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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Diploma obsega delni zgodovinski razvoj organiziranega letovanja otrok. Zaradi posebnega 

statusa primorskega območja med obema vojnama sem se osredotočila predvsem na letovanje 

primorskih otrok, vendar začetki so v osnovi isti. Začetna letovanja so bila zdravniška 

letovanja, ki so se nato razširila oz. spremenila v takšna, kot jih poznamo danes. Poskušala 

sem čim bolje opisati organizacijo letovanja nekoč (kako je potekal izbor otrok, kako so 

potovali, ali so imeli spremljevalce in kaj so počeli na letovanju), dotaknila sem se letovanj v 

času fašizma in vloge pionirske organizacije, predvsem pa sem želela z diplomsko nalogo 

pokazati pomen in vrednost, ki ga je letovanje imelo tako za otroke in starše kot tudi za 

prebivalce vasi in krajev, kjer so otroci letovali. 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 

The thesis presents the historical development of children's organized vacationing, focusing 

on vacationing of children from the Primorska region which had a special status between the 

two world wars. Nevertheless, the beginnings of organized vacationing were basically the 

same in other areas. The first children to have been chosen got accepted in the programme on 

the basis of their health conditions, only later the concept of organized vacationing developed 

into the form known today.  

The thesis shows an opposition between organized vacationing in the past (how candidates 

were selected, how they travelled, whether there were members of staff attending them and 

the activities they did). There is a special mention of the importance of the pioneer 

organization and vacationing during the time of Fascism.  

The aim of the thesis is presenting the effect vacationing had on children and their parents, as 

well as the inhabitants of the places hosting the children.  
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1 UVOD 

»Človeštvo dolguje otroku najboljše, kar premore.« 

(»Mankind owes to the Child the best that it has to give
1
.«) 

Iz Ženevske deklaracije o otrokovih pravicah, 1924 

Dejstvo, ki je bilo zapisano v Ženevski deklaraciji o otrokovih pravicah že davnega leta 1924, 

nam jasno kaže, kako pomembni so otroci v našem svetu. Tako pomembni, da se jim mora pri 

njihovem odraščanju privoščiti le najboljše, saj iz majhnega zraste veliko, odrasli pa vodijo ta 

svet in ga delajo takega, kot je. 

Vsi potrebujemo čas, ko si lahko odpočijemo in počnemo tisto, kar nas veseli in osrečuje. To 

velja še posebej za otroke, ki v obilici vseh šolskih in obšolskih dejavnosti in krožkov komaj 

še najdejo čas zase. Čas brez šolskih obveznosti je izjemno pomemben za odraščanje otrok – 

v tem času lahko razvijajo svoje talente in jih delijo z drugimi ter se imajo lepo. Organizirano 

preživljanje počitnic poleg tega daje ''možnosti in priložnosti za dodatno osebnostno rast, 

uresničevanje številnih interesov in sposobnosti, pridobivanje novih znanj, razvoj socialnih 

spretnosti, navezovanje stikov s sovrstniki in ne nazadnje za krepitev zdravja otrok in 

mladostnikov.''
2
  

Kot mnogo vrstnic sem tudi sama na začetku študija začela iskati obštudijske delavnice in 

aktivnosti, pri katerih bi lahko bila čim več v interakciji z otroki. Že kot otrok sem veliko 

letovala in vedno sem si želela letovanje preizkusiti tudi z druge strani – torej ne več kot 

otrok, temveč kot animator, vzgojitelj. Na letovanje sem prvič odšla mogoče malo preveč 

naivno in ostala presenečena – ko letuješ kot otrok, se niti ne zavedaš, kako težko in 

odgovorno nalogo ima tvoj vzgojitelj. Ko si pa sam v tej vlogi, moraš misliti na vse – 

opominjanje na mokre brisače in na mazanje s kremo, morebitno jemanje zdravil, 10 dni imaš 

mogoče vlogo mini banke, si strelovod za jezo in domotožje. Vse to in še več, kar se je pri 

meni izkazalo za dobrodošlo, saj sem se iz vsake situacije kaj novega naučila.  

K pisanju diplomske naloge o letovanju me ni pritegnilo samo dejstvo, da sem veliko letovala 

in sem hotela odkriti zgodovinsko ozadje tega. Imam to srečo, da so moji stari starši še živi in 

velikokrat pripovedujejo o dogodkih in dogodivščinah iz otroških dni, ki se jih spominjajo 

                                                           

1
 O Ženevski deklaraciji iz leta 1924: http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm (20. 5. 2011). 

2
 Več o projektu Pomežik soncu: http://www.zpms.si/projekti/pomezik-soncu/ (20. 5. 2011). 

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.zpms.si/projekti/pomezik-soncu/
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bolje kot današnjih. Prav pri eni od takih pripovedi o dneh med vojno sem začela razmišljati o 

tem, kako so se otroci takrat počutili, kako so preživljali 'vojno vihro', ki je bila na 

Primorskem še posebno težka, kaj so počeli med počitnicami, kakšne so sploh bile možnosti 

za preživljanje prostega časa.  

Gradivo sem sprva iskala v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica, nato še v Arhivu Republike 

Slovenije v Ljubljani. Napredek tehnologije nam omogoča, da si lahko že preko spleta 

ogledamo veliko število dokumentov, npr. uradne liste na spletni strani Zgodovine Slovenije 

(sistory.si) ali članke in časopise v digitalni knjižnici (dlib.si). Prav tukaj sem našla veliko 

podatkov in zanimivosti, ki so me še naprej vodili pri pisanju diplome.  

 

Slika 1: Slika za spomin na letovanje na Debelem Rtiču. 

 (vir: sliko hranita Dušan in Romana Nemec, roj. Masten) 
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2 OTROKOVE PRAVICE 

Pri vsakem delu z otroki je treba poznati otrokove pravice. Vsako človeško bitje ima pravice 

in dolžnosti, vendar pa so otroci, v vsej svoji krhkosti, posebna skupina. V tem poglavju bom 

predstavila deklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924 in 1959 ter splošno deklaracijo o 

človekovih pravicah. Iz njih bom izluščila člene oz. točke, ki se posredno ali neposredno 

dotikajo teme o letovanju otrok, torej tiste, ki govorijo o zdravju in preživljanju prostega časa 

otrok. 

Obdobje v prvi polovici 20. stoletja so močno zaznamovali vojni spopadi. Tako prva kot 

druga svetovna vojna sta zajeli, kot že sama beseda pove, celo zemeljsko oblo. Prišlo je do 

velikih sprememb na zemeljskem površju, prisotnega je bilo tudi veliko trpljenja med 

prebivalstvom. Največje žrtve oboroženih spopadov so in so bili otroci. So hkrati žrtve in 

storilci kaznivih dejanj. Njihovo trpljenje nosi veliko različnih obrazov. V spopadih so ubiti 

ali pohabljeni, ugrabljeni, osiroteli, prikrajšani so za izobraževanje in zdravstveno oskrbo, po 

oboroženih spopadih se soočajo z globokimi čustvenimi brazgotinami in travmami. 

Rekrutirani so in uporabljeni kot otroci vojaki, prisiljeni so v izražanje sovraštva odraslih, ki 

jim je tuje, poleg tega morajo tudi zapustiti svoje domove. Zaradi vseh teh dejavnikov 

postanejo otroci zelo ranljivi. Dekleta so izpostavljena še več nevarnostim, še posebej 

spolnemu nasilju in izkoriščanju.
3
   

2.1 DEKLARACIJA O OTROKOVIH PRAVICAH IZ LETA 1924  

 

''Osnutek Deklaracije o otrokovih pravicah iz leta 1924 je napisala Eglantyne Jebb, ki je bila 

tudi ustanoviteljica organizacije Save the Children. Zaradi katastrofalnih posledic, ki jih je 

imela 1. svetovna vojna na otroke, je s to organizacijo skušala ozavestiti javnost, da so otroci, 

žrtve vojn, potrebni pomoči, in je spodbujala idejo o listini za otroke, ki bi začrtala smer za 

izboljšanje pogojev.  

 

Deklaracija o otrokovih pravicah iz leta 1924, poznana tudi kot Ženevska deklaracija, je bila 

soglasno sprejeta v Društvu narodov 26. septembra 1924. Kljub temu da so jo na začetku 

                                                           

3
 O otrocih v oboroženih spopadih: http://www.un.org/children/conflict/english/issues.html (8. 8. 2011)  

prevedel avtor. 

http://www.un.org/children/conflict/english/issues.html
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pisali z mislijo na zaščito otrok v oboroženih spopadih, je bila Ženevska deklaracija prav tako 

namenjena uporabi v času miru.''
4
 

Deklaracija je sestavljena iz 5 preprostih načel in že tukaj je jasno začrtano, da je treba otroku 

nuditi pogoje za normalen razvoj v vsakem pogledu.  

2.2 DEKLARACIJA O OTROKOVIH PRAVICAH IZ LETA 1959  

Deklaracijo je soglasno sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 20. 

novembra 1959 z resolucijo št. 1386 (XIV). Deklaracija vsebuje preambulo in, poleg tistih iz 

Ženevske deklaracije, še 5 dodatnih načel.  

Izpisala sem načeli, ki se posredno dotikata letovanj. Na letovanjih je namreč skrb za otroka 

bistvena: treba je poskrbeti za prehrano, bivanje, zdravje, kakovostno preživljanje prostega 

časa, pa tudi paziti na vzgojo. 

4. načelo  

Otrok mora uživati vse ugodnosti socialnega varstva. Imeti mora pravico do življenja in 

razvoja v zdravih okoliščinah. […] Otrok ima pravico do ustrezne prehrane, stanovanja, 

razvedrila in zdravstvenih storitev.  

7. načelo  

Otrok […] naj bo deležen vzgoje, ki bo razvijala njegovo splošno kulturno raven in ga 

usposobila, da na osnovi enakih možnosti razvija svoje sposobnosti in zmožnosti za lastno 

presojo, čut moralne in socialne odgovornosti, da bo lahko postal koristen član človeške 

družbe.  

Koristi otroka naj bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za njegovo vzgojo in izobraževanje. 

[…] Otroku moramo priskrbeti igro in razvedrilo, katerih namen je prav tako vzgojen. Družba 

in javne oblasti naj si prizadevajo, da bodo otroci lahko kar najbolj uživali te pravice.
5
 

 

                                                           

4
 O človekovih pravicah: www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/zrimsek-zascita_pravic.pdf (8. 8. 2011). 

5
 O deklaraciji o otrokovih pravicah: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-

s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72 (3. 7. 

2011). 

http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/zrimsek-zascita_pravic.pdf
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/#c72
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2.3 SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

''Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948. […] 

25. člen  

1. Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini 

zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi 

socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne 

nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev 

zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje.  

2. Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, bodisi da so 

rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske skupnosti, uživajo enako socialno varstvo.''
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 O splošni deklaraciji o človekovih pravicah: http://www.unaslovenia.org/dokumenti/sdcp (21. 2. 2012). 

http://www.unaslovenia.org/dokumenti/sdcp
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3 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA PRIMORSKE 

Primorska je pokrajina v zahodnem delu Slovenije. Danes se v Sloveniji pojem Primorske, ki 

sicer ne predstavlja enotne gospodarske ali upravne regije, deli v grobem na dve tradicionalni 

regiji, in sicer Goriško in Slovensko Istro, oz. na tri statistične regije: Goriška, Obalno-kraška 

in Notranjsko-kraška.  

Poimenovanje delno izhaja iz imena 

historične kronske dežele v času Habsburške 

monarhije, ki se je v letih 1813–1918 

imenovala Avstrijsko Primorje in v katerega 

okvirje je spadal tudi slovenski del ozemlja. 

Avstrijsko Primorje je bila posebna kronska 

dežela in je vključevala mejno grofijo Istro, 

pokneženo grofijo Goriško in Gradiško ter 

svobodno mesto Trst, kjer je bil tudi sedež. 

Avstrijsko Primorje je bilo narodnostno 

mešano, tu so živeli večinoma Slovenci in Hrvati ter Istrani, Furlani, Nemci in Italijani. 

Atentat na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. 6. 1914 v Sarajevu je bil 

glavni povod za začetek 1. svetovne vojne. V tem obdobju je na Primorskem potekala Soška 

fronta, ki se je odprla leta 1915, ko je Italija s silami antante podpisala tajni sporazum (t. i. 

Londonski pakt). S slednjim se je Italija zavezala napovedati vojno centralnim silam (to je 

storila 23. maja 1915), v zameno pa bi v primeru zmage dobila Trst, Trento, Gorico, Istro, 

dolino Soče, dele Dalmacije, protektorat nad Albanijo, pristanišče Vlorë v Albaniji, 

Dodekaneške otoke, Zadar in del nemškega azijskega in afriškega kolonialnega imperija. Na 

Soški fronti je potekalo 12 bitk, ki so se raztezale od Rombona do Tržaškega zaliva. Pri 

odločilni, 12. soški bitki, imenovani tudi Čudež pri Kobaridu, se je avstrijsko-nemška vojska 

prebila vse do reke Piave. Kljub uspehom centralnih sil sta se morali zaradi različnih razlogov 

avstro-ogrska in nemška vojska umakniti. Po koncu vojne in kapitulaciji centralnih sil je 

Italija takoj začela z uresničevanjem določb iz Londonskega pakta – začela je zasedati 

obljubljena ozemlja, ponekod je mejo celo prekoračila. Na mirovni konferenci v Parizu je bilo 

določeno, da se morata Italija in Kraljevina SHS sami sporazumeti o poteku meje. Prav zato je 

bila 12. 11. 1920 podpisana Rapalska pogodba, s katero je bila določena meja med državama, 

s čimer so bili tretjina slovenskega etničnega ozemlja, Istra in del Dalmacije dodeljeni Italiji, 

Slika 2: Približno označena lega Primorske na območju 

Republike Slovenije.  

(vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska)  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_Istra
http://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Obalno_-_kra%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjsko_-_kra%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mejna_grofija_Istra&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pokne%C5%BEena_grofija_Gori%C5%A1ka_in_Gradi%C5%A1ka&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svobodno_mesto_Trst&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrvati
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Istrani&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Furlani&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Italijani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska
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ki je v zameno priznala Kraljevino SHS. Italija je kmalu pokazala, da je pravice drugih 

narodov ne zanimajo. Začela je z italijanizacijo pokrajine, izvajala je izjemno agresivno 

raznarodovalno politiko, ki je večji zagon dobila po vzponu fašizma, leta 1922. Fašistično 

nasilje je po tem letu začelo naraščati – z miselnostjo o manjvrednosti Slovanov so fašisti v 

kazenskih ekspedicijah po primorskih vaseh in mestih uničevali župnišča in krajevne domove. 

Slovenščina je bila odpravljena iz vseh javnih uradov, razpustili so slovenska društva in 

knjižnice, z Gentilijevo šolsko reformo leta 1923 pa so ukinili tudi okoli 400 slovenskih in 

hrvaških šol. Vendar je fašizem pri Slovencih izzval splošen upor. Razne napade in akcije je 

sprva izvajala organizacija Orjuna, nato tudi TIGR. Fašistične oblasti so poskušale upore 

ukiniti, a kljub ukrepom niso mogle preprečiti, da se Primorci ne bi vključevali v nastajajoče 

osvobodilno gibanje, s katerim so se še naprej nameravali boriti proti fašizmu in za 

priključitev k matični domovini.  

Konec 2. svetovne vojne so Primorci 

pričakali na strani zmagovalnih držav 

zaveznikov in s tem se je začel boj za 

zahodno mejo. Slovensko in hrvaško 

ozemlje, ki ga je po prvi svetovni vojni 

dobila Italija, Trst in dele Julijske 

krajine, je po 2. svetovni vojni zasedla 

Jugoslavija. Ta zasedba je sprožila 

nasprotovanje Britancev in Američanov, 

ki so celo zagrozili z vojaškim 

spopadom. Jugoslavija je popustila in 

12. 6. 1945 umaknila svoje enote iz 

Trsta. Julijska krajina se je z Devinskim 

sporazumom 20. 6. 1945 razdelila na 2 

coni, ki ju je ločevala t. i. Morganova 

linija. Slednja je Julijsko krajino 

razdelila na cono A (pod britansko-

ameriško vojno upravo) in cono B (pod 

upravo Jugoslovanske armade). Kljub 

jugoslovanski zahtevi cona A ni 

zajemala Beneške Slovenije, Rezije in Kanalske doline, ta območja so ostala del Italije. Za 

Slika 3: Določanje jugoslovansko-italijanske meje. (vir: B. 

Repe, Sodobna zgodovina. Zgodovina za 4. letnik gimnazij. 

Ljubljana: Modrijan.) 
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mesto Trst je Jugoslavija na mirovni konferenci v Parizu predlagala poseben položaj, s 

katerim bo postal sedma jugoslovanska republika. ''Z mirovno pogodbo, ki je bila podpisala 

10. februarja 1947, pravnomočna pa je postala 15. septembra, je Jugoslavija dobila celotno 

cono B, iz cone A pa še Kras, del Vipavske doline do Gorice, Soško dolino do Bovca in 

Predela, Brda in Breginjski kot.''
7
 Hkrati je na območju Trsta in njegovega širšega zaledja 

nastala mestna nevtralna država Svobodno tržaško zaledje (STO), ki je bila razdeljena na 

cono A in cono B (upravljanje je bilo prav tako britansko-ameriško za cono A in 

jugoslovansko za cono B).  

Zaradi meje so bili v naslednjih letih odnosi med Jugoslavijo in Italijo večkrat napeti. 9. 5. 

1952 so zahodne sile hotele s t. i. Londonskim sporazumom prepustiti cono A STO Italiji, 

vendar se je Jugoslavija temu nemudoma uprla. Vladi ZDA in Velike Britanije sta 8. 10. 1953 

objavili dvostransko izjavo, da bosta ukinili vojaško upravo nad cono A STO in jo prepustili 

Italiji (ki bi prav tako lahko zahtevala cono B STO, saj je vladi nista izrecno omenili). Že pred 

tem je začela Italija nameščati svoje enote na mejah Jugoslavije in cone A STO, Jugoslavija 

pa je odgovorila z vojaškimi okrepitvami v coni B STO. Kriza je bila rešena brez bojev in po 

diplomatski poti: 5. 10. 1954 je bil podpisan (drugi) Londonski memorandum, znan tudi kot 

Spomenica o soglasju. S slednjim je cona A STO (Trst z okolico) pripadla Italiji, cona B STO 

pa je z nekaj popravki v jugoslovansko korist pripadla Jugoslaviji. ''Manjšinama na obeh 

straneh meje so bile zajamčene pravice. Dokončno sta meje obe državi potrdili z osimskim 

sporazumom 10. novembra 1975. Po osamosvojitvi Slovenije sta Italija in Slovenija konec 

julija 1992 izmenjali diplomatski noti o tem, da je Slovenija pravno nasledila 49 mednarodnih 

sporazumov (med njimi tudi osimskega), ki jih je bila Italija sklenila z nekdanjo Jugoslavijo.''
8
 

 

 

 

 

                                                           

7
 Božo Repe, Sodobna zgodovina. Zgodovina za 4. letnik gimnazij, Založba Modrijan, Ljubljana 2000, str. 187. 

8
 B. Repe, Sodobna zgodovina, str. 187. 
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4 ZAKONSKA PODLAGA ZA UREDITEV KOLONIJ 

''Pričetek vpeljevanja počitniških kolonij v mladinsko skrbstvo sega v leta pred vojno, ko je 

pričelo dobivati mladinsko skrbstvo konkretnejše oblike in ko so se pričeli iskati načini, kako 

zadostiti potrebam in rešitvi mladinsko-skrbstvenih vprašanj,''
9
 piše Vojko Jagodič v svojem 

članku o mladinskih počitniških kolonijah mestne občine ljubljanske iz leta 1937. 

Dokazilo o tem, da so bile počitniške kolonije že pred vojno, najdemo v časopisu Edinost z 

dne 16. oktobra 1895. Pod poglavjem Različne vesti lahko preberemo, da je tržaški mestni 

svet na javni seji ''dovolil 200 gld.
10

 za počitniške kolonije''.
11

 

V Službenem listu Kraljevske banske uprave Dravske banovine Kraljevine Jugoslavije z dne 

30. oktobra 1930 vidimo, da je bil sprejet Zakon o zdravstveni zaščiti učencev, v katerem se 

nekaj točk dotakne tudi kolonij. Velik poudarek je bil na slabotnih učencih, ki jim je 

nekajdnevni oddih veliko pomagal in pripomogel k njihovemu zdravstvenemu izboljšanju. 

Zdravstvene kolonije so sploh bile osnova za začetek organiziranega letovanja otrok. 

12 

Pri letovanjih je potreben tudi denar. Pod točko Fond za zdravstveno zaščito je zapisano, da se 

za namen izvajanja zdravstvene zaščite učencev in podpiranja socialnih ukrepov osnuje fond 

za zdravstveno zaščito učencev pri državni hipotekarni banki. 

                                                           

9
 Jagodič, Vojko. Mladinske počitniške kolonije mestne občine ljubljanske. Kronika slovenskih mest, letnik 4, 

številka 3 (1937) str. 177-182.  
10

 Gld. = goldinar. 
11

 Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice (15. 10. 1895), letnik 20, številka 124b. 
12

 Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (30. 10. 1930). Zakon o zdravstveni zaščiti učencev.  
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13
 

Kot je razvidno z zgornje slike, je bilo 15 % vlog porabljenih za letovanje in okrevanje otrok. 

Denar za letovanja so dajale tudi državne loterije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13
 Prav tam. 

Slika 4: Razglas o dobrodejni loteriji, od katere bo denar šel tudi za otroške počitniške kolonije. 

(vir: Slovenski narod (6. 11. 1890), letnik 23, številka 255.) 
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V uradnem listu z dne 26. februarja 1930
14

 lahko preberemo, da je bila organizacija letovanj 

ena izmed dolžnosti zveznih članov Sokola Kraljevine Jugoslavije. Kakor druge stvari so 

letovanja organizirali v smislu sokolske ideje.
15

 Šlo je predvsem za načelo ''zdrav duh v 

zdravem telesu'', vendar so hkrati izpolnjevali dve pomembni točki: s fizično aktivnostjo so 

krepili otrokovo zdravje, hkrati pa je posameznik tudi rasel in širil svoje socialne kompetence.  

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 1992 je v delu o 

zdravstvenem zavarovanju pod 2. točko Pravice iz obveznega zavarovanja, pravice do 

zdravstvenih storitev v 23. členu zapisano, da je z obveznim zavarovanjem zavarovanim 

osebam v celoti zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev za ''zdravljenje in rehabilitacijo 

otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju''.  

 

 

 

 

 

                                                           

14
 Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1930: 

http://www.sistory.si/?urn=SISTORY:ID:183 (30. 1. 2011). 
15 

Sokolska ideja s sokolsko narodno vzgojo je temeljila na Tyrševih načelih, ki so jih imenovali tudi sokolski 

evangelij. Poudarjala so vsakdanjo krepitev telesa in duha s telovadbo. Neprestano telesno in duševno 

napredovanje, disciplina in osebno odrekanje naj bi vzgojilo vztrajnega, delavnega, odpornega, pogumnega, 

odločnega, značajnega, resnicoljubnega, treznega, zdravega in močnega posameznika. Samo narod s takimi 

posamezniki je lahko močan in ima tisto, kar potrebuje za svoje preživetje in svoj obstoj. (http://www.pmk-

kocevje.si/media/pdf/sokol/panoji/pdf/20_nacela.pdf; 20. 10. 2011). 

 

http://www.sistory.si/?urn=SISTORY:ID:183
http://www.pmk-kocevje.si/media/pdf/sokol/panoji/pdf/20_nacela.pdf
http://www.pmk-kocevje.si/media/pdf/sokol/panoji/pdf/20_nacela.pdf
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5 LETOVANJE 

V slovarju slovenskega jezika je glagol LETOVATI razložen sledeče:  

''letováti  -újem nedov. (á u  ) publ. preživljati letni dopust, počitnice (zunaj stalnega 

bivališča): letovati na morju, v planinah; letovati v svoji počitniški hišici / otroci iz Trbovelj 

letujejo letos na Gorenjskem''
16

 

Poleg pojma letovati lahko rečemo tudi, da gremo v kolonijo. 

 ''koloníja  -e ž (i  ) zlasti prva leta po 1945 organizirano preživljanje počitnic otrok in 

mladine: organizirati kolonijo / iti v kolonijo / počitniška kolonija; zdravstvena kolonija'' 
17

 

Letovanja otrok v Sloveniji organizirajo različne organizacije in društva. Najbolj znane in 

razširjene so:  

 Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS): kot izvajalci letovanj (v 

lasti imajo vsaj en počitniški dom) sem spadajo: Društvo prijateljev mladine 'Mojca' 

Novo mesto, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Zveza prijateljev 

mladine Ljubljana Vič Rudnik, Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, Zveza 

prijateljev mladine Maribor, Društvo prijateljev mladine Murska Sobota in Zveza 

prijateljev mladine Krško.
18

 Poleg teh obstajajo še manjša, področna društva 

prijateljev mladine, ki otroke pošiljajo v počitniške domove zgoraj naštetih društev. 

ZPMS poleg tega že vrsto let organizira tudi humanitarno akcijo Pomežik soncu. 

 Rdeči križ Slovenije: na voljo ima svoje zmogljivosti za letovanje, tj. Mladinsko 

zdravilišče in letovišče Debeli Rtič ter Mladinski počitniški dom OZRK Maribor na 

otoku Krk v Republiki Hrvaški, ki je v lasti in upravljanju Območnega združenja 

Rdečega križa Maribor.
19

 Rdeči križ omogoči letovanje otrokom in starejšim iz 

socialno šibkejših okolij. 

 Organizirana letovanja v okviru zasebnih investitorjev: Tuš Holding že vrsto let izvaja 

akcijo Pričarajmo nasmeh, pri kateri v sodelovanju s svojimi partnerji in Rdečim 

                                                           

16
 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=letovati&hs=1 (8. 8. 2011). 
17

 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kolonija&hs=1 (8. 8. 2011). 
18

 Zveza prijateljev mladine o letovanju: http://www.zpms.si/letovanja/ (8. 8. 2011). 
19

 O letovanju in okrevanju v okviru Rdečega križa Slovenije: http://www.rks.si/sl/Letovanje_in_okrevanje/ (9. 

8. 2011). 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=letovati&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=letovati&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kolonija&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kolonija&hs=1
http://www.zpms.si/letovanja/
http://www.rks.si/sl/Letovanje_in_okrevanje/
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križem Slovenije na morje letno odpelje 500 otrok iz socialno ogroženih družin.
20

 Še 

eno podjetje, ki z veseljem pomaga otrokom iz socialno ogroženih okolij, je MIK 

Celje
21

.  

 Letovanje v okviru društev verskega značaja: Eno takih društev je Društvo prijateljev 

otrok Mavrica, organizirane počitnice pa imajo tudi t. i. Biseri, ki v Portorožu letujejo 

v organizaciji Slovenske Karitas. 

Letovanje je torej organizirana oblika preživljanja prostega časa otrok med počitnicami. 

Dandanes letovanje bolj razumemo kot večdnevni odhod otrok na morje ali v gore brez 

spremstva staršev, vendar v spremstvu drugih otrok in ustrezno usposobljenih drugih odraslih 

(vzgojiteljev, animatorjev, učiteljev).  

Poleg obmorskega ali višinskega letovanja, ki je večinoma večdnevno, poznamo tudi 

enodnevna ali poldnevna letovanja. To so ''preprostejša oblika organizirane rekreacije za 

otroke vseh starostnih kategorij, ki jih organiziramo v kraju bivanja otrok ali njegovi 

neposredni bližini: na igriščih, izletih, pohodih, ob bazenih in rekah, pozimi pa na snegu''.
22

 

Predvsem v 60. letih se je razširila ponudba dejavnosti za otroke med počitnicami. Predvsem 

društva prijateljev mladine so pripravljala dejavnosti, ki bi popestrile počitniški prosti čas in 

poskušale otroke odvrniti od tega, da bi prosti čas preživeli pasivno, neaktivno, dolgočasno in 

mogoče zašli v slabo družbo. Počitniške dejavnosti so imele 2 pomembni vlogi, ki se jih še 

danes držimo, in sicer: 

 - zdravstveno-rekreativno vlogo (počitnice so namenjene predvsem aktivnemu 

počitku, pridobivanju novih moči in sprostitvi po šolskem letu); 

 - nadaljevanje vzgojnega in izobraževalnega procesa (ki je prilagojeno željam, 

razpoloženju in potrebam otrok). 

Hkrati je treba poudariti, da z organiziranimi dejavnostmi preko poletja preprečujemo 

morebitno mladostniško delinkvenco (predvsem v mestih) in hkrati razbremenimo starše, ki 

zaradi službe ne morejo biti s svojimi otroki. 

                                                           

20
 O projektu Pričarajmo nasmeh: http://www.tus.si/tusev-dobrodelni-sklad/dobrodelni-projekti/pricarajmo-

nasmeh-2011 (9. 8. 2011). 
21

 O humanitarni akciji MIK Celje: http://www.mik-ce.si/zgornji-meni/druzbena-odgovornost/humanitarne-

akcije/ (9. 8. 2011). 
22

 Ančka Čerin, Vesele in zdrave počitnice, Delo, Ljubljana 1976, str. 6. 

http://www.tus.si/tusev-dobrodelni-sklad/dobrodelni-projekti/pricarajmo-nasmeh-2011%20(9
http://www.tus.si/tusev-dobrodelni-sklad/dobrodelni-projekti/pricarajmo-nasmeh-2011%20(9
http://www.mik-ce.si/zgornji-meni/druzbena-odgovornost/humanitarne-akcije/
http://www.mik-ce.si/zgornji-meni/druzbena-odgovornost/humanitarne-akcije/
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5.1 OBMORSKA IN VIŠINSKA LETOVANJA 

V navedeni obliki letovanja preživi otrok daljše obdobje (najpogosteje 7–14 dni) v skupini, 

ločen od staršev, pod vodstvom in varstvom vzgojitelja. Kot je zapisano v knjigi Vesele in 

zdrave počitnice ''za določen čas spremeni otrok okolje bivanja, ozračje, dnevni red in način 

prehrane. Poleg čistega zraka na morju ugodno vplivajo na otroka sončne radiacije in 

hidroterapija. V višinskih predelih se nahaja otrok pod močnim vplivom višinskega zraka, 

sončnih žarkov in zelenja. Otrokom se poveča apetit, telo postaja močnejše in odpornejše''.
23

 

5.2 POČITNICE V DOMAČEM OKOLJU IN DNEVNA LETOVANJA IN 

ZIMOVANJA 

Pred leti, ko še ni bilo računalnikov v vsaki 

sobi in ko televizija ni imela nešteto 

različnih programov, so bili otroci, 

predvsem mestni, poleti velikokrat 

prepuščeni lastni inovativnosti. Na morje so 

odhajali za 10 dni, ostali čas pa so preživeli 

bodisi pri starih starših bodisi doma. V 

članku Kam na počitnice lahko preberemo, 

kaj je povedala ena od deklet: ''[…] Fino bi 

bilo, če bi med počitnicami vsaka krajevna 

skupnost organizirala kaj za otroke. Na 

primer igre, ogled filmov, pripovedovanje 

pravljic in drugih zgodb itd. Takšne 

dejavnosti naj bi bile vsaj dopoldan, ko so 

naši starši v službi in jih skrbi, da ne bi iz 

dolgočasja otroci kakšne 'ušpičili'. Saj veste, 

da naši starši nimajo dveh mesecev počitnic, vsi pa tudi nimamo sorodnikov na kmetih, da bi 

lahko tam preživeli počitnice.''
24

 

Počitnice v domačem okolju in dnevna letovanja so preprostejše in organizacijsko manj 

zahtevne oblike letovanj in zimovanj, ki so primerne za otroke vseh starostnih kategorij. Da 

jih bo deležno čim več otrok, je ''treba organizirati več preprostih, cenejših, a vendar pestrih 

                                                           

23
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 6. 

24
 Kam na počitnice? V Zbor občanov, 1983, letnik 23, številka 9.  

Slika 5: Članek iz časopisa Zbor občanov, v katerem piše, da 

3 krajevne skupnosti zagotavljajo poletne aktivnosti za 

učence. (vir: Zbor občanov, 1983,  l. 23, št. 9, str. 6). 
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oblik vzgoje, varstva in rekreacije otrok''.
25

 Ta oblika letovanj je še posebej primerna zato, ker 

je cenejša, z njo pa lahko dosežemo iste smotre kot na letovanju izven domačega kraja. 

Dejavnosti lahko organiziramo na igriščih, bazenih, v prostorih društev in zvez, odidemo 

lahko tudi na izlete in pohode. Osnovni princip takih letovanj je, da otroci zvečer odidejo 

domov. Dandanes je preko poletja organiziranih veliko različnih dejavnosti. Otroci in starši 

lahko izbirajo med športno obarvanimi dejavnostmi, jezikovnimi tečaji, oratoriji, umetniškimi 

delavnicami, skavtskimi in taborniškimi tabori itd.  

5.3 POČITNIŠKA IZMENJAVA OTROK 

 

Slika 6: Zapis učenca Jožeta Kosca o letovanju v  Avstriji. (vir: Javna Tribuna, 1967, l. 6, št. 66) 

Počitniška izmenjava temelji na tem, da otroci preživijo nekaj časa pri sovrstnikih v drugem 

kraju v Sloveniji ali drugi državi in pokrajini. Praksa je prisotna tudi danes, vendar se je 

razširil njen obseg. Če je bilo nekoč daleč mišljeno z Avstrijo, je danes daleč mišljena 

Kanada. Ni pa nujno samo meddržavno izmenjevanje – veliko šol je pobratenih
26

 z drugimi 

šolami, prav tako občine, društva. Ta način počitnikovanja, če temu lahko tako rečemo, ima 

vrsto pozitivnih učinkov: krepi prijateljstvo med narodi, otroci spoznavajo različne navade in 

načine življenja drugih dežel, naučijo se tujega jezika, sodelovanje lahko postane dolgoročno 

                                                           

25
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 6. 

26
 ''Od 1. do 12. julija je 20 naših najboljših učencev letovalo v Vigo di Cadore v Italiji. Letovanje je bilo v 

okviru sodelovanja s pobrateno občino San Vendemiano.'' (PANG, 503, t. e. 8, a. e. 70. VI. knjiga, Osnovna šola 

Milojke Štrukelj Nova Gorica, šolsko leto 1979/80, str. 78). 
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… Včasih je bila bolj aktivna izmenjava podeželskih otrok z mestnimi in tistimi iz obmorskih 

krajev s tistimi iz notranjosti države. Organizacija takega načina letovanja je težja in 

zahtevnejša.  

  

Slika 7: Članek iz leta 1986 v časopisu Naša komuna, kjer so zapisani utrinki letovanja na Čehoslovaškem. 

(vir: Naša komuna, 30. 9. 1986, l. 23, št. 12) 

Zasledila sem tudi mednarodna letovanja.
27

  

 

6 LETOVANJE – POMEMBNO ZA ZDRAVJE OTROK 

''Pretežno kmečke družbe predindustrijske Evrope niso poznale mladine, mladosti  in prostega 

časa v pomenu, kakor ga poznamo danes. Poznali so le biološko neodrasle mlade može in 

žene, fante in dekleta, ki so po zdajšnjih merilih zelo zgodaj (že okoli sedmega leta) začeli z 

različnimi pomožnimi (ne nujno lažjimi) opravili (pogosto) zunaj svojega doma. Delovni dan 

je običajno trajal od zgodnjega jutra do poznega večera. Neodrasli fantje in dekleta so poznali 

''prosti čas'' pač v duhu takratnega časa: ob občasnih (na letni čas in delovna opravila vezanih) 

                                                           

27
 V šolski kroniki Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica lahko preberemo, da je v šolskem letu 1964/65 6 

najboljših učencev letovalo v mednarodni koloniji ob Klopinskem jezeru v Avstriji. V šolskem letu 1967/68 so 3 

učenci letovali v otroški vasi v Avstriji, prav tako leto kasneje. V šolskih letih 1969/70 in 1970/71 so učenci 

letovali v mednarodni koloniji v Steinbergu v Avstriji. V Avstriji pa so letovali tudi v šolskem letu 1964/65, in 

sicer ob Klopinjskem jezeru. 
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praznovanjih v okviru lokalne skupnosti, kjer ni bilo mnogo prostora, časa in sploh možnosti, 

da bi praznovali in se družili po svoje.''
28

 

Kar se torej danes kaže v krožkih, treningih in vajah, je bila nekoč pomoč pri kuhanju, košnji, 

paši, molži. Kot je Čerinova zapisala, je sicer fiziološki napor ''v življenju potreben, ker 

oblikuje značaj in je prvi pogoj za sleherni napredek''. Vendar otrok ima ''pravico do 

izobrazbe, pa tudi do zdravja, in to zdravje mu moramo med šolanjem ohraniti in izboljšati''. 

Namen letovanj je torej ''omogočiti otrokom primeren počitek in okrepitev''
29

. Sprememba 

bivalnega okolja in drugačen ritem življenja kot ga je otrok imel med šolskim letom, 

pozitivno vplivata na zdravje posameznika. ''Da bi ohranili zdravje in zagotovili pravilen 

razvoj, bi bilo treba vsem otrokom vsako leto omogočiti odmor in krepitev vsaj 3 do 4 tedne, 

kolikor je treba, da izgine utrujenost, ki nastane med šolskim letom.''
30

 Krajša letovanja so 

lahko brez večjih koristi, saj potrebuje sprememba okolja, podnebja tudi novo prilagoditev, ki 

lahko traja nekaj časa. Je pa ''v dobi otrokove in rasti in razvoja […] vpliv podnebnih razmer 

velikega pomena za sam razvoj in krepitev organizma, če je pravilno izbrano področje 

klimatskih vplivov in če je poskrbljeno za organizirano bivanje otrok. V tem času naj bodo 

otroci čim več na soncu in zraku, čim več naj se kopajo in svobodno gibajo, imeti pa morajo 

tudi pravilno prehrano''.
31

 Ugoden vpliv letovanj se kaže v porastu višine in teže (pri 

podhranjenih), v povečani kapaciteti pljuč in prsnega koša, v povečani odpornosti proti 

boleznim ipd.  

V pismo ujeti vtisi fanta Dinka, ki je leta 1942
32

 letoval v italijanski pokrajini La Spezia: 

S. Terenzo, 12. VIII. XX. 

Dragi stric! 

Imam se zelo dobro. Hrana je obilna, zato nisem nikdar lačen. Kako lepa stvar je morje! 

Včasih se giblje, včasih pa se zdi kot velikanska steklena šipa. Morska voda je slana in kadar 

me zalije kak val, me peče v očeh. Od početka sem se bal, sedaj pa sem se že privadil in 

skakam kakor kak potapljač. 

Poljublja te tvoj vnuček                                   Dinko.
33

 

                                                           

28
 Andrej Fištravec, Prosti čas mladih (v: Mladi in prosti čas), Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za 

mladino, Ljubljana 2008, str. 14–16.  
29

 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 13. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
32

 V obdobju fašizma so leta šteli od leta 1922 dalje, to je odkar je Mussolini prišel na oblast. 
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Nemogoče je vsem otrokom omogočiti organiziran počitek, je pa treba skrbeti, ''da se 

letovanja udeleže vsi, ki so letnega počitka še posebno potrebni. Tako učenci, ki so po svoji 

zgradbi nežnejši, manj odporni, ki žive v neurejenih družinskih razmerah, v slabih higienskih 

in ekonomskih okoliščinah, učenci, katerih prehrana je pomanjkljiva, ki imajo daleč do šole, 

ki pogosteje obolevajo za akutnimi respiratornimi boleznimi, anemični otroci, otroci s slabo 

držo, ostanki rahitisa in drugi.''
34

  

''Vilma je vedno šla v zdravniško kolonijo. Prvič, ko je 

imela 5 let, je odšla na Krk, v Malinsko. Potem pa še 

nekajkrat na Debeli Rtič. Tam so spali še v šotorih in 

spomnim se, da je nekoč prišla nevihta in so morali sredi 

noči teči v jedilnico, ki je bila takrat edina že zgrajena 

stavba. Preden je šla v kolonijo, je morala iti na 

zdravniški pregled in nato smo dobili domov karto, kjer 

je vse pisalo, kaj mora imeti s sabo, glede prevoza … 

Vsak je dobil svojo številko, katero sem mogla sešiti na spodnje hlačke, kotoline (kombineže 

op. a.), kopalke, na vsa oblačila, ki sem ji jih dala s sabo, in tudi na robce. Vedno pove, kako 

so bile dobre učiteljice – da so veliko ustvarjali in da so te stvari lahko prinesli domov.''
35

 

 

Slika 9: Letovanje otrok na Debelem Rtiču okoli leta 1965. Letovanja so bila skoraj izključno zdraviliška. 

(osebni arhiv) 

                                                                                                                                                                                     

33
 Pisma iz kolonije (v: Dnevni red – italijanska liktorska mladina v Ljubljani), avgust 1942, str. 9. 

34
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 13–14. 

35
 Ustni vir, Melanija Vuk, 25. 1. 2012. 

 

Slika 8: Otroci so na Debelem Rtiču na 
začetku letovali v šotorih.  

(vir: www.zdravilisce-
debelirtic.org/sl/Kadrovanje_4) 
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6.1 ZDRAVSTVENE KOLONIJE 

Takoj po drugi svetovni vojni, ko so se začela letovanja množično pojavljati, je bilo pri 

otrocih še vedno prisotnih veliko posledic življenja v pomanjkanju. V veliki meri je bila 

prisotna slabokrvnost, bolezni na dihalih (bronhitis, astma, pljučnica, tuberkuloza), težave s 

kostmi (nastale so predvsem zaradi slabe prehrane), ušivost in gniloba zob (slaba higiena oz. 

malomarnost staršev). Zapise o pojavljanju tuberkuloze med prebivalstvom najdemo tudi v 

zgodnejših virih. V glasilu Učiteljski tovariš iz leta 1931 lahko preberemo, med katerimi 

poklici je bilo največ okuženih s tuberkulozo. Kar 50 % je pripadalo tovarniškim delavcem, 

nato z občutno manjšim deležem uradnikom (8,03 %), krojačem (6,57 %), mizarjem (6,02 %) 

itd. To je pomembno pri tem, katerim otrokom je treba posvečati večjo pozornost glede 

zdravstvenih razmer, v katerih živijo (slab, zatohel in prašen zrak v bivalnih prostorih, 

nezadostna in pomanjkljiva prehrana …). Mnogo učiteljev je delovalo v okrajnih odborih 

protituberkulozne lige in sestavili so svoj zdravstveni prosvetni in šolski program, v katerem 

je zapisano tudi: ''Enotno naj se organizirajo počitniške kolonije, v prvi vrsti v naših gorah.''
36

 

Predvsem je treba omogočiti letovanje v kolonijah ''najrevnejšim iz nehigieničnih stanovanj s 

slabo prehrano.''
37

 Vendar pa tudi odhod v kolonijo ni bil zagotovitev, da bo tam glede higiene 

vse drugače. Referentka za zdravstvo, Joža Dovgan, je v poročilu dne 11. 9. 1946 zapisala: 

''Kolonijo sem si podrobno ogledala in ugotovila, da se je polagalo premalo pažnje na higieno 

sploh. Odsotna je bila zdravstvena in kolonija ni bila opremljena z najnujnejšimi 

potrebščinami za prvo pomoč.''
38

   

Enodnevni izleti naj bi se prirejali vsaj enkrat na teden v okolico, telovadbo naj bi se čim 

večkrat opravljalo zunaj, ne pa v telovadnicah, vadbo pa naj bi dosledno prevzel Sokol. Na ta 

način bi krepili dihala vseh bolehnih in dovzetnejšim za bolezni dihal. Zanimiv je tudi odlok o 

ustanovitvi gozdne šole za vso banovino. Šola naj bi bila na deželi na čistem zraku, 

ustanovljena pa posebej ''za slabotno, posebno pa za ono s tuberkulozo ogroženo šolsko 

deco''.
39

 

                                                           

36
 Čuvajmo narodovo zdravje! (v: Učiteljski tovariš), letnik 71, številka 10. 

37
 Ibid. 

38
 Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Tržič, ki so šli v 

kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, seznam družin, ki so otroke 

sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.-29. 11. 1946 (SI AS 1817/829). 
39

 Čuvajmo narodovo zdravje! V: Učiteljski tovariš (12.03.1931), letnik 71, številka 10. 
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7 ZAČETKI ORGANIZIRANEGA LETOVANJA
40

 

Od leta 1877 so obstajale stalne šolske zdravstvene komisije, ki jih je določal Deželni zakonik 

za vojvodino Kranjsko iz leta 1877 s sklepom c. kr. Deželnega šolskega sveta za Kranjsko. 

Leta 1909 smo Slovenci dobili prvi dokument šolske medicine, isto leto sta bila v Ljubljani 

tudi imenovana prva šolska zdravnika. Od tega leta naprej se je šolska medicina hitro 

razvijala. Napredek je še posebej pospešila ustanovitev Higienskega zavoda v Ljubljani leta 

1923. Higienski zavod je poleg zdravstvenih domov uvajal specializirane ambulante proti 

tuberkulozi, sifilisu in trahomu ter posvečal večjo pozornost zdravstveno bolj ogroženim 

skupinam, materam, dojenčkom, malim otrokom in šolarjem. Veliko pozornost je namenil 

tudi šolski medicini, saj je v takratni Dravski banovini do leta 1941 nastalo 20 šolskih 

poliklinik, zdravstvene kolonije in mlečne kuhinje (slednji dve je organizirala Šolska 

poliklinika). Javno zdravstvo, ki nam je danes domač pojem, je bilo po prvi svetovni vojni, v 

novonastali Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, pereč problem. Cilj osrednjega 

higienskega zavoda pod vodstvom dr. Iva Pirca je bil predvsem v ohranitvi zdravja 

prebivalstva in preprečevanju, zgodnjem odkrivanju ter zdravljenju bolezni.  

Prvega januarja 1936 je bil ustanovljen 'Šolski zdravnik' kot poseben odsek socialno-

medicinskega dela. Vodil je počitniške kolonije in skrbel za redne splošne preglede – 

vsakoletni pregledi so imeli  velik pomen, ker se je zdravstveno stanje šoloobveznih otrok 

lahko spremenilo v zelo kratkem času. Največja pozornost pregledov je bila posvečena 

splošnemu telesnemu razvoju, motnjam vida in sluha, nepravilnostim zobovja, motnjam 

živčevja ter boleznim dihal in srca. Po matičnih listih so skušali dognati gmotno stanje 

družine, saj je to mnogokrat vplivalo na telesni in duševni razvoj otroka. Tistim, ki so pomoč 

najbolj potrebovali, so priskrbeli brezplačno prehrano, stanovanje ali okrevanje v počitniški 

koloniji. V tem se vidi, da je bilo v začetnih letih organiziranega letovanja to največkrat 

namenjeno počitku otrok in krepitvi oslabljenih telesnih moči. V nižjih razredih šole so se 

najpogosteje pojavljali primeri slabe drže in zobne gnilobe, v višjih razredih pa okvare vida in 

bolezenske spremembe pljučnih bezgavk. V puberteti so opažali visok odstotek povečane 

ščitnice. Slab telesni razvoj in podhranjenost pa sta učence spremljala vse šolsko obdobje. 

Socialno-zdravstvena pomoč učencem je bila slabo razvita, razlog za to je bilo predvsem 

pomanjkanje gmotnih sredstev. Za otroke so imele pomembno vlogo počitniške kolonije, ki 

                                                           

40
 Povzeto po: Šolska medicina na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno (1918-1941) ob 100-letnici 

šolske medicine na Slovenskem (1909-2009) (v: Zdravniški vestnik), l. 78,  št. 12, str. 761. 
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so iz leta v leto sprejemale vse več otrok. Šolska poliklinika je začela pripravljati počitniške 

kolonije v šolskem letu 1924/25. Prva kolonija je stekla leta 1925 v Dovjem na Gorenjskem, 

in sicer v šolskem poslopju, ki pa ni ustrezalo potrebam. Odločili so se za gradnjo lastnega 

počitniškega doma, med pripravami na gradnjo pa so prejeli vesti o pozitivnih učinkih 

zdravljenja na Rakitni pod Krimom. Odločili so se, da tudi tam zgradijo počitniški dom, kar 

so izvedli v letih 1932 in 1933. Poleg počitniške kolonije na Rakitni je Šolska poliklinika 

izvedla kolonije še v Medvodah in na Lukovici (redno sta delovali do leta 1930). V letih 1932 

in 1933 so bile prvič organizirane zimske počitnice na Rakitni s smučarskim tečajem.  

Dr. Ivo Pirc se je poglabljal ne le v socialno-medicinsko in higiensko vlogo šolskih kolonij za 

ogrožene otroke, ampak tudi v pomembnost zdravega preživljanja prostega časa socialno 

ogroženih otrok. V več prispevkih, ki jih je napisal za zdravstveno revijo, je govoril o 

zdravstvenem, socialnem in tudi vzgojnem vidiku počitniških kolonij. ''Poudaril je dobro 

organizacijo kolonij, čvrst red, ki vlada v njih, družabnost in sklepanje prijateljstev med 

mladimi ter medsebojno prilagajanje otrok. Velik pomen je imela za številne udeležence 

zdrava prehrana, ki je bila higiensko pripravljena in dovolj izdatna, saj so v kolonije večinoma 

prihajali podhranjeni otroci. […] Izkušnje so pokazale, da so v počitniških kolonijah najbolje 

napredovali otroci iz revnejših družin, ki so doma včasih celo stradali. Vidno so pridobili pri 

teži in rasti.''
41

 

O ustanavljanju počitniških kolonij glej PRILOGA 1. 

                                                           

41
 Z. Z. Slavec, K. Slavec, Šolska medicina na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno (1918–1941) ob 

100-letnici šolske medicine na Slovenskem (1909–2009) (v: Zdravniški vestnik), l. 78,  št. 12, str. 761. 
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7.1 KAM NA LETOVANJE 

Prvotno so torej otroci odhajali v kolonije, da bi si okrepili zdravje in telo. Kolonije so 

organizirala različna društva. Leta 1918 je eno izmed počitniških kolonij organizirala Società 

degli amici dell'infanzia (Društvo prijateljev otrok).
42

 V časopisu Edinost iz leta 1924 

preberemo, da je letovanje otrok organiziralo Žensko dobrodelno udruženje iz Trsta, v 

povojnih letih so bili ustanovljeni Odbori za kolonije pri Komisijah za socialne zadeve, nato 

sta začela s svojim bogatim organiziranjem letovanj Zveza prijateljev mladine in Rdeči križ. 

Danes je organizacij in društev še veliko več. 

Otroci so odhajali na letovanja v različne kraje. V virih zasledimo, da je bila ena izmed 

kolonij v Hrpeljah (gorska), v Senožečah je bilo mladinsko zdravilišče (to je bilo ''zdravilišče 

                                                           

42
 Leta 1884 je bila v Trstu ustanovljena Società degli amici dell'infanzia (Društvo prijateljev otrok) z nalogo, da 

skrbi za revne in bolehne otroke. V Trstu je društvo odprlo prve otroške jasli, uvajalo prehrano v šoli, odpiralo in 

skrbelo za počitniške kolonije (leta 1899 je odprlo hribovsko kolonijo v Hrpeljah) in druge dejavnosti, največjo 

skrb pa je posvetilo obmorskemu okrevališču za skrofulozne in slabotne otroke, kar ga je vodilo od svoje 

ustanovitve pa do leta 1904, vendar je bilo le sezonske narave (odprto čez poletje), kar se je izkazalo kot občutno 

premalo za uspešno zdravljenje. Zato je bila velika želja društva odpreti celoletno okrevališče, uresničilo pa jo je 

po 25-ih letih delovanja z odprtjem celoletnega okrevališča v Valdoltri leta 1909 (http://www.ob-

valdoltra.si/zgodovina#_ftnref1; 2. 2. 2012). 

 

Slika 10: Članek v časopisu Edinost iz leta 1924, ki vabi družine k sodelovanju pri 

sprejemanju otrok za letovanje. (vir: Edinost, 29. 5. 1924, l. XLIX, št. 128) 

http://www.ob-valdoltra.si/zgodovina#_ftnref1
http://www.ob-valdoltra.si/zgodovina#_ftnref1
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za otroke, ki imajo infiltracijo na pljučih'').
43

 Veliko vlogo so imele družine, ki so sprejemale 

otroke. V počitniški akciji Ženskega dobrodelnega udruženja so leta 1924 otroci odšli v: 

Lozice, Strane, V. Ubeljsko, Razdrto, Bukovje, Št. Peter, Petelinje, Novo Sušico, Gor. 

Košano, Prestranek, Žeje, Slavino.
44

 Po arhivskih virih lahko sklepamo, da je bilo letovanje 

organizirano skoraj v vsakem okraju: leta 1945 so otroci okraja Milje – Dolina letovali v 

vaseh okoli Gorice, otroci iz okraja Nabrežina so bili določeni za letovanje v Mirenskem 

okraju. V naslednjem letu so bile kolonije organizirane v Idriji, Škriljah, Smledniku, Kopru, 

Tolminu, Grgarju, Kranju, Pomjanu, Portorožu. Letovanje pri družinah je bilo organizirano 

tudi v okraju Ajdovščina in v Ilirski Bistrici. 

Po zgornjih podatkih lahko sklepamo dvoje: bodisi je bilo veliko prijaznih in dobrosrčnih 

ljudi, ki so želeli pomagati ubogim otrokom, bodisi je bilo veliko otrok, ki so bili potrebni 

pomoči (siromašni, sirote). Treba je izpostaviti problem, ki se je pojavljal. V določenih 

primerih je družina zaprosila za otroka, vendar je otrok nato moral na kmetiji trdo delati, ne 

pa se krepiti in si oddahniti. V takih primerih pomislimo na to, kakšen spomin je ostal tistemu 

otroku na letovanje. Prav ob ta problem se je obregnil tudi pisec članka v časopisu Piccolo, ki 

naj bi napisal, ''da imajo te vrste počitniške kolonije
45

 tudi svojo slabo stran, ker manjka 

zdravniška kontrola, skrb za dieto bolehnim otrokom, nadzorstvo vzgojiteljev, ki so vedno 

odgovorni faktorji v kolonijah'' in ''da je bilo pri takih akcijah večkrat ugotovljeno, da so 

gostitelji otroke izkoriščali za pašo in delo na polju''.
46

 Vsa ta vprašanja si je društvo, ki je to 

organiziralo (Žensko dobrodelno udruženje iz Trsta), postavilo že preden je začelo z 

organizacijo. Vendar je v bran postavilo nekaj vprašanj: ''Ali je za šibkega otroka pravilnejša 

dieta: malo slabe kave ali par kapljic olja na kruhu, kakor jo je imel marsikateri otrok doma, 

ali pa tečna, četudi kmetska hrana, mleko in saje, kar je gotovo nudila vsaka družina na deželi 

našim otrokom? Ali bi otroci, npr. pri Sv. Jakobu, v družinah, kjer je mati po cele dneve 

odsotna, da zasluži košček kruha za svoje otroke in često tudi za brezposelnega moža – imeli 

boljše nadzorstvo, nego so ga imeli po naših poštenih družinah na deželi, kjer so na vrhu tega 

pazili na nje častiti gg. duhovniki in učitelji in poročali Udruženju o njihovem obnašanju? In 

če bi starejši otrok tudi tu pa tam pomagal na polju, na paši, ali bi mu to v zdravstvenem ali 

moralnem oziru bolj škodilo, nego bi mu, če bi tiste mesece begal po prašnih tržaških ulicah, 

                                                           

43 Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz okraja Tržič, ki so šli v 

kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, seznam družin, ki so otroke 

sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.-29. 11. 1946 (SI AS 1817/829). 

44 Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice (24.07.1924), letnik 49, številka 176.  

45 Tukaj je mišljeno letovanje otrok pri družinah. 

46 Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice (6. 1. 1924), letnik 49, številka 6.  
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zvečer pa beračil po zakotnih tovarnah in običnih lokalih?'' Veliko ljudi je ta način letovanja 

podpiralo. ''Mladinoljub'' je v Edinosti dne 14. 6. 1923 tako strnil svoje občutke: ''Goriško 

okrajno učiteljsko društvo je priporočilo svojim članicam in članom, da preskrbe pri svojih 

dobrih ljudeh počitniško oskrbo revnim otrokom brezposelnih staršev šentjakobske šole v 

Trstu. 

[...] do 7. junija se je priglasilo predsedstvu toliko plemenitih naših malih posestnikov in 

učiteljev, da so zagotovljene ravno 100 reci sto tržaškim otrokom brezskrbne počitnice na 

deželi. Nekoliko pomoči pri svojem usmiljenem redniku v domačih opravilih bodo dali naši 

hvaležni otroci z največjim veseljem. 

In njih starši! S kolikimi blagimi čustvi bodo ljubili svoje plemenite rojake, ki dado njih 

ljubljencem brezplačno oskrbo v čistem in zdravem zraku na deželi, pod sivim Čavnom, na 

planinah in po naših Brdih! Ali bo vriskanja pri naših malih letoviščnikih, ki se bodo krepili 

pri mleku, sadju in domači krepki hrani izven tesnih in zaduhlih tržaških stanovanj v krasni 

prirodni lepoti cvetne Vipavske doline, zelenih planin in v solnčni goriški okolici? V čast 

domačinom in kot vzpodbujevalen zgled naj tu objavimo imena teh usmiljenih krajev. Grgar, 

sprejme 22 otrok (11 dečkov in 11 deklic). Črniče sprejmejo pod svojo gostoljubno streho 8 

dečkov in 11 deklic, Ozeljan Šmihel 4 dečke, 10 deklic, Osek Vitovlje 6 dečkov, 7 deklic in 

Ravnica nad njimi 2 dečka in 1 deklico. Na Kalsko planoto pojdejo 3 dečki in 3 deklice. Dalje 

so se priglasili: Kojsko za 4, Podgora za 4, Štandrež za 3, Čepovan za 3, Rihemberško Brje za 

3, Volčjadraga za 2, Renče za 2, Solkan za 1 in Pevma za 1. To je prva stotica 45 dečkov in 

55 deklic! 

[...]Solza ganjenosti mi je kanila na te vrstice, ki jih pišem. Ne manjka blagih ljudi med našim 

dobrim narodom! In to je tolažba v sedanjih težkih dneh, to je nada v boljšo bodočnost. 

[...]''
47

 

7.2 FAŠISTIČNE KOLONIJE 

Starejši ljudje znajo veliko povedati o težkih časih življenja pod fašizmom. Kljub vsem 

grozotam pa povejo tudi to, da je Mussolini skrbel za mladino. Na to kažejo nekateri stavki, ki 

jih Mussolini izrekel, kot npr. ''Non basta gettare buono parole sui freschi sentieri dei giovani 

spiriti, ma bisogna rafforzarne anche il fisico'' ali pa ''Bisogna considerare questi adolescenti 

come la grande, splendente promessa dell'Italia Fascista di domani''.
48

 Predvsem z zadnjim je 

                                                           

47
 Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice (14. 6. 1923), letnik 48, številka 140.  

48
 ''Niso dovolj samo dobre besede, položene na sveže stezice mladostnega duha, marveč je treba okrepiti tudi 

njihovo telo'' in ''Mladostnike je treba smatrati kot veliko in sijajno obljubo bodoče Fašistične Italije'' (Dnevni 

red (1942), letnik 1, številka 8). 
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jasno pokazal, da hoče s ''pomočjo'' otrok, ki so se vključevali v ''balilla''
49

, vstopiti tudi v 

šolske institucije in si vse organizacije podrediti.  

''Otroke za v kolonijo je vedno izbrala šola, gledala pa je bolj za tistimi najbolj revnimi. 

Kolonija je bila brezplačna. Zdi se mi, da je denar za to priskrbela šola s posebnim skladom. 

Otroke, ki so letovali, so tudi oblekli in obuli, vsi so bili enako oblečeni. Posledično jim s 

seboj ni bilo treba nesti nič, saj veliko niso niti imeli. Letovali so v Gradežu, na Črnem Vrhu, 

na Rojah in pri Kornu, tam je bila ''casa balilla''. Otroke so prišli iskat in so jih odpeljali ter 

pripeljali nazaj. Ne spomnim se točno, kako so potovali, najbrž s kamioni ali s korjero 

(avtobusom op. a.).'' Tako se kolonije iz svojih otroških dni spominjata Franc in Melanija 

Vuk.
50

  

 

Slika 11: Kolonija v času fašizma. Vsi otroci so enako oblečeni.  

 

O odhajanju otrok v kolonije in o njihovem vračanju je nekaj napisal tudi Giuseppe Parena. 

''POLETNE KOLONIJE – otroci, ki odhajajo in se vračajo 

Videl sem jih nekega toplega večera v avgustu, kako so odhajali v eno izmed mnogih poletnih 

kolonij, ki jih skrbnost Stranke daje na razpolago narodovi mladini. Uvrščeni pod postajnim 

nadstreškom in popolnoma opremljeni so živahni malčki iztezali svoje glavice proti 

najoddaljenejši točki železniškega tira, na katerem bi se imel vsak čas prikazati »njihov» vlak. 

                                                           

49
 ONB (Opera Nazionale Balilla) je bil organ Nacionalne fašistične stranke in hkrati razumljen kot obšolska in 

paravojaška dejavnost. Ustanovljena je bil leta 1926, v letu 1937 pa se je skupaj s ''Fasci giovanili di 

combattimento'' združila v GIL (Gioventù Italiana del Littorio – Italijanska liktorska mladina). 
50

 Ustni vir: Franc in Melanija Vuk, 25. 1. 2012. 
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Veselo klepetanje, komaj zadrževano po povsod pričujočih nadzirateljicah, ter topotanje s 

palicami in okovanimi čevlji je obračalo nase pozornost potnikov. Končno pisk lokomotive in 

— polagoma — grmenje vlaka. Vagoni se odpro in iz njih stopajo udeleženci obmorske 

kolonije, da napravijo prostor onim, ki potujejo v planine. Na njihovih obrazih sta sonce in 

morje vtisnila ljubko ogorelost, ki krepi in zdravi. Očetje in mamice, ki stoje na postaji, 

poljubljajo došlo in odhajajočo mladino: osebe iz ljudstva, ki se jim drži na obrazih še vedno 

prah iz tvornic in delavnic in ki znajo ceniti dar Režima njihovim otrokom. Iskren dar, ki 

zahteva samo eno plačilo: zaupanje staršev, ko izročajo svoj dragi zaklad v oskrbo 

zdravstvenih organizacij Stranke. 

Ti očetje in te matere se spominjajo svojih otroških let, ko so z zavistnimi očmi gledali one 

premožne otroke, ki so edini lahko prejemali od gora in morja zdravje in veselje. Sedaj pa 

stiskajo v svoja naročja srečne otroke, ki imajo poročati toliko in toliko lepih stvari ter se 

odpravljajo z njimi na svoje domove, mogoče tiste domove, ki jih je tudi Režim zgradil za 

ljudstvo — za nje — da bi mogli rasti njihovi otroci na svetlem, na zraku in na soncu. 

Odhajajoči so med tem že ob oknih in iztezajo roke v zadnji pozdrav. Začuje se njihova 

pesem, ki preglaša ropot potniških vozov in čije odmev raznaša veter daleč naokrog. In ta 

pesem sega do neke dvorane tiste resne Palače v Mestu, od koder vodi neki Mož veliko 

sedanjo zgodovino Domovine, in katerega niti ta ogromna naloga ne ovira, da bi neprestano 

ne mislil na narodovo mladino, čije hvaležnost mu ne izostane: smehljaj mu zaigra na obličju 

ob spominu na to najlepše plačilo in veselje.''
51

 

8 PRIPRAVA NA LETOVANJE 

V tem poglavju bom predstavila organiziranje letovanj v obdobju po drugi svetovni vojni. 

Gradivo sem dobila v Arhivu Republike Slovenije, tiče pa se letovanj otrok Tržaškega okrožja 

(oz. različnih okrajev tega okrožja) oz. letovanje otrok iz cone A v cono B (glej poglavje 

Zgodovinski pregled razvoja Primorske). 

V zapisniku seje Odbora za počitniške kolonije pri Komisiji za socialne zadeve pri PNOO z 

dne 18. maja 1946 lahko dobimo približno sliko, kako natančno so v Tržaškem okrožju 

organizirali počitniško letovanje. V dnevnem redu so lepo razvidne 3 pomembne točke, ki jih 

je bilo treba izpolniti, se o njih dogovoriti, da je do letovanja sploh prišlo.  

                                                           

51
 Giuseppe Parena, Poletne kolonije – otroci, ki odhajajo in se vračajo (v: Dnevni red, Italijanska liktorska 

mladina, Zvezno poveljstvo), avgust 1942, str. 3.  
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1. Organizirati je bilo treba odbore za počitniške kolonije pri PNOO,  

2. nadalje se je organiziralo počitniške kolonije in kolonizacije,  

3. za vse to je bilo treba določiti aproksimativni proračun za organizacijo ter finančna sredstva 

smiselno razporediti. 

1. Organizirati je bilo treba odbore za počitniške kolonije pri PNOO, ki naj bi na obeh 

okrožjih in pri vseh okrajih
52

 zbirala informacije in sestavljala sezname otrok, ki so primerni 

za počitniško kolonijo. Slednje so izbirali na podlagi različnih kategorij, in sicer iz 

zdravstvenega, socialnega in jezikovno-kulturnega vidika. Kolonije so bile namenjene 

predvsem učencem in dijakom slovenske narodnosti, ki so doma govorili samo italijansko.  

2. Naslednja točka je bila organizacija počitniških kolonij in kolonizacija. Trajanje letovanja 

je bilo daljše kot danes, ko je najdaljše obdobje najverjetneje 14 dni. V letu 1946 sta bila 

predvidena dva turnusa po mesec dni. Organizirali so obmorsko kolonijo v Portorožu in 

gorsko kolonijo v Dutovljah na Krasu. Soočali so se predvsem z materialnimi težavami, saj je 

primanjkovalo opreme (predvsem postelj in žimnic). Menim, da je do tega prišlo predvsem 

zaradi nesorazmernega odnosa med številom prenočišč in predvidenim številom otrok, ki naj 

bi se letovanja udeležili.  

Zanimivo je dejstvo, da so organizirali tudi t. i. kolonizacije, predvsem za jezikovno-kulturne 

potrebe otrok slovenske narodnosti, ki so doma in med seboj govorili samo italijansko. Da ne 

bi pozabili maternega jezika, so otroci iz cone A odhajali v cono B ali v Slovenijo. Otroke so 

poslali v skupinah po 20–30 v kolonijo v vasi na Vipavskem in v okolico Postojne, kjer so 

lahko slišali in komunicirali v čisti slovenščini. Za kolonizacijo so prišli v poštev tudi dijaki 

nad 15 letom starosti, za njih je bilo še posebno dobro, če so odšli na kolonizacijo prav v 

Slovenijo, saj so jih tam vodili učitelji oz. profesorji.  

3. Vzdrževanje otrok so v prvi vrsti krili starši in skrbniki, vendar je bilo po vojni tudi veliko 

sirot. V teh primerih so za denarno pomoč poskrbeli odbori za počitniške kolonije. Mesečni 

strošek za vzdrževanje otroka v koloniji je znašal približno 3000 lir. Denar in material je 

                                                           

52
 Maja 1945 se je PNOO preselil v Trst in 6. 5. 1945 uvedel (odlok izdal 12. 5. 1945) novo upravnoteritorialno 

razdelitev. Ustanovili so tržaško okrožje, ki ga je sestavljalo 9 okrajnih NOO: Devin-Nabrežina, Milje-Dolina, 

Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna, Sežana, Tržič (odlok o priključitvi 21. 5. 1945) in 

goriško okrožje, ki je bilo sestavljeno iz 16 okrajnih NOO: Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, Vipava, 

Črniče, Grgar, Kanal, Gorica, Miren, Komen, Gradiška, Krmin, Tarčent, Brda. Ustanovljen je bil tudi Mestni 

osvobodilni svet Trst (AS 1583), ki ga je sestavljalo pet rajonskih, en okrajni in deset krajevnih 

narodnoosvobodilnih odborov (5. 11. 2011; http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27251). 

http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27251
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odbor pridobival v različnih akcijah. Ena izmed takih je bil tudi Teden otrok žrtev vojne, ki je 

v Trstu trajal od 25. maja do 2. junija 1946. Dogodek je nastal na pobudo AFŽ in del 

zbranega denarja je odbor odobril za kolonije. Odbori posameznih okrožij so poskusili, tako 

na vasi kot v mestu, organizirati premožnejše družine, da bi prevzele oskrbovalnino za vsaj 

enega otroka. To je pomenilo, da so za vsaj 2 meseca tako denarno kot materialno poskrbele 

za enega otroka, ki je letoval.  

Poudariti je treba, da so bile finance oz. denar v povojnih letih zelo delikatna tema, saj je 

veliko prebivalstva, predvsem je tukaj mišljen kmečki del, ostalo brez hiš, polj, pa tudi brez 

očetov, mam, mož in žena. Zato so nekateri težko shajali, kakršne koli pomoči pa so bili zelo 

veseli.
53

 

 

Slika 12: Obvestilo v časopisu o družini, ki sprejme 5 do 6 otrok na počitnice k sebi. (vir: Edinost, 5. 6. 1927, l. 

52, št. 133) 

                                                           

53
 26. 7. 1946 je Socialno skrbstvo PNOO (Odbor za kolonije) izdalo okrožnico, v kateri je pisalo: ''Odbor za 

kolonije ima na razpolago otroška oblačila, katera se bodo razdelila med otroke, ki se nahajajo v kolonijah. 

Naprošamo odgovorne tovarišice, da čim prej izmerijo dolžino oblek otrokom obojega spola, ki jih imajo v 

koloniji, in pošljejo takoj te mere na odbor. Obleke se bodo poslale na mesto in razdelile predno se otroci vrnejo 

na svoje domove. Treba je tudi poskrbeti takoj za šiviljo, ki bo v slučaju potrebe popravljala eventualne napake. 

Z obzirom na kratki rok priporočamo, da se to takoj izvede. P. S.: Naj se navedejo leta vsakega posameznega 

otroka  (Sl AS 1817/829).'' 
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Slika 13: Obvestilo o kolonizaciji otrok v Sloveniji in o odhodu bolehnih otrok v okrevališča za leto 1946. 

 (vir: SI AS 1817/829) 

 

Na zgornjem dokumentu lahko preberemo, da se je v letu 1946 veliko družin v Sloveniji 

odločilo, da pomaga pri kolonizaciji otrok iz cone A. Prijavilo se je okoli 1000 družin.  

Taborjenja za mladino od 13. leta dalje v letih po vojni niso organizirali predvsem zaradi 

nevarnosti nerazstreljenega streliva, ki je v povojnih letih še vedno ležalo prosto naokoli, pa 

tudi zaradi nekaterih kritik o tem, da silijo otroke delati. Ta taborjenja so bila namreč delovne 

narave, saj so skupine odhajale na pomoč v porušene kraje v Sloveniji. 
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Delovna taborjenja 

Delovna taborjenja so izvajali po porušenih krajih Slovenije. Namen teh združevanj je bila 

''vsestranska pomoč prebivalcem v krajih, kjer je okupator uničil domove, pomoril prebivalce 

in onesposobil delovne moči''.
54

 Skupine so bile sestavljene iz 30 do 35 oseb starih nad 13 let, 

ki so imele veselje do dela. Organizacija dela je bila odvisna od krajevnih potreb in od 

samoiniciativnosti vodje, posamezne skupine naj bi bile na delu po 4 tedne. V kolikor so z 

delom v enem kraju končali prej, so delo nadaljevali v najbližjem sosednjem kraju. 

Odgovornost posameznega kraja je bila, da so sporočili, kaj je bilo nujno potrebno in mogoče 

obnoviti s pomočjo mladincev ter koliko orodja in materiala je bilo na razpolago oz. koliko ga 

morajo v nasprotnem primeru prinesti s sabo.  

Mladinci so odšli na delovni tabor z zavestjo, da je stvar resna in da so potrebe za obnovo 

velike. Velik poudarek je bil tudi na vzorni disciplini in na grajenju skupnosti. 

8.1 Priprava vzgojiteljev 

Na samem letovanju je imel in ima vzgojitelj zelo pomembno vlogo. Tekom let se je seznam 

nalog, ki jih opravlja vzgojitelj, mogoče malo spremenil, vendar osnova ostaja enaka: biti 

spremljevalec, skrbnik in čuvaj otrok. V arhivskih gradivih najdemo več zapisov s točnimi 

navodili o tem, kakšen naj bo pedagog, kaj naj dela in kako naj se obnaša (pedagog je bil 

pedagoški vodja, vzgojitelji pa so bili poimenovani nadziratelji). Pedagog naj bi nadziral 

vzgojno delo osebja z otroki in jim morebitne napake vedno na primeren način (dobrohotno in 

na štiri oči) povedal. Prav tako je naloga pedagoga razdeliti otroke v skupine po narodnosti – 

ne zaradi kakršne koli nestrpnosti, temveč da bi otroci še v večji meri uporabljali materni 

jezik. Pedagog mora upoštevati tudi to, da so otroci v koloniji zaradi okrevanja, zato jim 

katera koli zaposlitev ne sme predstavljati prevelikega bremena. Vseeno je nujno, da imajo 

otroci na razpolago dovolj raznolikih dejavnosti, ''nadziratelji'' pa ''morajo aktivno sodelovati 

z otroki pri igrah in pri vsem življenju otrok v koloniji''.
55

 Pedagog naj bi razporedil tudi 

urnike nadzirateljev, ki naj bi imeli 2 uri dnevno prosto, uredilo naj bi se nočno dežurno 

službo, kjer bi dežural ves kader, razen kuharic in njihovih pomočnic. Ena izmed 

                                                           

54
 SI AS 1817/829: Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Tržič, 

ki so šli v kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, seznam družin, ki 

so otroke sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.–29. 11. 1946. 
55

 SI AS 1817/829: Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Tržič, 

ki so šli v kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, seznam družin, ki 

so otroke sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.–29. 11. 1946. 
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pedagogovih najpomembnejših zaposlitev je vodenje dnevnika vsakega otroka, v katerem so 

zapisana vsa opažanja o otroku in njegovem napredku. Kakšen naj bi bil dnevnik, lahko 

preberemo v daljšem sestavku (glej priloga 2). 

 

Slika 14: Obvestilo o tečaju za ''otroške vrtnarice'' v Trstu. (vir: Sl AS 1817/829) 

V letu 1946 je Odbor za počitniške kolonije organiziral v Trstu štirimesečni tečaj za ''otroške 

vrtnarice''. S tem izrazom so verjetno poimenovali osebe, ki so odšle na letovanje kot varuhi 

otrok. Na teh izobraževanjih so ''tovariše seznanili z nalogami v počitniških kolonijah – 

pedagoškimi in političnimi''.
56

 Mestni narodnoosvobodilni svet je priredil tudi večerni tečaj za 

nadzornice italijanskih otrok v kolonijah. Poudarili so, da je obvezno, ''da se ta tečaj vrši po 

enotnih načelih kot naš, zato se morajo predavati teme o pedagoškem in političnem delu v 

                                                           

56
 SI AS 1817/829: Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Tržič, 

ki so šli v kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, seznam družin, ki 

so otroke sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.–29. 11. 1946. 
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kolonijah po smernicah, katere bomo dobili od ministrstva za soc. skrbstvo in Glavnega 

odbora ZSM v Ljubljani […]''.  

8.2 Potreben kader na letovanjih 

Organizacija letovanja ni obsegala samo izbora otrok in izobraževanja vzgojiteljev. Za 

kakovostno izvedbo je potreben tudi drugi kader. Čerinova je zapisala, da ''program dejavnosti 

na letovanjih – zimovanjih uresničujejo trije profili kadra, in sicer: 

I. Vzgojno osebje: 

- upravnik, 

- pedagoški vodja, 

- telesnovzgojni učitelj, 

- vzgojitelj, 

- otroška varuhinja. 

II. Zdravstveno osebje:  

- zdravnik, 

- medicinska sestra, 

- otroška sestra ali otroška negovalka. 

III. Tehnično osebje: 

- ekonom – nabavljalec, 

- vodja kuhinje, 

- namestnik vodje kuhinje, 

- kuharska pomočnica, 

- snažilka,  

- perica – likarica, 

- hišnik – oskrbnik. 

 

Število osebja predvidimo glede na število otrok […]. Primer: za 150 otrok je potrebno 

naslednje število osebja: 1 upravnik, 1 pedagoški vodja, 1 telesnovzgojni delavec, 10 

vzgojiteljev za šolske otroke oz. 15 vzgojiteljev za predšolske otroke, 1 zdravnik, 1 

medicinska ali otroška sestra, 1 ekonom, 1 vodja kuhinje, 1 pomočnik vodje kuhinje, 2 

kuharski pomočnici, 2 snažilki, 1 perica – likarica''.
57

 

                                                           

57
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 86. 
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8.3 Izbor otrok in zdravstveni pregledi  

''Pomembno vlogo pri izbiri otrok imajo osnovne šole s svojimi pedagogi, socialnimi delavci 

in psihologi ter krajevne službe in organizacije, ki so po svojem programu odgovorne za 

varstvo, vzgojo in zdravstveno stanje otrok, kot so društva prijateljev mladine, Rdeči križ, 

komisije za vzgojo in varstvo otrok krajevnih skupnosti, patronažne službe in centri za 

socialno delo.''
58

 Otroci so morali biti pred letovanjem zdravniško pregledani, dispanzer za 

šolske otroke je moral skozi vse leto pozorno in sistematično ugotavljati, kateri otroci so 

primerni za letovanje. Zdravnik je moral na zdravniškem poročilu navesti tudi klimo, ki se je 

priporočala za otrokovo okrepitev. Zdravstvena služba je morala med drugim poskrbeti, da se 

je otrok letovanja res udeležil. Tukaj je pomemben predvsem pogovor s starši, saj nekateri ne 

morajo plačati letovanja oz. imajo pomisleke, pretirano skrb, strahove. V kroniki osnovne šole 

Milojke Štrukelj najdemo tudi sledeči zapis: ''V kolonijo smo predlagali 12 učencev. Nekaj 

najbolj potrebnih otrok pa ne pojde, ker so starši izjavili, da ne dajo zanje od otroš. doklade po 

2000 din, zlasti še, ker bi morali otroke malo bolj obleči in obuti, če jih pošljejo od doma.''
59

 

Zdravnik
60

 je pred koncem šolskega leta še enkrat pregledal vse učence, prijavljene na 

letovanje, in izpolnil zdravstveni list, na katerega je zapisal pomembne podatke o otrokovem 

zdravju: prebolele bolezni, morebitno občutljivost na zdravila, alergije itd.  

Odbor, ki je organiziral počitniške kolonije, je imel točno zapisan pravilnik oz. nanizane 

točke, ki so se nanašale na izbor otrok za posamezno kolonijo. ''Pri izbiri otrok za počitniške 

kolonije je treba prvenstveno upoštevati njihovo zdravstveno stanje in socialni položaj.  

Indikacije za sprejem v zdravstveno počitniško kolonijo: 

1. Aktivno ali subaktivno vnetje pljučnih bezgavk specifičnega značaja. 

2. Močna oslabelost, podhranjenost v zvezi z močno slabokrvnostjo otroka, asthenični,
61

 

v telesnem razvoju zaostali otroci. 

3. Rekonvalescenti po vnetju pljučne mrene, pljučnice, škrlatinke, davice itd., vendar pri 

nalezljivih boleznih le tedaj, ako je po prestanem obolenju preteklo že 6 tednov.  

                                                           

58
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 14. 

59
 PANG, 503, t. e. 8, a. e. 70. I. knjiga, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, šolsko leto 1952/53, str. 13. 

60
 Leta 1946 sta v Sežanskem okraju otroke zdravniško pregledala dr. Robati in dr. Rico, otroci pa so odhajali v 

počitniško kolonijo 'Portoroze' v Portorož. 
61

 Astenija – zastarel izraz, pomeni pa izgubo moči in energije (Tony Smith, Družinska zdravstvena 

enciklopedija, DZS, Ljubljana 1992, str. 117). 
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4. Živčno labilni otroci. 

5. Skrofulozni
62

 otroci.                                       

Neprimerni za predlaganje v počitniške kolonije so: 

1. Napredujoča pljučna ali kostna tuberkuloza. 

2. Srčne napake. 

3. Otroci z božjastnimi napadi. 

4. Močilci postelje. 

5. Bacilonosci davice ali tifusa. 

6. Duševno zaostali otroci. 

Indikacije za obmorsko počitniško kolonijo: 

1. Začetna kostna ali sklepna tuberkuloza. 

2. Revmatična obolenja, če niso v zvezi s srčno napako. 

3. Očesna skrofuloza. 

4. Skrofuloderma.
63

 

5. Vnetje rebrne mrene. 

6. Slabokrvnost pri sicer zdravem in krepkem živčnem ustroju. 

7. Vnetje čelne ali paranasalnih votlin, kroničnega vnetja nosa ali srednjega ušesa. 

Neprimerni za predlaganje v obmorske kolonije: 

Vsa tuberkulozna vnetja pljučnih bezgavk, pljučnih lin itd. Vsi otroci morajo priti v zbirno 

bazo čisti, to je brez garij in uši.'' 
64

 

Naslednja slika nam prikazuje zdravniški list z dne 27. 6. 1946, na katerem lahko vidimo, kaj 

je bilo vključeno v zdravniški pregled. Poleg višine in teže so izmerili tudi prsni parameter, 

pogledali so zobovje, pregledali pljuča in žleze. V tem primeru je imel otrok bronhitis, zato 

mu je zdravnik predpisal gorsko kolonijo. Poleg trenutnih podatkov bi moral zdravnik zapisati 

                                                           

62
 Skrofuloza – tuberkuloza vratnih bezgavk, pogosto ravno pod čeljustnim kotom. Skrofuloza je bila včasih 

pogosta bolezen, njen vzrok pa je bilo pitje okuženega mleka. V bezgavkah so nastajali abscesi, ki so po predrtju 

skozi kožo na vratu puščali brazgotine (T. Smith, Družinska zdravstvena enciklopedija, str. 871). 
63 Skrofuloderma – tuberkuloza z utekočinjenjem kože in podkožja. Skrofuloderma je kronična vrsta kožne 

tuberkuloze, pri kateri se okužba širi iz globljih tkiv, kot so bezgavke, sklepi in kosti. Najprej se pojavi neboleča 

rdečemodra zatrdlina, ki se v naslednjih tednih ali mesecih zmehča in začne odmirati. Skozi odprtine, ki 

nastanejo na površini kože, se začne izcejati vodena (serozna) ali rahlo krvavkasta vsebina in koščki odmrlega 

tkiva. Odprtine po zacelitvi pustijo brazgotine. Bolezen traja več let in se najpogosteje pojavlja na vratu, nad 

ključnico, v pazduhi ali dimljah (http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEna_tuberkuloza#Skrofuloderma_-

_tuberkuloza_z_uteko.C4.8Dinjenjem_ko.C5.BEe_in_podko.C5.BEja, 20. 3. 2012). 
64

 SI AS 1817/829: Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Tržič, 

ki so šli v kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, seznam družin, ki 

so otroke sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.–29. 11. 1946 (PRILOGA 

1). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEna_tuberkuloza#Skrofuloderma_-_tuberkuloza_z_uteko.C4.8Dinjenjem_ko.C5.BEe_in_podko.C5.BEja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEna_tuberkuloza#Skrofuloderma_-_tuberkuloza_z_uteko.C4.8Dinjenjem_ko.C5.BEe_in_podko.C5.BEja
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tudi zdravstveno stanje po vrnitvi iz kolonije, vendar to ni storjeno – mogoče so pozabili ali ni 

bilo časa, pomanjkanje kadra, ki bi podatke vpisal, možno je tudi, da starši otrok niso peljali 

ponovno k zdravniku. 

 

Slika 15: Zdravniški list iz leta 1946. Vsi otroci so morali obvezno biti zdravniško pregledani, preden so odšli v 

kolonijo. (vir: Sl AS 1817/829) 
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8.4 Program dela in dnevni red 

''Življenje na letovanju (zimovanju) je organizirano in poteka po dnevnem redu, ki zagotavlja 

pravilno razporeditev in trajanje raznih dejavnosti. 

Osnova dnevnega reda je stalna, vsak dan enaka. Otroci opravljajo vsakodnevna opravila 

redno ob določeni uri, drugi del dnevnega reda pa obsega razne zaposlitve, ki so sicer časovno 

omejene, a se iz dneva v dan spreminjajo.''
65

  

Dnevni red delovnih taborjenj se je razlikoval od dnevnega reda zdravstvene kolonije. Primer 

dnevnega reda delovnega taborjenja:  

 

Slika 16: Primer dnevnega razporeda dejavnosti iz leta 1946. (vir: Sl AS 1817/829) 

                                                           

65
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 56. 
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Kot lahko preberemo, so vstajali že ob šestih zjutraj, kar je razumljivo, saj so pred poldnevom 

že 4 ure delali in pomagali pri prenovi porušenih stavb. Zanimivi so predlogi za preživljanje 

popoldneva. Obiskovali so partizanske grobove, bojišča iz dobe osvobodilnih bojev, zbirali so 

podatke o žrtvah bojev itd. Podobne zapise o dejavnostih, ki so drugačne od današnjih, vendar 

veliko bolj narodnozavedne, najdemo tudi v poročilu o počitniški koloniji v Livku. 

Zapisnikarica je opisala delo in dejavnosti z otroki na sledeč način: ''Med izprehodi sem jim 

skušala prikazati življenje in požrtvovalnost naših junaških borcev partizanov, ki so se kretali 

tudi po tukajšnjih vaseh, hribih in gozdovih. Tudi o partizanskih šolah so z zanimanjem 

poslušali, z navdušenjem so sledili govoru o velikem delu naše mladine v Brčki in drugih 

delih obnove v Jugoslaviji. Zelo radi so peli partizanske pesmi. […] Razgovarjali smo se tudi 

o strašnih doživljajih zadnje vojne. Žalost jim je sevala z obrazov, ko so slišali o strašnih 

dogodkih, ki so jih povzročili okupatorji naše zemlje. […] 8. IX., na obletnico kapitulacije 

fašistične Italije, so se otroci udeležili, skupaj z osebjem kolonije, povorke po vasi, noseč 

slovensko in italijansko zastavo, vzklikajoč tov. maršalu Titu in Stalinu in pojoč partizanske 

pesmi.'' 
66

 

8.5 Prevoz 

Znanost in tehnološke spremembe so doživele svoj razcvet predvsem v prehodu iz 19. v 20. 

stoletje. V tem času je prišlo do večine revolucionarnih odkritij moderne dobe, h katerim 

vključujemo tudi izum motorja na bencinski pogon (1885). V bolj razvitih središčih so se 

začeli pojavljati prvi avtomobili in druga modernejša prevozna sredstva, podeželje in 

zakotnejši kraji pa so te novosti začeli spoznavati s precejšnjim zaostankom. Najpogostejša 

prevozna sredstva podeželja so bila kolesa in konjske oz. volovske vprege.  

Prevoze na letovanja so načeloma organizirala društva. Ker direktnih povezav ni bilo (zaradi 

meje, pomanjkanja prevoznih sredstev ipd.), v zapisih največkrat zasledimo kombiniranje 

različnih prevoznih sredstev. Najpogosteje so potovali z vlakom ali s kamioni.
67

 Pri prebiranju 

arhivskih zapisov me je najbolj presenetilo dejstvo, da otroci na potovanju niso imeli stalnega 

spremstva. Opis takega primera najdemo v pismu iz leta 1946 oddelka za socialno skrbstvo N. 

                                                           

66
 Signatura: SI AS 1816/673. Odsek za socialno skrbstvo: prejeti, poslani dopisi v zvezi z organiziranjem 

počitniške kolonije Livek, poročila o delu, seznami osebja, otrok, poročila o stanju blagajne za I. II. in III. 

turnus, avgust–september 1946. 
67

''[…] Iz Ljubljane v Smlednik smo odpotovali dvakratno s kamioni. Dospeli smo na cilj ob 19 uri. […]'' 

(POROČILO v SI AS 1817/829: Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz 

Okraja Tržič, ki so šli v kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, Portorož, 

seznam družin, ki so otroke sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo otroke, dopisi, 21. 6.–29. 11. 

1946). 
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O. O. za Tržaško okrožje najverjetneje organizatorjem letovanja (odbor za počitniško kolonijo 

pri PNOO):
68

   

Vsak od nas bi se verjetno začudil, če ne celo prestrašil, če bi pripeljal otroka na odhodno 

mesto, tam pa ne bi bilo nobenega spremstva. Res je, da so bile razmere v povojnih letih 

drugačne, mogoče je primanjkovalo vzgojiteljev, vseeno pa bi se morali zavedati, da je treba 

do polnoletnosti poskrbeti za varnost otrok.  

Nadalje je bilo treba, tako kot danes, za prehod meje priskrbeti potrebne papirje in obvestiti 

odgovorne o prihodu otrok. Take vrste dokumenti nam omogočajo delni vpogled v letovanje 

otrok, saj vidimo, da je avgusta v Koper letovalo 330 otrok (180 iz Tržiča in 150 iz Gorice). 

 

 

                                                           

68
 ''[…] Pred kratkim je v naše prostore prišla tovarišica referentka za socialno skrbstvo odseka Nabrežina s 

sledečimi pripombami: a) povedala je, da 6. tega meseca, ko je 26 njihovih pionirjev odpotovalo proti Radečam 

(vstopili so na vlak na postaji v Nabrežini), ni bilo nobenega tovariša ne tovarišice, ki bi prevzeli odgovornost 

nad temi otroki. Starši, videč to stanje, so se čudili rekoč, da je odhod zelo slabo organiziran. […]''  prevedel 

avtor. 

Slika 17: Prihod otrok na Debeli Rtič. (vir: http://www.zdravilisce-debelirtic.org/sl/Kadrovanje_4) 
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Slika 18: Obvestilo majorju Kannyju ameriške zavezniške vojske o prihodu otrok na mejo in prestopu meje z 

avtobusom. (vir: Sl AS 1817/829) 
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8.6 Zanimivosti in težave  

Upoštevajoč dejstvo, da 

telefonskih zvez ni bilo (oz. so 

bile redke) in da je pošta 

potovala veliko časa, lahko 

sklepamo, da je pri 

organiziranju letovanj prišlo do 

določenih težav. Dogajalo se je, 

da so matere hotele obiskati 

svoje otroke, ki naj bi bivali pri 

določeni družini, vendar jih tam 

niso našle, ker so jih poslali v 

neko drugo kolonijo, nihče pa ni 

vedel ne naslova ne vzroka. 

Prebrati je možno tudi obvestilo 

o tem, da je društvo pozno 

izvedelo, da prihajajo otroci še 

taisti dan domov. Ker niso 

utegnili pravočasno obvestiti 

staršev, da bi jih prevzeli, so 

otroci ostali še en dan pri 

''poštarci''. 

''Tov. Kržičevi. 

Naznanjam Vam da je že poteklo 

10 dni od kar se nahajam tukaj v Brjah okraj Ajdovščina z 10 otroci in sicer iz Boršta in 

Doline eden pa je ostal od prejšnjih iz Trsta tukaj, kadar pojdemo mi proč pride z nami potem 

ga že izročim Vam ali na dom. 

Otroci so razvrščeni po vasicah in so prav zadovoljni, hrane in sadja imajo dovolj ljudje so 

tudi zelo prijazni. 

Ako Vam je mogoče lahko naše počitnice podaljšate za mesec dni namesto 21 dni ker ljudje so 

prav zadovoljni otroke obdržat dokler ni šole. Prosim ako mi sporočite vsaj 1 dan pred 

odhodom za odhod.'' 

Slika 19: Pismo referentki za mladinsko skrbstvo, tovarišici Kržičevi. (vir: SI AS 

1817/829) 
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Kdorkoli je že kdaj letoval kot vzgojitelj, si težko predstavlja, da bi bilo kaj takega izvedljivo. 

Velikokrat je na letovanjih tako lepo, da bi vsi še nekaj dni ostali, vendar zaradi vse 

birokracije to preprosto ni možno. Takrat pa ni bilo težav, prav obratno, ljudje so bili veseli, 

da so lahko imeli otroke pri sebi na počitnicah. 

Naslednja zanimiva stvar so seznami 

pripomočkov in stvari, ki naj bi jih 

otroci imeli s seboj. Menim, da se prav 

pri teh lahko pokaže razlika med sloji 

prebivalstva, prav tako se vidi razliko v 

napredku – z leti se seznami 

spreminjajo. Otrok naj bi prišel na 

letovanje osebno urejen, ''s primerno, 

praktično in zadostno garderobo in 

toaletnim priborom''.
69

 

Vsekakor je zelo pomembno, da je otrok 

dobro oblečen, da ga ne zebe in mu ni 

pretoplo, mora pa biti tudi primerno 

obut. Iz stranske slike lahko vidimo, da 

so tista leta morali otroci s seboj prinesti 

oblačila, ki so zadoščala za 2 preobleki: 

ena izmed možnosti je, da je bil en komplet za igro in za vsakdan, en pa za morebitne 

prireditve, maše, večere. Lahko je bila ta kolonija časovno krajša in so zato potrebovali manj 

oblek, mogoče pa je bila v objektu pralnica, kamor so dajali oblačila oprat. Prav vsi seznami 

poudarjajo, da morajo biti oblačila in vse druge stvari označene: bodisi z otrokovim imenom 

bodisi s številko, ki jo je otrok dobil. Na zgornjem seznamu
70

 so najbrž napisane obvezne 

stvari, za druge stvari so verjetno starši imeli proste roke. Vendar pretiravati (kot danes 

marsikdo) ni priporočljivo. Če je garderobe preveč ali ima en otrok boljše obleke od drugega 

ali prinese s seboj stvari, ki niso na seznamu in si jih drugi ne more privoščiti – to lahko 

                                                           

69
 A. Čerin, Vesele in zdrave počitnice, str. 27. 

70
 Prevod: Počitniške kolonije socialnega skrbstva. Osebni pripomočki: volnena oblačila, spodnje perilo za 

dvakrat, brisača, milo, zobna pasta in zobna ščetka, posoda, krožnik (iz aluminija), žlica in vilica, hlačke za 

plavanje ali za sončenje, copati. Higienske norme: Fantje: zelo kratki lasje Dekleta: želeni so čim krajši lasje.  

Povedati materam naj pošljejo v kolonije otroke s čistimi nohti in brez uši na lasišču. Garjavi otroci naj ostanejo 

doma. 

+ 2 rjuhi in 2 odeji. 

Slika 20: Seznam pripomočkov, ki naj bi jih otrok imel s sabo v 

kovčku. Seznam je v italijanščini in je iz 40. let. (vir: Sl AS 

1816/686) 
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''povzroča pri otrocih nerazpoloženje, prav tako pretiravanje čustveno prizadene druge otroke, 

katerih starši nimajo tolikšnih finančnih zmožnosti. Seznam potreb, ki ga dobijo starši pri 

organizatorju, vsebuje vso primerno in potrebno garderobo za letovanje – zimovanje (Čerin, 

1976, 27)''. Po seznamu, ki je bil najverjetneje v uporabi v sedemdesetih letih, otrokom ni bilo 

več treba s seboj nositi jedilnega pribora in posode
71

 (menim, da so prva leta po vojni otroci 

morali s seboj prinesti tudi posode in jedilni pribor, ker je bilo materialno stanje zelo slabo in 

društva oz. organizacije niso mogle zagotoviti – poleg hrane in prenočišča – tudi pribora za 

vse otroke), je pa več poudarka na oblačilih (seznam je bolj natančen). 

9 POČITNIŠKI DOM GORIŠKIH OTROK V ANKARANU 

V kroniki osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica najdemo za šolsko leto 1963/64 sledeč 

zapis: ''Poletne počitnice je veliko naših učencev preživelo v novem počitniškem domu v 

Ankaranu. Dom, ki stoji na gričku nad Ankaranom, je letos odkupila obč. skupščina N. 

Gorica od tovarne Iskra in ga podarila otrokom. Tako so naši otroci dobili prvi objekt, kjer 

bodo preživljali svoje počitnice.''72 Nov dom je bil dobrodošla pridobitev za mlado mesto v 

razcvetu, v katerem se je večalo število otrok, ki so potrebovali varstvo preko poletja. V 

naslednjih letih je v počitniškem domu letovalo letno med 100 in 200 učencev Osnovne šole 

                                                           

71
 ''Vsak mladinec naj prinese s seboj: […] jedilni pribor, nož, vilice, žlico, skledo ali lonec (1 liter), emajliran 

krožnik […]'', ''Oprema, ki bi jo morala deca prinesti s seboj v kolonijo. […] Jedilni pribor (žlice, vilice in nož). 

Krožnik in kozarec. […]'' (SI AS 1817/829). 
72

PANG, 503, t. e. 8, a. e. 70. II. knjiga, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, šolsko leto 1963/64. 

 

Slika 21: Dom goriških otrok na gričku nad Ankaranom. (vir: PANG, 503, t. e. 8, a. e. 70) 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Arčon Tanja – diplomsko delo 

- 43 - 

Milojka Štrukelj.
73

 

 Letovali so tudi otroci iz sosednjih krajev, saj je letovanje organizirala občinska zveza 

prijateljev mladine, izbor otrok pa so opravljale ''šolske socialne službe oz. posebne komisije, 

socialne službe v OZD ter OSSS Nova Gorica''.
74

 V poročilu o letovanju otrok 1979 Zveze 

prijateljev mladine Občine Nova Gorica lahko preberemo naslednje: ''V Ankaranu je v štirih 

izmenah od 27. 6. do 14. 8. 1979 letovalo 422 otrok iz dvanajstih osnovnih šol in iz VVZ 

Deskle.''
75

 

Arčon Kazimir se spominja: 

''Spomnim se, da so punce spale v 

domu, fantje pa v barakah. Hrana je 

bila dobra, bela kava in 

marmelada, rezana v kosih, za 

zajtrk ter veliko sadja tekom celega 

dneva. Iz Nove Gorice do Ankarana 

smo odšli z avtobusom, ki je nato iz 

Ankarana odpeljal skupino otrok, ki 

je z letovanjem končala. Ko smo 

zjutraj vstali, smo najprej odšli na 

telovadbo, nato pa nadaljevali z 

umivanjem, zajtrkom, 

pospravljanjem sob … Kot danes se 

spomnim, da so vedno ocenjevali 

sobe. Vem, da smo zadnji dan pred 

odhodom domov imeli kres in pri 

kresu peli razne pesmi. Na splošno 

mi je letovanje ostalo v zelo lepem 

spominu, vem pa, da sem zelo jokal, 

ker sem imel takšno domotožje.''
76

 

                                                           

73
 V šolskem letu 1964/65 nad 200 učencev, v šolskem letu 1967/68 183 učencev, v šolskem letu 1969/70 dobijo 

nad 100 prijav za letovanje v Ankaranu, leto po tem je prijavljenih 184 učencev, 1977/78 100 otrok na letovanju 

(prav tam). 
74

 PANG, t. e. 7, a. e. 05. 
75

 PANG, t. e. 7, a. e. 05. 
76

 Ustni vir: Arčon Kazimir, 23. 1. 2012. 

Slika 22: Del skupine otrok, ki je letovala v Ankaranu. (vir: PANG, 

503. t. e. 8, a. e. 70) 
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Dom je bil do leta 1979 v stalni uporabi, vendar so, kljub rednim popravilom doma in hišic ob 

njem, postale razmere za delo pomanjkljive – predvsem je to veljalo za področje glede 

sanitarno-higienskih predpisov. Vprašljiva je postajala tudi lokacija, saj so otroci 

vsakodnevno prehajali prometno pot, niso imeli možnosti uporabe urejene plaže, industrijski 

razvoj Kopra je ogrožal čistost morja itd. Zaradi tega so se v tem letu na Zvezi prijateljev 

mladine Občine Nova Gorica odločili za gradnjo novega otroškega in mladinskega centra. 

Na naslednjih straneh lahko preberemo, kakšen je bil program dela v počitniškem domu 

goriških otrok v Ankaranu.
77

 

 

 

                                                           

77
 PANG, 591, Zveza prijateljev mladine Nova Gorica. 
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10 PIONIRSKA ORGANIZACIJA V SLOVENIJI – 

LETOVANJA IN TABORJENJA 

Leta 1942 je bila ustanovljena Zveza pionirjev Jugoslavije, ki je bila pojmovana kot vzgojno-

zabavna, patriotska, izvenšolska organizacija. Zveza pionirjev je vključevala vse otroke v 

SFRJ, njen smoter pa je bil ob sodelovanju odraslih vzgajati mladino v zavedne državljane. 

Sprejem med pionirje je sicer bil del šolskega procesa, vendar je bilo članstvo v ZPS kljub 

vsemu čast in s tem pomemben del otrokovega življenja. Zaradi pomembnosti pionirske 

organizacije v življenju šolarjev (tudi primorskih) bom na kratko predstavila 2 dejavnosti, ki 

ju z vidika letovanja otrok lahko izpostavim. To 

sta: 

– pionirski tabori Sutjeska, 

– letovanja in taborjenja. 

 

10.1 PIONIRSKI TABORI SUTJESKA 

Ob proslavljanju petnajste obletnice bitke pri 

Sutjeski, leta 1958, je Zvezna komisija za 

pionirsko organizacijo sklenila, da se v vsaki 

republiki organizira pionirski tabor v spomin na 

legendarno bitko, imenovan ''Sutjeska''. V tem 

taboru naj bi vsako leto v juliju taborilo po 10 

pionirjev iz vsake republike in pokrajine. 

''Tabori Sutjeska so bili ena izmed oblik 

stalnega povezovanja in prijateljstva 

jugoslovanskih pionirjev. Pionirji vseh republik 

in pokrajin se spoznavajo med seboj, krepe med 

seboj bratstvo in enotnost, ljubezen in 

neodtujljivo vez (Čerin, 1983).'' Udeležba v 

taboru Sutjeska je bila nagrada vsakemu 

pionirju za uspešno delo v pionirskem odredu.  

Slika 23: Članek o taboru Sutjeska v Sloveniji. (vir: 

Časopis Naša Skupnost, 1978, l. 19, št. 9) 
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Pri organiziranju taborov je vsako republiko vodila želja poiskati tak kraj, ki ima bogato 

zgodovino. V Sloveniji so to bile Dolenjske Toplice, ki imajo partizansko tradicijo (Rog, 

Baza 20). Tam je bil prvi tabor Sutjeska leta 1958. Vse druge republike in pokrajine so imele 

že vrsto let urejene oz. zgrajene prostore, namenjene prav taborom Sutjeska (npr. na 

Hrvaškem je ta bil v Puntiželi pri Pulju, v Makedoniji na Ohridu, v BiH na Tjentištu itd.). 

Slovenske tabore Sutjeska je organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

Organizirani so bili tudi mednarodni tabori Sutjeska. Jugoslovanskim pionirjem so se 

pridružili vrstniki iz prijateljskih, iz neuvrščenih in drugih dežel, katerih narodi so se še vedno 

borili za socialno in nacionalno neodvisnost. Leta 1978 je bil tak mednarodni tabor tudi v 

Sloveniji. Več lahko preberemo v članku iz časopisa Naša skupnost, v katerem je eden izmed 

udeležencev opisal dogajanje na taboru. 

 

10.2 LETOVANJA IN TABORJENJA 

Otroci so ponovno letovali že prva leta po vojni. Pionirska organizacija Slovenije je v 

sodelovanju z Zvezo mladine organizirala letovanja in taborjenja v šotorih. Leta 1946 je bilo 

organiziranih že 22 počitniških kolonij za 5.532 pionirjev iz Jugoslavije in iz Trsta. 

LETO 
ŠTEVILO 

KOLONIJ 

ŠTEVILO 

PIONIRJEV, KI 

SO LETOVALI 

IZ KJE SO BILI 

PIONIRJI, KI SO 

LETOVALI 

ORGANIZATOR 

1946 
22 (v 

Sloveniji) 
5.532 Jugoslavija, Trst  

1949–

1950 
 860  

Štab za oddih pri Zvezi 

mladine 

  220  

Zdravstvena kolonija v 

organizaciji upravnih 

organov socialnega 

skrbstva skupaj z 

zdravstveno službo 

1954  cca. 3.200   

1955  2.000  Taborniška organizacija 

  650  Planinska društva 

1957 V Sloveniji 22.000   

1958  5.000 Letovanja za 

vajeniško mladino, 

Društva prijateljev 

mladine 
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ki je živela v 

težavnih 

življenjskih 

pogojih 

1959  35.000   

1957–1959 Razmah izmenjav naših pionirjev z drugimi 

 
Morje 

(Savudrija) 
1.000 

Avstrijski otroci 

organizacij 

Kinderfreunde 

socialistične 

stranke in KPA – 

Junge garde 

 

 
Razni kraji 

Avstrije 
cca. 1.000 Slovenski pionirji  

 

Gorenjska 

(osnovna šola 

v Žirovnici) 

450 Tržaški otroci  

 

V teh letih se je začel zviševati življenjski in higienski standard, zato se je po letu 1958 začela 

uveljavljati politika ustanavljanja stalnih objektov za letovanje otrok. Republiški center za 

letovanje, ki je pri ZPMS začel delovati leta 1957, je uredil 2 stalni republiški bazi (v 

Savudriji in Strunjanu), finančno pa je podprl še gradnjo in urejanje 16 drugih projektov, kjer 

naj bi stekla letovanja. Ob koncu leta 1959 je bilo v počitniških domovih že nekaj čez 1.800 

ležišč, pripravljenih za prihod otrok. Zavedati se moramo, da so do zdaj bila letovanja skoraj 

brezplačna, v teh letih pa je prevladovalo načelo, da se družbena sredstva, ki so bila na 

razpolago, potrošijo predvsem za materialne potrebe, za hrano pa naj bi delež prispevali tudi 

starši otrok. Leta 1966 je 21 občin že imelo svoje stalne počitniške domove, od tega 19 pri 

morju in 2 višinska, več občin pa je skupaj zgradilo domove (take medobčinske baze so bile 

3). 

Po letu 1959 pride do decentralizacije organizacijske in vsebinske dejavnosti. Do tedaj je bilo 

letovanje vodeno preko republiških in okrajnih organizatorjev, po tem letu se prenese na 
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občine, po letu 1962 pa občine prevzamejo tudi organiziranje in vodenje mednarodnih 

letovanj in letovanj Zamejcev. Hkrati so se oblikovali tudi klubi vzgojiteljev, v okviru katerih 

se je kader lahko stalno usposabljal, znotraj teh klubov pa so se izoblikovala tudi določena 

stališča o raznih področjih v zvezi z letovanji. 

V naslednjih letih je bilo nekaj več misli 

posvečenih tudi zimovanju otrok oz. 

organiziranem preživljanju zimskih počitnic, kar 

do tega leta ni bilo razširjeno. Leta 1962 je ZPMS 

organizirala posvetovanje na to temo, kjer so 

udeleženci kritično osvetlili probleme in hkrati 

sprejeli sklepe za nadaljnje množično in bolje 

pripravljeno delo na zimovanjih. Uspeh je bil 

kmalu viden – leta 1966 je bilo organiziranih 

enodnevnih ali večdnevnih zimovanj deležnih kar 

21.000 

pionirjev. 

Izvajanje gospodarske reforme leta 1965 je zadalo 

boleč udarec samemu izvajanju in organizaciji 

letovanj, ker so glede sredstev menili, ''da so prva 

''skrita rezerva'', ki so jih dajali za letovanja otrok in 

ki jih lahko ''brez škode'' odvzamejo in namenijo 

drugam (Čerin, 1983) ''. V prihodnjih letih se je 

zaradi pomanjkanja sredstev letovanj udeležilo 

občutno manjše število otrok (za primerjavo: v letu 

1961 je letovalo 24.731 otrok, leta 1967 pa 17.298, 

kar je 30 % manj). Posledično je bilo manj denarja 

tudi za urejanje in vzdrževanje počitniških domov, 

dogajalo se je tudi, da so v domovih za otroke 

letovali odrasli ali tujci, pionirji pa so ostajali doma 

Slika 24: Članek o organiziranju 11-dnevnih 

letovanj. 

 (vir: Naša komuna, 20. 3. 1984, l. 21, št. 4) 

Slika 25: Članek o dnevnih letovanjih otrok. (vir: 

Dogovori, glasilo občine Ljubljana Center, 1980, l. 8, št. 

7) 
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oz. so jim organizatorji zmanjševali število dni letovanja (z 21 dni na 14 ali 10), da bi lahko 

letovalo čim več otrok. Kljub vsem težavam je bilo poskrbljeno za skrben izbor otrok – temu 

gre zahvala, da je letovalo več zdravstveno ogroženih otrok, ki so jih izbrale šole, društva 

prijateljev mladine, Rdeči križ in zdravstveno-socialna služba. 

V prihodnjih letih se stanje ni izboljšalo. Zaradi sprejetja zveznega zakona o spremembi in 

dopolnitvi zakona o zdravstvenem zavarovanju so zdravstvene skupnosti zmanjšale sklade in 

posledično je na zdravljenje v klimatska zdravilišča odšlo manj otrok. Prav tako se začnejo 

težave z vzdrževanjem in izkoriščanjem počitniških in zdraviliških objektov za otroke, kar 

privede do ukinitev domov, sprememb namembnosti, izgub obmorskih medobčinskih baz 

zaradi komercialnega turizma ipd. – kar pomeni, da so društva ostala brez pomembnih 

objektov. Pri tem so bili najbolj prikrajšani otroci, ki niso mogli na letovanje. Zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev so aktivni delavci DPM v letu 1967 začeli oblikovati dnevna 

in poldnevna letovanja, delo na otroških igriščih, izlete, pohode, vendar so v letu 1971 tudi te 

oblike preživljanja prostega časa zamrle (organizirale so jih le 4 občine) – vse to zaradi 

denarja, saj je bil pedagoški in zdravstveni kader nezadovoljivo vrednoten in preskromno 

nagrajen.  

Krajši statistični pregled dejavnosti in števila v dejavnosti udeleženih otrok (s celotnega 

območja današnje Slovenije): 

DEJAVNOST ŠTEVILO OTROK 

LETO 1961 

letovanje 24.731 (23.227 šolskih in 1.504 predšolski)  

LETO 1966 

enodnevna in večdnevna organizirana 

zimovanja 
21.000 

LETO 1967 

letovanje 
17.298 (15.898 šolskih in 1.400 

predšolskih) 

druge cenene oblike vzgojnega dela z otroki 

(enodnevna in poldnevna letovanja, delo na 

igriščih, pohodi, izleti) 

22.600 

LETO 1972 
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letovanje 
19.296 (3.099 predšolskih in 16.197 

šolarjev) 

LETO 1977 

letovanje 20.591 (od tega 1.090 duševno ali telesno 

prizadetih otrok in 168 otrok slovenskih 

delavcev na začasnem delu v tujini)  

zimovanje 441 

dnevne oblike letovanja 3.053 

V letu 1977 je bil podpisan družbeni dogovor o regresiranju skupinskih potovanj otrok in 

mladine, kar je vsaj malo olajšalo zagotavljanje sredstev za letovanja. Vendar tudi ta dogovor 

ni rešil težav, ki so se kopičile že dalj časa. V letu 1980 je svojo občinsko bazo izgubilo 7 

občinskih ZPM v Jagodju pri Izoli. Začela se je bitka za zagotavljanje zadostnega števila 

počitniških zmogljivosti znotraj in izven organizacije, gradnja novih domov ni bila mogoča, 

gospodarske razmere so se zaostrile, regresiranje prevozov, ki je komajda zaživelo, je zapadlo 

v težave.   

11 LETOVANJA NISO BILA NAMENJENA SAMO OTROKOM 

Primarno je bilo in je letovanje namenjeno otrokom, da produktivno preživijo prosti čas, ki ga 

imajo med počitnicami, in da okrepijo svoje telesno počutje. Pred leti pa so bila organizirana 

letovanja tudi za druge ciljne skupine, in sicer za starejše osebe in upokojence, za delavce, ki 

delajo pod težjimi delovnimi pogoji doma ali v tujini, v povojnih letih pa predvsem za borce. 

Vsi namreč potrebujemo oddih in počitek. 

11.1 Letovanje za delavce 

V preteklosti je večina podjetij imela na razpolago določeno število prenočitvenih mest v 

različnih krajih ob morju ali v gorah.
78

 Podjetja so svojim delavcem dala določeno vsoto 

regresa in možnost prenočevanja v teh prostorih. Velikokrat je bilo prenočitvenih mest 

premalo ali je bilo finančno stanje družine še vedno tako slabo, da si počitnic niso mogli 

                                                           

78
 Npr. v letu 1974 lahko v članku Mik sindikalnih počitniških domov preberemo, kje so določena podjetja imela 

svoje zmogljivosti. Tako je npr. podjetje Metalka imelo svoj dom v Fiesi, delavci Name pa so lahko dopustovali 

v Novigradu, Luciji, Poreču ali na Pokljuki. Tovarna baterij in baterijskih naprav Zmaj je sodelovala v počitniški 

skupnosti skupaj s podjetji Elmo, Šumi in Tiki, njihovi zaposleni so lahko letovali v Savudriji. Podjetje 

Centromerkur je imelo na razpolago prenočišča v Zadru in Umagu, tovarna pletenin Angora pa v Ankaranu. To 

so bili prostori, kamor so delavci lahko odšli na dopust, počitnice s svojo družino. Ker je bil prostor v lasti 

podjetja, je bil počitek cenejši. Letovanja so sindikalna združenja organizirala za tiste delavce, ki si takih 

počitnic niso mogli privoščiti. 
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privoščiti. Leta 1984 je Občinski sindikalni svet v delovne organizacije ponovno poslal razpis 

za preventivni brezplačni dopust v Banjolah.
79

 Pri izbiri so predvsem upoštevali kriterije, kot 

so: težje delovne razmere, delovna doba, zdravstveno stanje, materialni položaj delavca, 

dohodek na družinskega člana itd. Poleg tega je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Šiška 

vrsto let pripravljala tudi letovanja za otroke slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini. 

Otroci med 6. in 14. letom starosti so lahko za 14 dni odšli na letovanje v Poreč. Za otroke je 

bilo to dobro, saj so z vrstniki govorili materni jezik in spoznavali tudi nove stvari o 

domovini.
80

 

 

11.2 Letovanje za upokojence 

Letovanja za upokojence so organizirala društva in zveze upokojencev. Ena izmed lokacij, ki 

sem jo zasledila v literaturi, je bil Počitniški dom upokojencev Slovenije v Izoli, ki je bil odprt 

skozi vse leto. V letu 1983 so lahko upokojenci letovali 5 ali 10 dni. Upokojence so vabili z 

besedami: ''Prijetno se 

boste počutili ob 

ugodni klimi, kopanju 

v bazenu z ogrevano 

morsko vodo, z lepimi 

izleti po bližnji okolici 

in sprehodih ob 

morski obali.''
81

 

 

11.3 Letovanje za 

borce 

 

 

 

                                                           

79
 V Banjolah je bil Dom Zveze borcev NOV, kamor so odhajali na letovanje in zdravljenje tako delavci kot 

borci. 
80

 Letovanja za vaše otroke v Javna tribuna (1978), letnik 18, številka 151. 
81

 V Izoli prostor za letovanje! v Naša komuna – delegatska priloga, 2. 11. 1983, letnik 20, številka 14. 

Slika 26: Članek o letovanju in zdravljenju borcev. (vir: 

Dogovori, glasilo občine Ljubljana Center, 1974, l. 2, št. 

4/5) 
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12 VPETOST TEME V UČNI NAČRT 

Teme neposredno v učnem načrtu ne najdemo, lahko pa jo izpostavimo pri drugih temah, kot 

so prosti čas, skrb za zdravje, revščina, življenje nekoč, človekove pravice. 

1. triletje – SPOZNAVANJE OKOLJA 

Spoznavanje okolja je predmet, ki zajema tako biološke kot družboslovne vsebine.  

Tematski sklop: ČAS 

- Učenci znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugačno. (1. in 2. razred) 

- Učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališče, prehrana, obleka, 

delo, prevoz). (1. in 2. razred) 

Tematski sklop: ODNOSI 

- Učenci vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v raznih stiskah (nesreča, bolezen, 

revščina). (3. razred) 

- Učenci razložijo, kaj je solidarnost. (3. razred) 

2. triletje (4. in 5. razred) – DRUŽBA 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Vsebinski sklop: LJUDJE V DRUŽBI 

- Učenci spoznavajo pomen temeljnih človekovih in otrokovih pravic, dolžnosti in 

odgovornosti. 

- Učenci razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi; spoznavajo načine in 

oblike sodelovanja […]. 

- Učenci spoznavajo družbene razlike med ljudmi, vključenost in izključenost posameznih 

skupin. 

Vsebinski sklop: LJUDJE V ČASU 

- Učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo z 

današnjim življenjem. 
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- Učenci raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov in dejavnosti (terensko delo). 

- Učenci spoznavajo načine življenja danes in v preteklosti. 

- Učenci ugotavljajo razmerja med posameznikom in različnimi skupnostmi, družbo ter 

njihovim naravnim in kulturnim okoljem, primerjajo dediščino preteklosti in sodobnost. 

 

13 LETOVANJE OTROK DANES 

 

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je v letu 2010 naredil raziskavo o 

(subjektivnih in objektivnih) potrebah družin po različnih oblikah storitev. V to raziskavo so 

poleg veliko pomembnih področij vključili tudi počitniško varstvo in letovanja. Iz raziskave 

sem izluščila 3 izsledke, ki so se mi zdeli pomembni, in sicer so to: delež staršev, ki otroke 

vključi na letovanje glede na to, katera organizacija letovanje organizira, delež staršev, ki 

otroka vključijo na letovanje glede na strošek, in delež staršev glede na razlog za neudeležbo 

otroka v organiziranih počitniških letovanjih.  

V organizirane oblike letovanja izven kraja bivanja vključuje svoje otroke slaba tretjina 

staršev. Če pogledamo izobrazbo anketiranih staršev, ugotovimo, da svoje otroke v 

organizirana počitniška letovanja v večji meri vključujejo starši z višjo ali visoko izobrazbo. 

Glede na regijo, v kateri družine bivajo, ugotovimo, da v organizirana počitniška letovanja 

svoje otroke vključujejo v največji meri starši iz Pomurske in Obalno-kraške regije (dobra 

polovica staršev iz teh regij) ter Osrednjeslovenske regije (40 % staršev), v najmanjši meri pa 

starši iz Podravske in Spodnjeposavske regije (dobrih 20 % staršev iz teh regij). Večina 

staršev (71 %) svoje otroke vključuje v letovanja, ki jih organizirajo nevladne organizacije. V 

letovanja v organizaciji šole svoje otroke vključi 17 % staršev, v organizaciji cerkve 6 % 

staršev, 3 % staršev pa vključijo svoje otroke v letovanja, ki jih organizirajo komercialne 

organizacije ali podjetja.   
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Slika 27: Delež staršev, ki otroke vključi v letovanja glede na organizacijo, ki le-to organizira (n=143). 

 

Dobrih 41 % staršev ocenjuje strošek vključenosti otroka v letovanje kot srednje visok, 30 % 

staršev ta strošek ocenjuje kot majhen ali zelo majhen, 29 % staršev pa ocenjuje ta strošek kot 

velik oz. zelo velik.   

 

Slika 28: Delež staršev glede na strošek, ki ga predstavlja vključenost otroka v letovanje (n=142). 

 

Zaposlitev anketiranega starša in njegovega partnerja sicer ni statistično značilno povezana s 

stroški organiziranih letovanj, vendar podatki kažejo, da letovanja otrok velikemu številu 

brezposelnih in upokojenih staršev predstavljajo zelo velik strošek, precejšnjemu številu 
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staršev z zaposlitvijo za krajši delovni čas in samozaposlenim staršem pa letovanja 

prestavljajo velik strošek.    

 

Slika 29: Delež staršev glede na razlog za neudeležbo otroka v organiziranih počitniških letovanjih 

(n=299). 

Večina staršev (58,2 %) svojega otroka ne vključi v organizirana počitniška letovanja, ker 

meni, da otrok tega ne potrebuje. Dobra četrtina za to navaja druge (neopredeljene) razloge, 8 

% staršev meni, da njihovi otroci takšna letovanja sicer potrebujejo, a jih v njihovem okolju ni 

na voljo, slabih 7 % staršev pa si takšnega letovanja finančno ne more privoščiti, čeprav bi ga 

otroci potrebovali.
82

  

   

 

 

 

 

 

                                                           

82
 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina_storitve_raziskava_kon

c_poroc.pdf (25. 9. 2011). 

 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina_storitve_raziskava_konc_poroc.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina_storitve_raziskava_konc_poroc.pdf
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14 EMPIRIČNI DEL 

14.1 PROBLEM IN CILJ RAZISKOVANJA 

Namen diplomskega dela je predstaviti zgodovinski razvoj organiziranega letovanja otrok in 

ugotoviti, koliko so anketiranci razgledani oz. poučeni glede letovanja otrok nekoč in danes.  

 

14.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

H1 – Na osnovi pridobljenih virov in literature lahko postavim hipotezo, da so otroci prvotno 

letovali zaradi zdravstvenih razlogov. 

H2 – Na osnovi pridobljene literature lahko postavim hipotezo, da so otroci najpogosteje 

letovali v državah, najbližje domovini. 

H3 – Preživljanje dni na letovanjih nekoč se je precej razlikovalo od letovanja danes. 

H4 – Večina anketiranih ima na letovanje lepe spomine. 

14.3 METODOLOGIJA DELA 

14.3.1 Opis vzorca 

Anketo je rešilo 36 anketirancev, od tega 34 žensk (94 %) in žal le 2 moška (6 %). Anketa je 

bila posredovana tudi predstavnikom moškega spola, vendar se večina ni odločila za 

odgovarjanje na anketo.  

SPOL ANKETIRANCEV

2; 6%

34; 94%

M Ž
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14.3.2 Opis tehnik – instrumentarija 

V uvodnem delu sem predstavila sebe in namen anketnega vprašalnika. 

Podatke, uporabljene v raziskavi, sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik 

sem sestavila samostojno. Vseboval je 7 vprašanj. 3 vprašanja so bila zaprtega tipa, 4 pa 

odprtega. Pri prvih 3 vprašanjih so anketiranci obkrožili odgovor, ki je ustrezal njihovim 

izkušnjam z letovanjem, pri 4., 5., 6. in 7. vprašanju pa so anketiranci napisali odgovor oz. 

svoje mnenje kot odgovor na vprašanje. Od razdeljenih 56 anket sem jih nazaj prejela 36 (to 

predstavlja 64,3 %).  

14.3.3 Zbiranje in obdelava podatkov 

Ankete sem razdelila med vrstnike in znance ter med učitelje in učiteljice ene večjih šol na 

Primorskem. Anketiranci so ankete reševali samostojno, brez dodatne pomoči.  

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Podatke sem 

preštela in uredila ter jih med seboj primerjala.  

14.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Letnica 

rojstva 

Število 

oseb 

 Letnica 

rojstva 

Število 

oseb 

 Letnica 

rojstva 

Število 

oseb 

1955 1  1966 1  1983 3 

1956 1  1970 1  1984 1 

1957 1  1972 1  1985 1 

1958 1  1973 1  1986 1 

1959 2  1974 1  1987 3 

1960 1  1975 1  1988 7 

1964 1  1976 1  1991 1 

1965 1  1979 2  1992 1 
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Največ anketirancev je rojenih v letu 1988, kar pripisujem temu, da sem ankete posredovala 

tudi nekaj sošolcem in prijateljem. Letnica rojstva najstarejše osebe, ki je odgovarjala na 

anketo, je 1955, najmlajše pa 1992. 

1. VPRAŠANJE: ALI STE KDAJ LETOVALI KOT OTROK? 

 

Od 36 anketirancev jih je 21 kot otrok že letovalo, 15 pa ne. Če razdelimo anketirance po 

starosti, npr. 1955–1979 in od 1980 dalje, pa so rezultati sledeči: od ''starejše'' generacije jih je 

polovica letovala kot otrok, polovica pa ne. Pri mlajši generaciji se delež tistih, ki so letovali, 

poveča. Sprva sem pričakovala, da bo delež negativnih odgovorov večji, tem mlajši bodo 

anketiranci, vendar so bili rezultati ravno nasprotni mojim domnevam.  

Ali ste kdaj letovali kot otrok?

11; 61%

7; 39%

da ne

 

Tisti, ki kot otroci še niso letovali, so morali nadalje označiti razlog, zaradi katerega niso 

letovali. 

Ali ste kdaj letovali kot otrok? 

21; 58% 

15; 42% 

DA 

NE 
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Pri razlogih za to, da niso odšli na letovanje, jih je največ odgovorilo pod odgovorom drugo, 

in sicer je večina hodila na morje starši ali na letovanje niso hoteli. Veliko jih je tudi menilo, 

da za letovanje ni bilo priložnosti. Najverjetneje je s tem mišljeno pomanjkanje časa ali to, da 

niso našli primernega termina, med katerim bi lahko odšli na letovanje. V ta odgovor 

načeloma lahko štejemo tudi preostale odgovore skupaj: pomanjkanje denarja v družini, slaba 

ponudba letovanj in to, da starši otrok niso hoteli vpisati. 

 

 

 

 

 

Če še niste letovali kot otrok: zakaj ne? 

5 

2 

2 0 2 

6 

–  Ni bilo priložnosti. 

–  Me starši niso hoteli 
vpisati. 

–  Zaradi finančnih težav v 
družini. 

–  Hotel(-a) sem, ampak 
nihče ni hotel iti z mano, 
sam(-a) pa tudi nisem hotel(- 
a) biti. 

–  Nikoli nisem zasledil(-a) 
ponudb društev za letovanje. 

–  Drugo: vedno sem hodila 
na morje s starši in starimi 
starši, tako da o tem nisem 
niti razmišljala; nisem želela 
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2. VPRAŠANJE: V KATEREM OBDOBJU STE LETOVALI? 

 

Največ anketirancev, ki so že letovali, je letovalo med leti 1991 in 2000, kar je razumljivo; 

polovico anketirancev predstavljajo osebe, rojene leta 1983 in kasneje, torej so bile v času 

letovanja vse v osnovnošolski dobi, ko je letovanje najpogostejše. V anketnem vprašalniku 

sem imela dodane še 3 kategorije, ki so ostale neoznačene, in sicer: letovanje pred 1950, 

1950–1960 in 2011 dalje. Glede na to, da je najstarejši anketiranec rojen leta 1955, je bilo 

prvo kategorijo nemogoče označiti, prav tako tudi ni letoval do 5 leta starosti, ampak kasneje. 

Nihče ni letoval niti v letu 2011.  

3. VPRAŠANJE: ALI STE KDAJ LETOVALI KOT SPREMSTVO? 

13; 

36%

23; 

64%

DA NE

 

13 anketirancev, kar predstavlja 36 %, je že letovalo kot spremstvo, 23 (64 %) pa še ne.  

V katerem obdobju ste letovali? 

2; 10% 

4; 19% 

4; 19% 

9; 42% 

2; 10% 

1961–1970 

1971–1980 

1981–1990 

1991–2000 

2001–2010 
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Že letoval kot 

otrok 

Že letoval kot 

spremstvo 

Leto rojstva 

SKUPAJ 

1955–1979 1980–1992 

NE NE 7 5 12 

NE DA 2 2 4 

DA DA 3 6 9 

DA NE 6 5 11 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je največ tistih, ki še niso letovali ne kot otroci in ne kot 

spremstvo. Sledijo jim tisti, ki so letovali kot otroci, niso se pa preizkusili kot vzgojitelji. 4 

osebe so take, ki so letovale samo kot vzgojitelji, četrtina vseh pa je že bila na letovanju v 

obeh vlogah. 

 

 

 

 

 

 

Letovanje kot otrok in kot vzgojitelj

12; 33%

4; 11%
9; 25%

11; 31%

NE NE

NE DA

DA DA

DA NE
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4. VPRAŠANJE 

Če ste že kdaj letovali (kot otrok ali kot 

spremstvo): 

Kje ste letovali? 

 

Če niste nikoli letovali: Ali poznate 

kakšen kraj, kamor lahko otroci 

odidejo na letovanje (oz. kamor so 

odhajali)? 

Debeli Rtič 14  Debeli Rtič 13 

Fiesa 3  Savudrija 6 

Poreč 3  Piran 4 

Savudrija 3  Poreč 4 

Ankaran 2  Pacug 3 

Portorož 2  Puntižela 3 

Puntižela 2  Ankaran 3 

Bohinj 1  Baška 2 

Dolenjske Toplice 1  Strunjan 2 

Elerji 1  Fiesa 1 

Jezero Klivnik pri Ilirski Bistrici 1  Kolpa 1 

Kranjska Gora 1  Kranjska gora 1 

Lepena 1  Ljubelj 1 

Log pod Mangartom 1  Mali Lošinj 1 

Mali Lošinj 1  Rakitna 1 

Novigrad 1  Rogla 1 

Pineta (Novigrad) 1  Zgornje Gorje 1 

Strunjan 1    

Stržišče 1    

Umag 1    

Največ anketirancev, tistih ki so in ki še niso letovali, pozna letovišče Debeli Rtič. Tak 

rezultat sem pričakovala, saj je Debeli Rtič eno izmed najbolj znanih slovenskih zdravilišč oz. 

letovišč, veliko pa se tudi pojavlja v medijih v okviru akcij, kot sta Pomežik soncu in Tuš. Na 

Debelem Rtiču letujejo organizacije iz cele Slovenije (ne samo društva v okviru Zveze 

prijateljev mladine, temveč tudi športna društva, šole itd.). Pri podanih odgovorih opazimo 

tudi, da je največ znanih letoviških krajev ob morju, v Sloveniji ali na Hrvaškem, opazimo pa 
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tudi kraje, ki so bolj v gorah (torej so bile to neke vrste višinske kolonije) in so manj znane, 

vendar lahko sklepamo, da se v določeni meri vseeno organizirajo.  

5. VPRAŠANJE 

Ali se mogoče spomnite, kdo je organiziral letovanje in izbiral otroke (šola, kakšno 

društvo, verska organizacija, kakšen posameznik, drugo …)? 

(Če še niste letovali: Ali veste, kdo danes organizira kolonije?) 

ZPMS 17 

Različna društva – skavti, taborniki, cerkev v okviru verouka, društva otrok s 

posebnimi potrebami, planinska društva 
10 

Rdeči križ 7 

Šola  

5 (3 

nekoč, 2 

danes) 

Karitas 2 

Mavrica 2 

Tuš 2 

Občina 2 

ZLRO 2 

Sožitje 1 

Pinesta d. o. o. 1 

Društvo športnih sodelavcev in svetovalcev Slovenije 1 

Mika Šport 1 

Severnoprimorsko društvo za cerebralno paralizo 1 

Društvo Sonček 1 
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Kot sem pričakovala, največ anketirancev kot organizacijo, ki letovanja pripravlja, navaja 

Zvezo prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju ZPMS). Rezultat pripisujem dejstvu, da 

so v veliko krajih po Sloveniji podružnične enote ZPMS, ki organizirajo različne dejavnosti 

(ne samo letovanja) in so posledično ljudem znane. Ljudje poznajo tudi Rdeči križ, ki kot 

dobrodelna organizacija pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom z 

zdravstvenimi težavami, da preživijo počitnice na Debelem Rtiču. Tako Rdeči križ kot Tuš sta 

znana tudi po akcijah Pomežik soncu in Pričarajmo nasmeh. 

Veliko oseb ne navaja točnega naziva organizatorja letovanja, navedli so jih na splošno. Delo 

skavtov in tabornikov že v osnovi temelji na življenju v naravi in z naravo, zato poleti ali 

pozimi odidejo na taborjenje, ki ga lahko smatramo za neke vrste letovanje, saj starejši skrbijo 

za mlajše in njihovo vzgojo. Cerkev sama ne organizira letovanj, jih pa organizirajo društva z 

versko noto. Dve taki sta navedeni, Karitas in Mavrica. Letovanja v okviru verouka so stvar 

individualnih dogovorov, mogoče kot nagrada.  

Kot organizator je v precej majhnem številu navedena tudi šola. 3 osebe so navedle šolo kot 

organizatorja letovanj nekoč, 2 pa kot organizatorja danes. Očitno dejstvo, da je bila šola 

nekoč ključni posrednik podatkov za letovanje potrebnih otrok, ni znano.  

Navedli so tudi društva, ki ne delujejo po celi Sloveniji, temveč v različnih krajih, zato 

mogoče niso splošno znana. To so društva, ki organizirajo letovanja (Pinesta d. o. o., ZLRO), 

športna društva, katerih letovanje najbrž temelji bolj na športnih dejavnostih (Društvo 

športnih sodelavcev in svetovalcev Slovenije, Mika Šport, Društvo Sonček) in društva za 

osebe s posebnimi potrebami (Severnoprimorsko društvo za cerebralno paralizo, Sožitje). 

6. VPRAŠANJE: KAKŠNE MENITE, DA SO RAZLIKE MED LETOVANJEM 

OTROK NEKOČ IN DANES? S TEM VPRAŠANJEM MISLIM PREDVSEM NA 

ORGANIZACIJO, NAVADE OTROK, ZAKONE IN DOLOČILA, KI NAS 

OMEJUJEJO, ITD. 

Iz vseh različnih odgovorov je bilo mogoče izluščiti 7 glavnih področij, kjer se kažejo razlike. 

1. Ni večjih razlik: z utemeljitvijo, da je bilo nekoč dobro poskrbljeno za otroke in da je tudi 

danes, je odgovoril najmanjši delež anketirancev. 
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2. Vzgojitelji (animatorji): Vzgojitelji imajo manjšo avtoriteto kot nekoč, hkrati pa večjo 

odgovornost. Bolj so izobraženi kot nekoč, bolj pripravljeni pomagati in osrečiti otroke, saj je 

to pogoj, da te štejejo za dobrega vzgojitelja.  

Za vlogo vzgojitelja na letovanjih se človek odloči sam. Menim, da je večina vzgojiteljev za 

svojo vlogo dobro pripravljena, je pa tudi nekaj takih, ki gredo na letovanje zaradi družbe, ker 

bodo zastonj na morju itd. Sama mislim, da je vloga vzgojitelja danes zahtevnejša kot nekoč. 

Poleg zakonov, ki nas omejujejo, otrok, ki želijo vseh mogočih stvari, je pomembno tudi 

sodelovanje v timu, iznajdljivost ipd. Pripravljen moraš biti na prilagajanje različnim 

okoliščinam. 

3. Otroci: Odgovori so pričakovani: da so bili otroci nekoč manj zahtevni, bolj vzdržljivi, 

samostojni in skromni, bolj so ubogali in niso se pritoževali. Otroci danes pa so, glede na 

odgovore, ''bolj izbirčni, težje jih je zadovoljiti'', ''bolj obremenjeni'', ''bolj razvajeni'', ''bolj 

zahtevni in vedenjsko problematični'', ''pogrešajo TV in računalnik'' ter ''vedno težje vodljivi''.   

Razlike so vsekakor precejšnje. Menim, da te nastajajo predvsem zaradi hitrega napredka, ki 

pospešuje tudi naš življenjski ritem. Otroci nekoč niso imeli televizije in računalnika, znali so 

se skupaj igrati na dvorišču, travniku, pri reki. Danes pa imajo na razpolago vse in sploh ne 

vejo, kaj bi delali, hkrati pa si želijo še več. Zaradi tega potrebujejo več pozornosti in 

usmerjanja, saj se brez pripomočkov, ki jih imajo doma, ne znajo sami zaposliti. Ne smemo 

pa posploševati, saj niso vsi otroci enaki. 

4. Otroci in starši: Povzetek odgovorov: Pred leti otroci s starši niso imeli stika cel teden ali 

več, danes pa je mogoče to eden izmed največjih problemov. Otroci so v stalnem stiku s starši 

(mobitel), kar včasih privede do težav – otrok je stalno na telefonu, staršem se pritožuje, starši 

pa vse še otežijo, saj otrok ne spodbujajo, naj ostanejo na letovanju, ampak jih pridejo iskat. 

Prav tako je vedno več staršev, ki bi radi za letovanje uveljavili svojo voljo, več zahtevajo in 

bolj komplicirajo. 

Ne smemo posploševati, vendar je to pogost pojav. Vsakega starša skrbi za svojega otroka, 

kar je razumljivo, vendar je ta skrb včasih prevelika in jo začnejo otroci že izkoriščati. Starši 

naj pred vpisom otroka premislijo, ali je otrok zmožen sam preživeti nekaj dni na letovanju in 

če so sami zmožni preživeti nekaj dni brez otroka, sicer vse skupaj postane naporno: za starše, 

otroka in vzgojitelja. 
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5. Socialni položaj: Povzetek odgovorov: Včasih so se prijavljali otroci iz socialno in 

finančno ogroženih družin. Danes so stvari dražje kot nekoč, več je takih, ki si ne morejo 

privoščiti počitnic na morju. Otroci, ki se danes udeležujejo letovanj, so zelo hvaležni, saj 

drugače tega ne bi doživeli.  

Ob misli na letovanje se nam v glavi porodi eden od treh razlogov, zakaj do letovanj pride: 

zdravje, socialna šibkost, prosti čas. V preteklosti so bile zdravstvene težave primarni razlog 

za pošiljanje otrok na letovanje, z leti pa se je razvilo tudi letovanje za otroke iz socialno 

ogroženih družin. Take družine si velikokrat ne morejo privoščiti niti osnovnih potrebščin, kaj 

šele počitnic. Danes za take otroke poskrbijo različne organizacije, kot so npr. Zveza 

prijateljev mladine Slovenije ali TUŠ, ki s svojimi akcijami odpeljejo otroke na morje. Taki 

otroci so navadno res zelo hvaležni za vsako stvar, ki jo prejmejo, in znajo o stvareh 

razmišljati drugače kot tisti, ki živijo v blagostanju. 

6. Zakoni: Povzetek odgovorov: Danes so različna stroga določila in zakoni (npr. glede 

slikanja otrok). To točno določa pravila, kako morajo dejavnosti potekati (npr. reševalec ob 

vodi, število otrok na spremljevalca …), več je zakonskih predpisov s stališča varovanja 

otrok. Nekoč je bilo tega manj – manj omejitev, določil, kompliciranja, birokracije –, pa so 

otroci vseeno prišli z letovanj veseli in zdravi. 

7. Organizacija: Povzetek odgovorov: Nekoč je bila preprosta, z manj papirologije in 

pooblastil. Danes je tega več, vendar so organiziranost in dejavnosti bolj dodelane, 

izpopolnjene, pestrejše kot nekoč.  

Ostrejši zakoni povlečejo s sabo tudi večje zahteve glede organizacije. Čeprav se zdi, da je 

bilo nekoč vse lažje, ne vem, če lahko to z gotovostjo trdimo. V arhivskem gradivu lahko 

preberemo, da so tudi pred leti porabili veliko energije in časa za to, da so letovanje pripravili 

tako, da je bilo za otroke čim boljše in lepše poskrbljeno.  

7. VPRAŠANJE: KAKŠEN SPOMIN Z LETOVANJA VAM JE NAJBOLJ OSTAL V 

SPOMINU? LAHKO JE LEP ALI MANJ LEP. (ČE NIKOLI NISTE LETOVALI, 

VAM JE ZAGOTOVO KDO O TEM ŽE GOVORIL – PRIJATELJI, STARŠI, STARI 

STARŠI.)  

Spomini na letovanje so lahko lepi ali manj lepi. Anketiranci se najbolj spominjajo tistih 

pozitivnih, od manj lepih pa so izpostavili predvsem neučinkovito sodelovanje med 
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vzgojitelji, konflikte zaradi staršev in domotožja, slabo hrano in strah pred (globoko) vodo 

zaradi neznanja plavanja.  

Lepih spominov je več. Tisti anketiranci, ki so že letovali kot vzgojitelji, so navedli, da si v tej 

vlogi nabereš veliko izkušenj, kljub temu da je delo zahtevno in odgovorno (24 ur na dan). 

Spomnijo se predvsem sproščenih pogovorov z otroki, povezanosti s svojo skupino (večerno 

druženje, prijateljevanje tudi po vrnitvi z letovanja, prošnja za še eno pravljico pred spanjem, 

pečenje hrenovk ob ognju), sodelovanja z drugimi vzgojitelji. Tisti, ki so letovali (tudi) kot 

otroci, pa se spomnijo predvsem večernih plesov in prireditev (ples srčkov, nastop glasbene 

skupine, ogled filma na prostem, modne revije), prvih ljubezni, novih prijateljstev, 

popoldanskih delavnic, druženja, celodnevnih pohodov, prvega razpolaganja z denarjem, 

klicanja staršev zvečer po javnem telefonu s telefonsko kartico, jutranjega pospravljanja sobe 

in ocenjevanj. Ena izmed starejših anketirank je posebej izpostavila dobro hrano (kdo je takrat 

(okrog leta 1965) doma sploh poznal pohano meso in pire). 

Menim, da so spomini odvisni od posameznika; isto stvar lahko vrednotimo različno 

(sodelovanje med vzgojitelji, hrana). Sama imam tudi grde spomine zaradi slabega 

sodelovanja med vzgojitelji, a hkrati tudi zelo lepe. Od posameznika je odvisno, katerih se bo 

bolj držal. Občutno več je tistih pozitivnih spominov, saj se, če se nam res ne zgodi nekaj 

izredno slabega, tisti pozitivni bolj vtisnejo v spomin. 
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15 ZAKLJUČEK 

Ob začetku pisanja diplomske naloge sem postavila 4 hipoteze, ki so me vodile skozi celotno 

pisanje in delo. Glede na raziskavo, ki sem jo opravila, lahko sedaj te hipoteze potrdim ali 

ovržem. Prva hipoteza se glasi: Na podlagi pridobljenih virov in literature lahko postavim 

hipotezo, da so otroci prvotno letovali zaradi zdravstvenih razlogov. To hipotezo potrjujem, 

saj sem v virih našla podatek, da je šolska poliklinika začela pripravljati počitniške kolonije v 

šolskem letu 1924/25. Te so bile namenjene krepitvi oslabljenih telesnih moči in počitku 

otrok. V starejših virih najdemo tudi razglas iz leta 1890, v katerem piše, da delež od 

dobrodelne kolonije dobi tudi Budipeštansko društvo za otroške počitniške kolonije, za 

katerega sicer ne vemo, ali je skrbel izrecno za zdravstvene kolonije. Vendar iz dobljenih 

podatkov in napisanega lahko sklepam, da so bile prvotne kolonije zdravstvenega značaja. 

Druga hipoteza se glasi tako: Na osnovi pridobljene literature lahko postavim hipotezo, da so 

otroci najpogosteje letovali v državah, najbližje domovini. To hipotezo lahko delno ovržem in 

delno potrdim. Pomembno je poudariti, da velik del otrok v začetku 20. stoletja sploh ni 

poznal pojma ''počitnice'', kaj šele ''letovanje''. Delež otrok, ki je letoval, pa je lahko letoval v 

isti državi ali izven nje. Začetno so letovali v isti državi, le v drugem okraju oz. bolj v 

notranjosti države. Menim, da je veliko mater poslalo svoje otroke na letovanje tudi zaradi 

pomanjkanja surovin za preživetje, saj je med vojnami bilo veliko očetov in mož zdoma, 

razmere pa zelo slabe. Letovanje v druge države (Avstrija, Češka, množično Hrvaška itd.) pa 

se je začelo predvsem v 60. letih s pionirskimi tabori Sutjeska in z razvojem vseh mladinskih 

sekcij, društev itd.  

Preživljanje dni na letovanjih nekoč se je precej razlikovalo od letovanj danes. To hipotezo 

potrjujem. Že odgovori anketirancev, predvsem tistih, ki so letovali tudi kot spremstvo, so 

dali jasno sliko o tem, da današnji otroci potrebujejo več časa za prilagoditev novim 

razmeram, novi družbi, novim dejavnostim in še posebno pomanjkanju televizije in 

računalnika. Če to primerjamo s preživljanjem letoviščnih dni nekoč: v raznih dokumentih 

sem prebrala, da so včasih vstajali že ob šestih, zjutraj so redno telovadili in se zbirali ob 

dvigovanju zastave in petju himne. Peli so raznorazne pesmi, odhajali na celodnevne pohode, 

aktivno sodelovali pri čiščenju itd. Seveda je bil tudi način življenja drugačen, vendar sem 

vedno znova presenečena nad tem, kako so bili lahko nekoč otroci navdušeni nad eno drobno 

stvarjo, danes pa jih mogoče z nečim ogromnim ne moreš presenetiti. 
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Zadnjo hipotezo, Večina anketiranih ima na letovanje lepe spomine, prav tako lahko potrdim. 

To potrditev sem dobila z odgovori na zadnje vprašanje anketnega vprašalnika. Zapisani 

spomini so bili v večini lepi, manj je bilo grših. Menim, da ima vsak od nas, ki smo že kdaj 

letovali, vsaj kakšen slab spomin, a vseeno si tiste lepše bolj zapomnimo. 

Sama sem se najbolj poistovetila predvsem z enim odgovorom, ki se delno nanaša na 3. 

hipotezo. Spomin ženske, ki je letovala med leti 1991 in 2000, je sledeč: ''Jutranje 

pospravljanje sobe in ocenjevanje. Zvečer plesi. Prvič razpolaganje z denarjem. Klicanje 

staršev zvečer po javnem telefonu s telefonsko kartico. Modne revije.'' Tudi sama sem 

letovala v tem obdobju in se z vsem zgoraj zapisanim strinjam. Do srednje šole nisem imela 

žepnine in je bilo razpolaganje z denarjem res nekaj novega. Prav tako klicanje s kartico na 

impulze, ko si hitel govoriti, da ne bi impulzi prej zmanjkali. Tudi jutranje ocenjevanje smo 

vzeli resno, pospravili sobe kot vojaki. Vse skupaj res ni velika zadeva, so drobne stvari, 

vendar se človeku tako zelo vtisnejo v spomin. Mogoče bi morala v svojo anketo vključiti tudi 

mlajše anketirance, zanimivo bi bilo prebrati, kakšne spomine imajo, če so že letovali.  

 V svoji diplomski nalogi sem poskušala predstaviti zgodovinski pregled organiziranega 

letovanja otrok. Pri prebiranju literature sem ugotovila, da so bila prvotna letovanja 

organizirana predvsem za otroke, ki so imeli kakršne koli zdravstvene težave. Potem so starši 

med vojno pošiljali svoje otroke na letovanje predvsem zato, da bi vsaj za nekaj časa pozabili 

na bedo in težko življenje, ki je nastalo po vojni. Z razvojem pionirske organizacije so se 

začela razvijati tudi druga društva, ki so skrbela predvsem za dobrobit otrok in za koristno in 

produktivno preživljanje njihovega prostega časa. Tudi danes obstaja veliko društev in zvez, 

ki organizirajo poletna in  zimska letovanja ter dnevno preživljanje počitnic. 

Sama sem v iskanju po arhivih, knjižnicah in po internetu uživala. Odkrila sem veliko novih 

stvari, vendar vem, da bi bilo mogoče temo še globlje raziskati, saj sem mnenja, da o 

zgodovini letovanja še ni veliko napisanega, čeprav je letovanje za marsikaterega otroka 

vrhunec poletja. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Arčon Tanja – diplomsko delo 

- 73 - 

16 VIRI IN LITERATURA 

16.1 ARHIVSKI VIRI 

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 

- Letovanje otrok (Signatura: SI AS 250/8; časovno obdobje: 1961; Nivo: združeni 

dokumenti). 

- Okrožni NOO za Tržaško okrožje Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja 

Tržič, ki so šli v kolonije v Idrijo, Škrilje, Smlednik, Koper, Tolmin, Grgar, Kranj, Pomjan, 

Portorož, seznam družin, ki so otroke sprejele na letovanje, seznam osebja, ki je spremljalo 

otroke, dopisi, 21. 6.–29. 11. 1946 (Signatura: SI AS 1817/829; časovno obdobje: 1946; Nivo: 

združeni dokumenti). 

- Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Nabrežina, ki so bili določeni za 

letovanje v Mirenskem okraju, 28. 9. 1945 (Signatura: SI AS 1816/689; časovno obdobje: 

1945; Nivo: združeni dokumenti). 

- Odsek za socialno skrbstvo: seznami otrok iz Okraja Milje - Dolina, določenih za letovanje 

v vaseh okoli Gorice, 27.8.–20. 9. 1945 (Signatura: SI AS 1816/686; časovno obdobje: 1945; 

Nivo: združeni dokumenti). 

POKRAJINSKI ARHIV NG  

PANG, 591, Zveza prijateljev mladine Nova Gorica. 

16.2 LITERATURA 
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vrhu, posvečenega otrokom. Konvencija o otrokovih pravicah: Unicef. (1993). DELO 

– tiskarna. 

– Repe, B. (2000). Sodobna zgodovina: zgodovina za 4. letnik gimnazij. Ljubljana: 
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16.3 SPLETNI VIRI  

- Uradni listi od 1918 dalje: 

http://www.sistory.si/uradni-listi.html (30. 1. 2011). 

- Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine za leto 1930: 

http://www.sistory.si/?urn=SISTORY:ID:183 (30. 1. 2011). 

- Več o projektu Pomežik soncu:  

http://www.zpms.si/projekti/pomezik-soncu/ (20. 5. 2011). 

- Ženevski deklaraciji iz leta 1924:  

http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm (20. 5. 2011). 

- O deklaraciji o otrokovih pravicah:  

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-

podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-

pravicah/#c72 (3. 7. 2011). 

- O otrocih v oboroženih spopadih: 

http://www.un.org/children/conflict/english/issues.html (8. 8. 2011). 

- O človekovih pravicah: 

www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/zrimsek-zascita_pravic.pdf (8. 8. 2011). 

- Slovar slovenskega knjižnega jezika:  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=letovati&hs=1 (8. 8. 

2011). 
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- Slovar slovenskega knjižnega jezika:  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kolonija&hs=1 (8. 8. 

2011). 

- Zveza prijateljev mladine Slovenije o letovanju: 

http://www.zpms.si/letovanja/ (8. 8. 2011). 

- O letovanju in okrevanju v okviru Rdečega križa Slovenije: 

http://www.rks.si/sl/Letovanje_in_okrevanje/ (9. 8. 2011). 

- O projektu Pričarajmo nasmeh:  

http://www.tus.si/tusev-dobrodelni-sklad/dobrodelni-projekti/pricarajmo-nasmeh-2011 

(9. 8. 2011). 

- O humanitarni akciji MIK Celje:  

http://www.mik-ce.si/zgornji-meni/druzbena-odgovornost/humanitarne-akcije/ (9. 8. 

2011). 

- Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev: 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzin

a_storitve_raziskava_konc_poroc.pdf (25. 9. 2011). 

- O sokolskih načelih:  

http://www.pmk-kocevje.si/media/pdf/sokol/panoji/pdf/20_nacela.pdf(20. 10. 2011). 

- O Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst 

(PNOO):  

http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27251 (5. 11. 2011). 

- O zgodovini ortopedske bolnišnice Valdoltra:  

http://www.ob-valdoltra.si/zgodovina#_ftnref1 (2. 2. 2012). 

- Slike o letovanju na Debelem Rtiču: 

http://www.zdravilisce-debelirtic.org/sl/Kadrovanje_4 (12. 2. 2012). 

- O splošni deklaraciji človekovih pravic:  

http://www.unaslovenia.org/dokumenti/sdcp (21. 2. 2012). 

- O skrofulodermi: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEna_tuberkuloza#Skrofuloderma_-

_tuberkuloza_z_uteko.C4.8Dinjenjem_ko.C5.BEe_in_podko.C5.BEja (20. 3. 2012). 
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17 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

AFŽ – Antifašistički front žena 

DPM – društvo prijateljev mladine 

KNOO – Krajevni NOO 

NO – Narodni odbor 

NOO – Narodnoosvobodilni odbor 

NOV – Narodnoosvobodilna vojska 

OZD – Območno združenje 

OZRK – Območno združenje Rdečega križa 

PANG – Pokrajinski arhiv Nova Gorica 

PNOO – Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor 

SFRJ – Socialistična federativna republika Jugoslavija 

STO – Svobodno tržaško ozemlje 

TIGR – Trst, Istra, Gorica, Reka  

VVZ – vzgojno varstveni zavod 

ZPMS – Zveza prijateljev mladine Slovenije 

ZPS – Zveza pionirjev Slovenije 

ZSM – Zveza socialistične mladine 
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18 KAZALO FOTOGRAFIJ IN SLIK  

Slika 1: Slika za spomin na letovanje na Debelem Rtiču.  2 

Slika 230: Približno označena lega Primorske na območju Republike Slovenije.  6 

Slika 31: Določanje jugoslovansko-italijanske meje. 7 

Slika 4: Razglas o dobrodejni loteriji, od katere bo denar šel tudi za otroške počitniške 

kolonije. 

10 

Slika 5: Članek iz časopisa Zbor občanov, v katerem piše, da 3 krajevne skupnosti 

zagotavljajo poletne aktivnosti za učence. 

14 

Slika 6: Zapis učenca Jožeta Kosca o letovanju v Avstriji. 15 

Slika 7: Članek iz leta 1986 v časopisu Naša komuna, kjer so zapisani utrinki letovanja 

na Čehoslovaškem. 

16 

Slika 8: Otroci so na Debelem Rtiču na začetku letovali v šotorih. 18 

Slika 9: Letovanje otrok na Debelem Rtiču okoli leta 1965. Letovanja so bila skoraj 

izključno zdraviliška.  

18 

Slika 10: Članek v časopisu Edinost iz leta 1924, ki vabi družine k sodelovanju pri 

sprejemanju otrok za letovanje. 

22 

Slika11: Kolonija v času fašizma. Vsi otroci so enako oblečeni. 25 

Slika 12: Obvestilo v časopisu o družini, ki sprejme 5 do 6 otrok na počitnice k sebi. 28 

Slika13: Obvestilo o kolonizaciji otrok v Sloveniji in o odhodu bolehnih otrok v 

okrevališča za leto 1946. 

29 

Slika 14: Obvestilo o tečaju za ''otroške vrtnarice'' v Trstu. 31 

Slika 15: Zdravniški list iz leta 1946. Vsi otroci so morali obvezno biti zdravniško 

pregledani, preden so odšli v kolonijo.   

35 

Slika16: Primer dnevnega razporeda dejavnosti iz leta 1946. 36 

Slika 17: Prihod otrok na Debeli Rtič. 38 

Slika18: Obvestilo majorju Kannyju ameriške zavezniške vojske o prihodu otrok na 

mejo in prestopu meje z avtobusom.  

39 

Slika 19: Pismo referentki za mladinsko skrbstvo, tovarišici Kržičevi. 40 

Slika 20: Seznam pripomočkov, ki naj bi jih otrok imel s sabo v kovčku. Seznam je v 

italijanščini in je iz 40. let. 

42 

Slika21: Dom goriških otrok na gričku nad Ankaranom.   42 

Slika 22: Del skupine otrok, ki je letovala v Ankaranu. 43 

Slika 323: Članek o taboru Sutjeska v Sloveniji. 48 
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Slika 24: Članek o organiziranju 11-dnevnih letovanj.   51 

Slika 25: Članek o dnevnih letovanjih otrok. 51 

Slika 26: Članek o letovanju in zdravljenju borcev.   54 

Slika 27: Delež staršev, ki otroke vključi v letovanja glede na organizacijo, ki le-to 

organizira (n=143). 

57 

Slika 28: Delež staršev glede na strošek, ki ga predstavlja vključenost otroka v 

letovanje (n=142). 

57 

Slika 29: Delež staršev glede na razlog za neudeležbo otroka v organiziranih 

počitniških letovanjih (n=299). 

58 
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19 PRILOGE 

19.1 PRILOGA 1: Ustanavljanje počitniških kolonij 
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19.2 PRILOGA 2: Kakšen naj bo dnevnik vzgojitelja? 
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