse družinske člane. Čeprav danes 

moški prevzemajo več dela v družini kot v preteklosti, je še vedno glavnina obremenitev na 

ženski. Tema je postala objekt številnih javnih razprav in poziv moškim k večjemu 

sodelovanju pri skrbi za otroke (prav tam). E. Beck-Gernsheim (2002) navaja poročilo o 

družini, kjer piše, da se mora asimetrija med spoloma zmanjšati, če želi družba promovirati 

solidarnost med generacijami. Dodaja, da mora znotraj družine »priti do jasne predstave, kako 

odgovornost in skrb za otroke konsistentno uskladiti z možnostmi za delo in načrti. To zadeva 
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predvsem moške, ki so prepričani, da so bili ti konflikti do sedaj omejeni na žensko« (prav 

tam, str. 84). Prihodnja razmerja in družinsko življenje sta torej odvisna od uravnoteženega 

ženskega poklicnega in družinskega življenja ter posledično uravnoteženja razmerij med 

spoloma tako v javnosti kot v zasebnosti (prav tam). 

Podobno ugotavlja Brajša (1987) in dodaja, da je največji nasprotnik emancipiranega 

starševstva feminizacija starševstva, ki temelji na predsodku o moških in ženskih osebnostnih 

kvalitetah. Takšna pojmovanja vodijo v izključno materinstvo in odrinjeno očetovstvo, kar je 

neprimerno glede na današnja spoznanja znanstvenih raziskav o neenakosti med spoloma. 

Avtor trdi, da se je v prvi vrsti potrebno osebno spoprijeti s predsodki o tem, da je lahko le 

mati primerna za vzgojo in razvoj otroka (prav tam). S. Kitzinger (1994) ne vidi prenove v 

obči moralni prenovi, temveč drugačnem definiranju materinstva, v novem tipu očeta in 

očetovstva, v drugačni organizaciji celotnega družinskega življenja, ki bi omogočalo obema 

spoloma enakomerno vključevanje v delo doma in zunaj doma. Avtorica navaja, da problem 

ni v tem, da bi bilo kaj narobe z ženskami, temveč z družbenim redom, v katerem se še vedno 

moške vrednoti po njihovem delu in dosežkih, ženske pa imajo identiteto le zaradi odnosa z 

moškimi. Dodaja, da je preusmeritev v družbenem vrednotenju materinstva in očetovstva 

nujno politično dejanje, ki mora potekati tako na državni kot na mednarodni ravni (prav tam). 

Enega izmed tovrstnih ukrepov vzpodbujanja enakopravne vloge obeh staršev pri vzgoji in 

varstvu otrok na državni ravni vidim v očetovskem dopustu. V Sloveniji je bila očetom 

individualna pravica do starševskega dopusta prvič dodeljena ob koncu leta 2001. Očetje 

imajo pravico do očetovskega dopusta, ki traja 70 koledarskih dni, ne glede na to, koliko 

otrok se rodi hkrati. 20 dni očetovega dopusta je plačanega, ostalih 50 dni pa država 

zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016). Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije delež očetov, ki izkoristijo vsaj prvi del očetovskega dopusta, narašča. Leta 2003 je 

15-dnevni plačani očetovski dopust izrabilo 63 % očetov otrok, leto pozneje 70,5 %, leta 2006 

pa že 74,5 % vseh očetov. Delež očetovskega dopusta je bil najnižje izkoriščen v 

severovzhodnem delu Slovenije, najvišji pa v Upravni enoti Ilirska Bistrica (96 %) in Idrija 

(93 %) (Rener in idr., 2008). 

Po drugi strani pa imamo v Sloveniji še vedno področja, na katera stereotipi zmotno vplivajo 

na enakopravne vloge med staršema. Med njimi je tudi dodeljevanje otroka ob razvezi. 

Večina otrok (približno 90 %) se ob razvezi dodeli materam in le redko očetom. Kljub 
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sodobnim psihološkim teorijam, ki zanikajo tezo o večji emocionalni povezanosti med 

otrokom in materjo ter pozitivnim izkušnjam s skupnim skrbništvom, je iz prakse razvidno, da 

otroke še vedno dodeljujejo materam. Očetom se dodeli otroka le v primeru, ko mati iz 

socialnih ali zdravstvenih razlogov ni primerna oziroma sposobna za varstvo in vzgojo otroka 

(Kozmik, 1998).   

 

4.1.4 Odnos družbe do žensk brez otrok 
 

Danes je starševstvo postalo izbira in ne več nuja, kar je omogočilo velike spremembe na 

področju rodnosti. Sodobna ženska je postavljena pred moštvo izbir; ena izmed teh je tudi 

odločitev imeti otroka ali ne (Velišček, 2015). D. Zaviršek (1994) meni, da kljub temu imeti 

otroka še zmeraj predstavlja normo ženske. Avtorica dodaja, da so družbena pričakovanja 

usmerjena v spodbujanje rojstev. Materinstvo se poimenuje kot prioritetni del ženske 

identitete, druge dejavnosti in interesi v njenem življenju so drugotnega pomena. V skladu s 

tem so ženske, ki se ne odločijo za otroka, v družbi označene za nenavadne, drugačne ali celo 

nenormalne (prav tam). Istega mnenja je tudi M. Urek (1998), ki navaja, da se danes za 

ženske domneva, da si vse želijo roditi ter da je njihova največja izpolnitev, ki jo lahko 

dosežejo, rojstvo otroka. Zato je ženska, ki ni imela nikoli otrok, čustveno in osebnostno 

neizpolnjena (prav tam). Podobno ugotavlja Giddens (1992, v: Leskošek, 2002), ki navaja, da 

kljub temu da je odločitev za  otroka povsem svobodna odločitev, ostaja družbeni pogled na 

ženske brez otrok negativen (prav tam). Na tem mestu navajam nekaj predsodkov, ki jih 

družba goji do žensk brez otrok: 

 ne imeti otrok je sebično, nezrelo in neodgovorno, 

 ljudje, ki nočejo imeti otrok, morajo spoznati svojo zmoto, 

 življenje brez otrok je prazno, neizpolnjeno in samotno, 

 ženska brez otrok ni prava ženska,  

 ljudje brez otrok ne marajo otrok; so hladni, brezsrčni in asocialni (Defago, 2005). 

Ker se ženske brez otrok srečujejo s številnimi predsodki in stereotipi, ki se kot ljudsko 

izročilo prenašajo iz roda v rod, si še vedno težko priznajo, da si otrok preprosto ne želijo. 

Tema odpira negativna namigovanja in je zato v družbi še vedno tabu (Velišček, 2015). 
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Porast družin, sestavljenih samo iz odraslih, se počasi veča v vseh zahodnih kulturah.21 S. 

Kačičnik (2006) je mnenja, da so ženske brez otrok družbeni pojav, za katerega ne moremo 

reči, da je šele začel obstajati (prav tam). Kljub temu v Sloveniji nimamo nobenih statističnih 

podatkov o številu žensk brez otrok. Prav tako ni uradnih statistik o moških, ki so se odločili, 

da ne bodo imeli otrok. T. Velišček (2015) ugotavlja, da je odsotnost zanimanja za 

proučevanje tega pojava posledica tabuizacije tematike ter nevidnosti žensk brez otrok. Glede 

na raziskave tujih avtorjev je mogoče ugotoviti, da imajo ženske brez otrok v povprečju višjo 

izobrazbo kot tiste z otroki. Večina žensk brez otrok ni bila nikoli poročena, vendar se v 

zadnjem desetletju povečuje delež poročenih žensk brez otrok (prav tam). 

T. Velišček (2015) je v svojem članku Materinstvo – nuja ali izbira? izpostavila nekaj 

dejstev, ki govorijo v prid življenju brez otrok. Zapisala je, da so študije o zadovoljstvu žensk 

med vsakodnevnimi dejavnostmi pokazale, da jih skrb za otroka manj osrečuje kot 

pripravljanje hrane, rekreacija, nakupovanje, popoldanski spanec ali gledanje televizije. 

Avtorica poudarja, da to še ne pomeni, da matere nimajo rade svojih otrok; pomeni le, da 

nimajo rade nalog, ki jih prinaša starševstvo. Materinstvo namreč pomeni izgubo nekaterih 

socialnih identitet. Pred rojstvom otrok lahko ženska prevzema različne vloge v številnih 

socialnih okoljih, ob rojstvu otroka pa svojo identiteto pogosto zreducira na materinstvo (prav 

tam). Pri tem Kitzinger (1994) ugotavlja, da reduciranje vlog lahko pri mnogih ženskah 

povzroči veliko stisko (prav tam). 

Avtorica v članku izpostavlja tudi finančni, časovni in zasebni vidik pri odločitvi za življenje 

brez otroka. Ugotavlja, da starši za vzgojo otrok do polnoletnosti v povprečju porabijo 8 ur 

dnevno. Tistim brez otrok ostane omenjenih osem ur za kariero, prijatelje, spanec, rekreacijo, 

odnos s partnerjem, kar pomeni, da živijo boj uravnoteženo in na drugačen način polno 

življenje. Ženske brez otrok so odgovorne le same zase, svoj čas in denar trošijo po svojih 

željah, ni se jim potrebno za otrokovo dobrobit odrekati svojim lastnim interesom. So veliko 

bolj fleksibilne, saj niso vezane na dom v tolikšni meri kot starši (Velišček, 2015). N. Defago 

(2005) navaja še druge negativne vidike starševstva, med drugim diskriminacijo na delovnem 

mestu, soočenje s trmastimi malčki in težavnimi najstniki, rutino, težnjo h konformnosti, 

sindrom praznega gnezda ter večno skrb za otroka, tudi ko je že samostojen. Kljub naštetim 

                                                           
21 V Veliki Britaniji četrtina žensk do 45. leta nima otrok, pri tem se je vsaka peta ženska prostovoljno odločila, 
da noče postati mama. Podobna statistika je tudi v Avstraliji. Število Američank med 40. in 45. letom, ki nimajo 
otrok, se je v obdobju tridesetih let podvojilo: leta 1976 je bila brez otrok ena od desetih žensk (10%), leta 2006 
ena od petih (20 %). Na Novi Zelandiji bo par brez otrok čez nekaj let postal najbolj pogosta oblika družine 
(Defago, 2005). 
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negativnim vplivom avtor zaključuje, da imata oboje, starševstvo in nestarševstvo, svoje 

prednosti in slabosti ter da v obeh primerih nekaj zamujamo, saj ne moremo imeti vsega (prav 

tam). 

 

4.2 PREDŠOLSKA VZGOJA DANES 
 

4.2.1     Kurikulum za vrtce 
 

Sodobni slovenski javni vrtci in z njimi kurikulum označujejo postmoderno razumevanje 

otroštva in vzgoje ter uravnoteženost vidikov razvoja. Kurikulum za vrtec (1999) je razvojno–

procesni kurikulum, nastajajoči kurikulum, ki podpira razvoj otrokovih osebnostnih lastnosti 

in potencialov. Spodbuja vzgojiteljevo in otrokovo skupno načrtovanje življenja v vrtcu 

(Kroflič, 2002). Pri tem M. Batistič Zorec (2003) poudarja, da upoštevati otrokove interese in 

potrebe ne pomeni, da ni potrebno skrbno načrtovanje in evalvacija. Vzgojiteljica mora biti 

prilagodljiva in pripravljena, da skladno s potrebami otrok tudi spreminja svoj formalni načrt 

(prav tam). Sodobni kurikulum skuša preseči klasično učno–ciljno načrtovanje, saj: 

 otroka pojmuje kot aktivnega člana komunikacije, mu nudi aktivno vlogo v učnem 

procesu ter ga kot enakovrednega člana postopno vključuje v načrtovanje kurikula, 

načrtovanje izhaja iz njegovih razvojnih potencialov, 

 vzgojno-izobraževalni proces se pojmuje kot obojestranska aktivna komunikacija med 

otrokom in odraslim. Vzgojitelj ima še vedno vodilno vlogo, a hkrati upošteva dejstvo, 

da otrok osnovnega cilja ne more razviti brez lastne aktivnosti v vzgojno-

izobraževalnem procesu, 

 vzgojno-izobraževalni proces se ne pojmuje kot instrument približevanja k vnaprej 

določenemu cilju, temveč je sam svoj cilj, 

 cilje vidi kot vgrajena načela. S tem sta vzgoja in izobraževanje kot proces 

kontinuirane rasti osebnosti otroka prepoznana kot temeljni vrednoti, cilj pa le kot 

enakovreden del načrtovanja (Kroflič, 2002). 

Kurikulum za vrtec (1999) je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, 

na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na otroka dopolnjuje, spreminja in 

nadgrajuje delo v vrtcu. Oblikovan je za dnevne programe in je hkrati ustrezna strokovna 
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podlaga za poldnevne in krajše programe, vzgojno-varstvene družine in predšolsko vzgojo na 

domu (prav tam). Prvi del kurikula vsebuje splošna načela (npr. načelo demokratičnosti in 

pluralnosti, načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vrtca, načelo enake 

možnosti ob upoštevanju različnosti), uvodno poglavje o razvoju in učenju v širšem socialnem 

in kurikularnem kontekstu ter cilje (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011). Glavni cilji kurikula so: 

 odprtost in fleksibilnost v različnih programih, 

 pestra in raznolika ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje, 

 omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire, 

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, 

 upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 

 učinkovita izraba časa, prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovnost vrtca in strokovnih delavcev, 

 povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, 

 izboljšanje informiranosti in sodelovanja s starši (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V osrednjem delu kurikula je opredeljenih šest področij dejavnosti: gibanje, jezik, družba, 

narava, umetnost in matematika. Za vsako področje so posebej opredeljeni cilji, primeri 

dejavnosti in vloga odraslega. Omenjene so tudi medpodročne dejavnosti, kot so moralni 

razvoj, skrb za zdravje, prometna vzgoja, ki se prepletajo skozi vsa področja ter so del načina 

življenja otrok v vrtcu (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

Kurikulum mora biti odprt in fleksibilen, kar pomeni, da ni v naprej strukturiran in dokončan, 

ampak postavlja teoretični okvir s splošno postavljenimi cilji. Tak kurikulum se prilagaja 

aktualnim situacijam, spontanim interesom otrok, se nenehno razvija in spreminja. Odprt 

kurikulum se širi na prostore, ustanove in ljudi izven vrtca ter vključuje starše kot sodelavce v 

vzgojnem procesu (Batistič Zorec, 2003). 

E. D. Bahovec in Z. Kodelja (1996) opozarjata tudi na pomen prikritega kurikula, ki ne 

zajema zgolj vzgojnih in učnih vsebin, ampak tudi organizacijo vsakdanjega življenja in način 

komunikacije v vrtcu. Pod pojem prikriti kurikulum sodi vse, kar je v vrtcu samoumevno in v 

zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red, urejenost vrtca, potek hranjenja in 

spanja ter način organiziranja in izbor dejavnosti. Avtorici poudarjata, da gre za skupek 
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vsakdanjih navad, ki jih otroci prevzamejo v prvih mesecih, ko začnejo hoditi v vrtec. 

Nekatere navade so potrebne in koristne, v drugih pa se skriva presežek, ki ovira spremembe 

ter omejuje uveljavljanje otrokovih pravic in demokratizacijo vzgojnih institucij (prav tam). 

Husen in Postlethwaite (1994, v Bahovec in Bregar Golobič, 2004) sta mnenja, da je prikriti 

kurikulum v mnogih primerih bolj učinkovit kot manifestni kurikulum. »Tega, kar uči prikriti 

kurikulum, se dolgo spominjamo, ker je tako prežemajoč in stalno navzoč skozi dolga leta. 

Nauki prikritega kurikula so dnevna izkušnja in trdno naučeni« (prav tam, str. 2586). 

 

4.2.2     Primerjava slovenskih vrtcev z drugimi državami 
 

Predšolske institucije po svetu so nastale iz dveh razlogov: potrebe po varstvu in potrebe po 

vzgoji. Posledice, ki se kažejo danes v sistemski ureditvi predšolske vzgoje, so, da nekatere 

institucije in programi dajejo prednost funkciji varstva, druge pa funkciji vzgoje. V 

institucijah, ki so prvenstveno namenjene varstvu in imajo poslovni čas  usklajen z 

delovnikom staršev, so vključeni že najmlajši otroci, praviloma po končanem porodniškem 

dopustu staršev. Otroci, ki ne potrebujejo varstva, pa se vključujejo v oddelke, katerih glavni 

namen je vzgoja v skupini (De Batistič, 1996). 

Večina držav Evropske unije22 ima ločen sistem predšolske vzgoje. Poznajo varstvene vrtce, v 

katerih je poudarek na negi in varstvu malčkov ter so praviloma namenjeni otrokom do 

tretjega leta (npr. »creche« v Franciji) in edukacijske vrtce, v katerih je poudarek na učenju in 

pripravi otroka na šolo (npr. »preschool« v Angliji). Slednji so namenjeni otrokom od tretjega 

leta do vstopa otroka v šolo. Opisana delitev vrtcev na varstvene in edukacijske je povezana z 

nekaterimi sistemskimi in vsebinskimi razlikami. Za razliko od edukacijskih vrtcev varstveni 

vrtci nimajo potrjenega nacionalnega kurikula in sami oblikujejo smernice za delo. Pogosto so 

zasebni, zato je njihovo financiranje omejeno s strani države oziroma občine. V varstvenih 

vrtcih je stopnja zahtevane izobrazbe za strokovne delavce nižja kot v edukacijskih vrtcih 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Nordijske države, Španija 

in Slovenija na predšolsko vzgojo in varstvo gledajo celostno, kar se kaže v določitvi za 

enovit sistem. Naštete države predšolsko vzgojo vse od zgodnjega otroštva prepoznavajo kot 

prvo stopnico na izobraževalni poti (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi, 2009). 

                                                           
22 npr.: Nizozemska, Avstrija, Italija, Francija, Velika Britanija (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji, 2011). 
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Poslovni čas vrtcev v Evropi se giblje v razponu od 8 ur (npr. v Franciji) do 12 ur dnevno 

(npr. na Finskem). Nekatere države (npr. Francija, Finska, Nizozemska in Norveška) znotraj 

poslovnega časa občasno ponujajo svoje storitve tudi zvečer, ponoči in ob vikendih, če starši 

izrazijo tovrstno potrebo. V vrtcih potekajo celodnevni, poldnevni in občasni programi. 

Hennessy s sodelavci (1992, v: Batistič Zorec, 2003) ugotavlja, da številne zahodnoevropske 

države ponujajo le krajše programe za vzgojo in s tem ne podpirajo zaposlovanja žensk. To 

pomeni, da si morajo zaposlene matere poiskati dodatno varstvo, če želijo biti zaposlene za 

polni delovni čas. V Veliki Britaniji npr. otroci v istem dnevu zamenjajo več institucij, ki 

imajo različen poslovni čas in različne cilje (prav tam). 

M. De Batistič (1996) ugotavlja: »Če opisano situacijo primerjamo z vrtci pri nas, lahko 

ugotovimo, da imamo razmeroma visoko kvaliteto predšolske vzgoje. Poglavitna prednost, ki 

jo najdemo le v nekaterih najrazvitejših državah, je integriran sistem za otroke vseh starosti 

pod okriljem enega ministrstva (Ministrstva za šolstvo in šport), kar pomeni, da otrok 

največkrat vse predšolsko obdobje ostane v isti instituciji več let, po pravilu tudi pri istih 

vzgojiteljicah ali vzgojiteljih« (prav tam, str. 54). 

Standard vrtcev23 in izobrazba vzgojiteljic24 sta na ravni razvitih držav. Enako velja za število 

otrok v skupini ter razmerje med številom odraslih in številom otrok v skupini25 (Batistič 

Zorec, 2003). V Belgiji, Franciji, nordijskih državah in na Nizozemskem so za določanje 

velikosti skupin odgovorne pristojne lokalne skupnosti ali lokalne institucije. V velikem 

številu preostalih držav za določanje velikosti skupin oziroma razmerje med številom odraslih 

in otrok v institucijah oblikujejo neke vrste smernice. Na splošno je za otroke od tretjega leta 

do vstopa v šolo najvišja dopustna velikost skupine pod nadzorom enega vzgojitelja od 20 do 

25 otrok. Samo v Estoniji, Latviji, na Irskem, Finskem in Islandiji velja razmerje en odrasel 

na 12 otrok ali manj. Podatki so nekoliko drugačni za skupino otrok, mlajših od treh let. Ti 

kažejo, da je razmerje nižje kot za starejše otroke, skoraj v vseh državah velja en vzgojitelj za 

manj kot 10 otrok (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi, 2009). 

                                                           
23 Podatki iz raziskave IEA Preprimary Project kažejo, da ima posamezni otrok v vrtcu na razpolago od 1,9 
(Kitajska) do 3,2 (Španija) kvadratna metra igralne površine (Batistič Zorec, 2003; Bahovec in Bregar Golobič, 
2004). Za Slovenijo točnih podatkov ni, vendar Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca (2000) določa, da mora vrtec na otroka zagotoviti 4 kvadratne metre in ne manj kot 3 
kvadratne metre igrane površine (prav tam). 
24 V večini držav izobraževanje traja tri leta. Poteka na univerzi, visoki strokovni ali poklicni šoli. Na univerzi se 
vzgojiteljice izobražujejo dve leti v Franciji, tri leta v Španiji in na Portugalskem, štiri leta pa v Italiji, Grčiji, 
Bolgariji, na Madžarskem in Poljskem (Batistič Zorec, 2003). 
25 Podatki o razmerju med 4-letnimi otroki in odraslimi kažejo ogromne razlike med državami po svetu. V 
Združenih državah Amerike je razmerje med odraslimi in otroki 1 : 10, v Izraelu 1 : 17,5, na Japonskem 1 : 30, 
na Irskem 1 : 35 in na Finskem 1 : 7 (Batistič Zorec, 2003). 
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V državah Evropske unije se precej razlikuje delež malčkov različno izobraženih mam, ki so 

vključeni v vrtec. Na Danskem, Švedskem in Finskem so razlike med deleži v vrtce 

vključenih otrok, ki imajo mame z nizko in visoko stopnjo izobrazbe, majhne. Npr. na 

Danskem so deleži v vrtce vključenih otrok glede na stopnjo izobrazbe mame v razmerju 75 : 

72 : 70. Iz podatkov je razvidno, da je delež vključenih malčkov, katerih mame imajo nizko 

izobrazbo, celo nekoliko višji od deleža otrok, katerih mame imajo srednjo in visoko stopnjo 

izobrazbe. Gre torej za državo, ki ima pravičnejši sistem predšolske vzgoje v vrtcih kot tiste 

države, v katerih so razmerja obratna oziroma so velike razlike v prid vključenosti malčkov 

mam z visoko izobrazbo. Med slednje primere sodita Nizozemska in Velika Britanija, kjer je 

razmerje med vključenostjo otrok mam z visoko in nizko izobrazbo 3 : 1. V Sloveniji je bil 

leta 2008 delež malčkov, katerih mame imajo nizko izobrazbo, za 20 % nižji od deleža 

malčkov mam z visoko izobrazbo (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji, 2011).   

Z intenzivno gradnjo vrtcev v 70. in 80. letih so na Slovenskem uspeli zagotoviti, da so postali 

dostopni skorajda vsem otrokom. Statistični podatki kažejo, da se je delež vključenih otrok v 

vrtec od konca 20. stoletja zmanjšal, razen v Sloveniji in na Madžarskem. M. Batistič Zorec 

(2003) po podatkih sklepa, da smo pri nas uspeli ohraniti pozitivne značilnosti preteklega 

obdobja in ohraniti oz. celo povišati delež otrok, vključenih v vrtec. Le v nekaterih državah po 

Evropi (Češki, Poljski, Estoniji) je po letu 1997 delež otrok znova začel naraščati in je leto 

pozneje dosegel ali presegel delež otrok iz leta 1989 (prav tam). 

Avtorica ugotavlja, da je slabost naših vrtcev še vedno premajhna raznolikost programov, ki 

bi staršem omogočila večjo izbiro (prav tam). Značilnost zahodnih držav so javni in zasebni 

vrtci, pri katerih je razmerje med enimi in drugimi po državah različno (Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995). Na območju današnje Slovenije so se po 2. 

svetovni vojni ustanavljali le javni vrtci, ki so močno centralizirali sistem. Pod nadzorom 

državnih institucij so delovali po pedagoškem konceptu, ki ni dopuščal razlik in fleksibilnosti 

med vrtci in načinom dela vzgojiteljic. Zasebni vrtci so v naši državi začeli nastajati šele v 

zadnjih letih, in sicer kot posledica spremembe političnega sistema (Batistič Zorec, 2003). 

V Sloveniji je leta 2010 delovalo oziroma bilo vpisanih v razvid 38 zasebnih vrtcev, vanje je 

bilo vključenih 1767 otrok. Šest let pozneje, torej leta 2016, je predšolsko vzgojo izvajalo 89 

zasebnih vrtcev oziroma 9% vseh vrtcev v Sloveniji (Statistični urad Republike Slovenije, 

2016). Na podlagi analize podatkov iz leta 1996 je mogoče ugotoviti, da do hitrega in 
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velikega razmaha zasebnih vrtcev ni prišlo, ampak se njihovo število postopoma povečuje 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). Tudi Medveš (1992) 

ugotavlja, da popularnost alternativnih konceptov počasi narašča in da pomembno vplivajo na 

razvoj pedagogike ter večjo pestrost konceptov v vrtcih. Meni, da je njihova prednost pred 

javnimi vrtci v njihovi internacionalizaciji, saj so javni vrtci mnogo bolj zaprti v nacionalne 

okvire (prav tam). 

 

4.2.3 Feminizacija v vzgojiteljskem poklicu 
 

Poklici, v katerih so danes večinoma zaposlene ženske, najprej niso bili namenjeni 

zaposlovanju žensk. V začetku 19. stoletja je bilo poučevanje namenjeno izključno moškim. 

Ženskam prav tako ni bil dosegljiv poklic knjižničarja ali medicinske sestre. Omenjeni poklici 

so bili ob prehodu v dvajseto stoletje feminizirani in popolnoma redefinirani kot ženski 

oziroma materinski poklici. V njih so glavno vlogo prevzele ženske, moški pa vodstvena in 

nadzorna mesta (Williams, 1995). Vendar pa se je s feminizacijo poklicev podcenilo žensko 

delo in zmanjšalo vrednost poklica v družbi. Dober primer je učiteljski poklic, ki je bil najprej 

dobro cenjen in spoštovan, ko pa so vanj začele prihajati ženske, se je vrednost poklica 

postopoma zmanjšala (Giddens, 2000). 

Izjema je poklic vzgojitelja, ki je od svojega začetka razvoja predšolske vzgoje namenjen 

izključno ženskam (Williams, 1995). Cameron, Moss in Owen (v: Vlašić, 2010) navajajo, da 

so bile v zgodovini v predšolsko varstvo vključene le ženske, ker je družba to delo dojemala 

in videla kot »žensko delo«. Ženska naj bi že v svoji naravi imela čut za nego in vzgojo 

otroka, v primerjavi z moškimi, ki tega nimajo. Kot dodaten razlog avtorji navajajo dejstvo, 

da po spolu predpostavljeno delo zaposluje le žensko delovno silo, saj se tekom let stalno 

ponavlja vzorce zaposlovanja in usposabljanja. Delo v vrtcih se je in se obravnava kot delo 

žensk, kot nekaj, kar ženske naravno počnejo, kar opravljajo bolje kot moški (prav tam).  

Danes se za poklic vzgojitelja odloči zelo malo moških. Število vzgojiteljev v zadnjih letih 

narašča, vendar je njihov odstotek v primerjavi z ženskami izredno nizek, v letu 2008 komaj 

1,5 %. Statistični urad Republike Slovenije je za šolsko leto 2014/2015 objavil podatke o 

deležu moških in žensk, zaposlenih v slovenskih vrtcih  (Statistični urad Republike Slovenije, 

2015). 
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Tabela 5: Strokovni delavci v vrtcu glede na spol 

 Ženske Moški Skupaj 

Vzgojitelji v programih 1. starostnega obdobja 1.865 13 1.878 

Vzgojitelji v programih 2. starostnega obdobja 3.222 40 3.262 

Skupaj 5.087 53 5.140 

Pomočniki vzgojitelja v programih 1. starostnega obdobja 2.201 55 2.256 

Pomočniki vzgojitelja v programih 2. starostnega obdobja 3.246 140 3.386 

Skupaj 5.447 195 5.642 

Vodstveni delavci 392 12 404 

Svetovalni delavci 140 1 141 

Drugi strokovni delavci 312 19 331 

SKUPAJ 11.378 280 11.658 

 

Razlogi, zakaj moški niso v večji meri zastopani v predšolski vzgoji, so naslednji: 

 negativen odziv okolja, v katerem živijo moški; 

 strah pred obtožbo zlorabe otroka; 

 stereotipne vloge: varstvo majhnih otrok je delo ženske; 

 pomanjkanje razumevanja in nudenja podpore za ohranjanje moških kot zaposlenih ali 

študentov (Vlašić, 2010). 

Problem je zaznala tudi Evropska unija, ki je s številnimi projekti začela privabljati moške na 

delovna mesta v vzgoji in izobraževanju otrok v zgodnjem otroštvu. Zagovorniki večjega 

števila moških v vzgojiteljskem poklicu namreč naštevajo številne pozitivne razloge: 

 več moških v ženskih poklicih bi porušilo stereotipe o spolih; 

 moški bi v poklic vzgojitelja prinesli svoje posebne sposobnosti in vrednote: boljše 

obvladanje nasilja in tehnike, vzorništvo fantom; 

 višje plače, saj so le-te odvisne od deleža moških v nekem poklicu; 
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 drugi moški bi se na delovnem mestu bolje počutili, saj bi imeli sogovornika za 

pogovor in druženje (Williams, 1995). 

Kljub prizadevanjem in osredotočenosti na probleme neenakosti med spoloma v nobeni od 

držav članic Evropske unije ni bil dosežen cilj: 20 % moških zaposlenih v predšolski vzgoji in 

izobraževanju. Tudi na Danskem ne, v državi, ki je imela v devetdesetih letih najvišje število 

zaposlenih moških v predšolski vzgoji. S. Vlašić (2010) je mnenja, da bi za doseganje 

sprememb, povezanih z izobraževanjem in zaposlovanjem na področju predšolske vzgoje, 

potrebovali pobude na vseh ravneh: na ravni politike, medijskih kampanj, ukrepov za 

delodajalce pri zaposlovanju ter ustreznih ukrepov in spodbud v izobraževalnih ustanovah 

(prav tam). 
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5 SKLEP 

 

Prvič se je v družbi korenito spremenila ženska vloga z uvedbo zasebne lastnine. Najprej so 

ljudje živeli v skupnostih, kjer je vladala medsebojna enakost glede imetja in gospodarstva. 

Ker delo ni bilo deljeno, tudi vzgoja ni zahtevala ločene delitve. Njen glavni cilj je bil 

posredovati izkušnje in znanje potomcem ter jih pripraviti na življenje za skupno korist. Z 

uvedbo zasebne lastnine je v ospredje stopila družina, znotraj katere so postali pomembni 

sorodstveni in starševski odnosi. V družini se je izoblikovala stroga hierarhija, na čelu katere 

je bil moški. Ženske so postale pod stalnim nadzorom, najprej očetovim ter pozneje pod 

moževim. Močna družbena hierarhija se je odražala tudi v vzgoji otrok. Matere so otroka 

rodile, negovale in vzgajale doma. V vzgoji so nasprotovali razvajanju in zagovarjali načela 

strogega dnevnega reda, zastraševanja in kaznovanja. Dobra mati je bila tista, ki je znala 

skrivati svoja čustva, ljubezen in bolečino ter je imela hkrati mehko in trdo roko. Dobra mati 

je bila tista, ki ni dopuščala sebi in otrokom mehkobe in joka. In nenazadnje, dobra mati je 

bila tista, ki je vedela, kako se mora obnašati, kdaj ukloniti, podrediti in biti šibka. 

Prvi korak k ponovni izenačitvi spolov so ženske naredile v 19. stoletju, ko so se začele 

zaposlovati. Po dolgih stoletjih so stopile iz tesnega ozračja štirih sten v družbeno življenje, v 

javnost. Začele so razmišljati o svojem položaju in uvidele, da jim družba, v kateri živijo, ne 

omogoča dostojnega življenja. Zato so se v okviru feminističnih gibanj začele boriti proti 

družbenemu sistemu in redu. Ene izmed prvih Slovenk, ki so prestopile domači prag in 

odpotovale v tujino, so bile aleksandrinke. Odšle so zaradi ekonomski razmer in stiske v 

njihovem domačem okolju ter se v Egiptu zaposlile kot dojilje, sobarice, varuške ali 

spremljevalke bogatih žena. Aleksandrinke so edini primer na Slovenskem, ki sem ga našla v 

literaturi, v katerem so ženske prevzele glavno vlogo pri reševanju družine iz gospodarske 

krize, moški pa so ostali doma z otroki in minimalnimi možnostmi za zaposlitev. 

Posledica zaposlovanja žensk zunaj doma je bilo veliko število otrok, za katere ni nihče 

skrbel. V ta namen se je razvila potreba po ustanavljanju ustanov za varovanje otrok 

zaposlenih mater in pripravo otrok za delo. Najstarejši zapis o otroškem vrtcu na Slovenskem 

je iz leta 1756. Vrtec, ki je deloval v Mariboru, sta vodila starejša gospa Anna Marija 

Magisskraut in njen sin. Stoletje pozneje so ga po dunajskem zgledu ustanovili tudi v 

Ljubljani. V središču pozornosti je bila krščanska vzgoja, pokorščina, disciplina in učenje 

dela, ki so ga otroci opravljali kot odrasli ljudje. 
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Ustanavljanje vrtcev so v času prve in druge svetovne vojne s pridom izkoristili politični 

voditelji, ki so v zameno za pridružitev na njihovo politično stran otrokom zagotovili streho 

nad glavo, prehrano in varstvo. Poleg politike se je v predšolsko vzgojo vmešala tudi znanost 

– z raziskovanjem, preučevanjem in pisanjem praktičnih nasvetov. Prvi avtorji so prihajali iz 

zdravstvenih krogov in se pri pisanju sklicevali na lastno profesionalno izkušnjo. Bolj ko se je 

znanost vključevala v vzgojo predšolskih otrok, kako morajo pravilno skrbeti za svoje otroke, 

večja in širša je postajala odgovornost žensk. Tekom let se je preko medijev izoblikoval ideal 

matere in ženske, ki je močno vplival na njeno socialno življenje.  

Danes so matere postavljene pred zahtevo biti dobre mame, ki otroka vzgajajo in izobražujejo, 

ter pred osebno izpolnitvijo kariere. Tako so matere, ki si prizadevajo biti najboljše doma kot 

v službi, v nenehnem stresu in postavljene pred številne dvome. V strahu pred neuspešnostjo 

in morebitnimi škodljivimi posledicami svojih praks se zatekajo k navodilom, napotkom in 

nasvetom različnih strokovnjakov ter vzgojnih priročnikov. Menim, da bi obremenjenost 

sodobnih mater lahko rešili s porazdelitvijo družinskega dela med člani družini. Partnerja 

morata znotraj družine jasno opredeliti, kako odgovornost in skrb za otroka konsistentno 

uskladiti z delom, hobiji, gospodinjskimi opravili ip. Na tem mestu se je potrebno v prvi vrsti 

osebno spoprijeti s predsodki o tem, da je lahko le mati primerna za vzgojo in razvoj otroka. 

V današnji družbi močne predsodke predstavljajo tudi ženske brez otrok. Danes se 

materinstvo še vedno poimenuje kot prioritetni del ženske identitete, kot dejstvo, da si vse 

ženske želijo roditi otroka. V skladu s tem se ženske, ki se ne odločijo za otroka, v družbi 

označuje za nenavadne, drugačne, čustveno in osebnostno neizpolnjene ali celo nenormalne. 

Tema odpira številna negativna namigovanja in je zato v naši družbi tabu. 

Slovenski vrtci od leta 1999 naprej delujejo po nacionalnem dokumentu Kurikul za vrtce. 

Pojem kurikulum je bil vpeljan, ker je širši in celovitejši od pojma program ter je naredil 

premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah in procesu predšolske vzgoje. V primerjavi z 

drugimi državami po Evropi in svetu imamo razmeroma visoko kakovost predšolske vzgoje. 

Poglavitna prednost je integriran sistem za otroke vseh starosti pod okriljem enega 

ministrstva, dostopnost skorajda vsem otrokom, standard vrtca, izobrazba vzgojiteljice ter 

razmerje med številom odraslih in številom otrok v skupini. K večji kakovosti slovenskih 

vrtcev bi pripomogla pestrejša ponudba zasebnih vrtcev, ki bi staršem omogočila večjo izbiro 

in raznolikost programov.  



Mohorič, K. (2017). Vpliv spreminjanja ženske vloge v družbi na razvoj predšolske vzgoje na 
Slovenskem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

101 
 

Menim, da so danes ostanki feminizacije najbolj vidni pri delu z majhnimi otroki. Zanimivo je 

dejstvo, da so v zgodovini predšolske vzgoje od vsega začetka v vrtce bile vključene 

večinoma le ženske. In tako ostaja tudi danes, saj še vedno prevladuje prepričanje, da imajo 

ženske v svoji naravi čut za nego in vzgojo otrok, medtem ko moški tega nimajo. Delo v 

vrtcih se je in se obravnava kot delo žensk, kot nekaj, kar ženske naravno počnejo, kar 

opravljajo bolje kot moški.  

Z raziskavo o vlogi ženske pri vzgoji predšolskega otroka ter razvoju predšolske vzgoje v 

svetu in pri nas skozi zgodovinski diskurz smo ugotovili, da se je vloga ženske v družbi skozi 

čas spreminjala. Spremembe niso vplivale le na razvoj predšolske vzgoje, temveč tudi na 

pogled otroka. Hkrati smo ugotovili, da je danes na področju predšolske vzgoje v ospredju 

feminizacija pedagoškega poklica. Da bi dosegli spremembe na procesni in strukturni ravni 

zagotavljanja kakovosti predšolske vzgoje, bi potrebovali razmislek tudi glede zaposlovanja v 

vrtcih na različnih ravneh – od novih ukrepov na področju politike do ustreznih spodbud v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
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