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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Pedagoška dejavnost salezijancev na Rakovniku od 1901 do 2001.
Povzetek: Janez Bosko je 18. decembra 1859 ustanovil Druţbo svetega Frančiška Saleškega,
katere člani se imenujejo don Boskovi salezijanci. So skupnost redovnikov apostolskega
ţivljenja in predstavljajo tretjo največjo redovno skupnost v Sloveniji. Posebnost salezijanske
druţbe je ta, da so njeni člani tako duhovniki kot tudi laiki, kateri se posvečajo katehezi in
vzgoji mladine. V Slovenijo so prvi salezijanci prišli 23. novembra 1901 in ustanovili svojo
prvo postojanko ter začeli z ustanavljanjem vzgojnih in izobraţevalnih ustanov. Številne šole
in salezijanski zavodi so bili namenjeni šolskim dejavnostim, vključevali pa so tako lastne
člane kot tudi tiste, ki so ţeleli postati don Boskovi učenci. Leto 2001 je bilo za slovenske
salezijance jubilejno leto, saj je minilo sto let, odkar so prvi štirje salezijanci prišli in se
naselili na gradu Rakovnik v Ljubljani. Njihov prihod pomeni začetek salezijanskega dela s
slovensko mladino. Svetega Janeza Boska so ţe njegovi sodobniki imeli za odličnega
vzgojitelja in pedagoga. Leta 1846 je ustanovil prvi oratorij sv. Frančiška Saleškega, ki je
mladim dečkom predstavljal dom, ţupnijo, šolo in dvorišče. Oblikoval in utemeljil je vzgojni
sistem, ki ga je poimenoval preventivni vzgojni sistem, kateri temelji na vzgojnem trinomu
razuma, vere in ljubeznivosti. Tudi v Sloveniji se je uveljavil don Boskov oratorij, in sicer kot
poletni ţupnijski program za otroke in mlade, kateri je bil zaradi svoje pomembnosti 26.
februarja 2008 razglašen za pastoralni projekt nacionalnega pomena. V rakovniškem
oratoriju, ustanovljenem leta 1903, so organizirali in izvajali številne dejavnosti od vzgojnoizobraţevalnih, športno-rekreativnih do glasbenih in gledaliških. V omenjenih dejavnostih se
je odraţal don Boskov duh in vzgojni sistem. Tako je bil uresničen temeljni namen in
poslanstvo salezijanskega oratorija na Rakovniku, ki je postal za mlade fante njihov drugi
dom ter hkrati zibelka in središče salezijanskega dela.
Ključne besede: Salezijanci, don Bosko, Rakovnik, preventivni vzgojni sistem, oratorijska
dejavnost.
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ABSTRACT
Title: Salesians’ educational activity at Rakovnik from 1901 to 2001.
Abstract: On December 18th 1859 Giovani Bosco founded the Society of St. Francis de Sales,
whose members are named Salesians of don Bosco. Salesians are community of friar
apostolic life and represent the third largest friar community in Slovenia. Salesian's specialty
is that their members are both priests and laity, which are dedicated to catechesis and youth
education. In Slovenia, the first Salesians arrived on November 23rd 1901, established their
first outpost and began setting up educational and training establishment. Many schools and
Salesian institutes were dedicated to school activities and consisted of both its own members
as well as those who wanted to become the don Bosco students. The year 2001 was the
anniversary year of the Slovenian Salesians because a hundred years have passed since the
first four Salesians arrived and settled in the Rakovnik castle. Their arrival marks the
beginning of the Slovenian Salesian youth work. St. Giovanni Bosco had been known as great
educator and teacher already by his contemporaries. In 1846 he founded the first oratory of St.
Francis de Sales, which represented the young boy’s home, parish, school and garden. Based
on intellect, faith and kindness, don Bosco has designed and founded the educational system,
which he called preventive educational system. Don Bosco’s oratory has been established
even in Slovenia as a summer parish program for children and young people. Because of its
importance, don Bosco’s Slovenian oratory was declared the pastoral project of national
importance on February 26th 2008. At the Rakovnik oratory, established in 1903, there were
several educational, sports, recreation, music and theater activities organized and performed.
Don Bosco's spirit and educational system was reflected in those activities. Therefore basic
purpose and mission of the Rakovnik oratory has been realized and the oratory has become
the center of the Salesian work and second home for young boys.

Keywords: Salesians, don Bosco, Rakovnik, preventive education system, oratory activity.
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1 UVOD
V diplomski nalogi z naslovom »Pedagoška dejavnost salezijancev na Rakovniku od 1901 do
2001« bom najprej predstavila ţivljenje in delo Janeza Boska, ustanovitelja redovniške druţbe
salezijancev in začetnika vzgojnega sistema, ki ga imenujemo don Boskov preventivni
vzgojni sistem, ki temelji na treh komponentah razuma, vere in ljubeznivosti, ki jih bom
opisala v četrtem poglavju. Opredelila bom tudi vlogo in pomen vzgojitelja v preventivnem
vzgojnem sistemu, ki mladim predstavlja zgled in hkrati osebo, v kateri najdejo sprejetost in
razumevanje ter pomen asistence, vzgojne navzočnosti vzgojitelja, ki je temeljna prvina don
Boskovega preventivnega sistema.
Peto poglavje bo obravnavalo celotno salezijansko zgodovino od začetnih priprav
salezijanskih sotrudnikov do končne naselitve salezijanske skupnosti na Rakovniku. Poudarila
bom vlogo salezijanskih sotrudnikov pri iskanju primernega prostora in zbiranja finančnih
sredstev, s katerimi so redovni druţbi pomagali pri njenem delovanju. Podrobno bom opisala
tudi vlogo, pomen in sodobno delovanje salezijanske skupnosti na Rakovniku, ki predstavlja
tretjo največjo redovno skupnost v Sloveniji.
V šestem poglavju bom podrobno opisala izobraţevalne ustanove slovenskih salezijancev na
Rakovniku, in sicer ljudsko šolo, ki je sprejemala dečke, ki so bili izključeni iz rednih oblik
osnovnega izobraţevanja ter so poleg obveznega šolanja potrebovali tudi vzorno okolje, v
katerem bi se pripravili na ţivljenje. Kot sestavni del svojih pedagoških dejavnosti so
salezijanci ţeleli imeti tudi gimnazijski pouk, zato so zavodske prostore na Rakovniku zaupali
razredom drţavne gimnazije. Tako kot je sleherna redovna skupnost ţelela, da bi imela lastno
bogoslovno šolo, so tudi salezijanci ţeleli imeti svoj teološki študentat, ki so ga ustanovili leta
1928 ter ga poimenovali Salezijansko bogoslovno semenišče v Ljubljani, kjer so študirali
bogoslovci iz celotne jugoslovanske inšpektorije. Poleg splošnega izobraţevanja na gimnaziji
so salezijanci na Rakovniku organizirali tudi poklicno in strokovno izobraţevanje. Obrtna,
krojaška in mizarska poklicna šola so imele namen, da bi gojenci, ki so zaključili osnovno
šolanje na zavodski ljudski šoli nato nadaljevali izobraţevanje, pridobili strokovno izobrazbo
ter se izučili ţelenega poklica.
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V sedmem poglavju bom na kratko predstavila razvoj in modele salezijanske mladinske
pastorale na Slovenskem, ki so se uveljavljali, in sicer od objektivno-kerigmatičnega preko
izkustveno-karizmatičnega do vzgojno-pastoralnega modela mladinske pastorale.

Osmo poglavje bo obravnavalo nastanek in delovanje don Boskovega oratorija, katerega
štejemo za začetek in vzor sodobnega oratorija. Podrobno bom predstavila 40. člen
»Konstitucij Druţbe sv. Frančiška Saleškega«, in sicer pomen temeljnih štirih stebrov, ki
predstavljajo merilo za vsako vzgojno okolje: dom, ţupnija, šola in dvorišče.

Deveto poglavje bo vsebovalo opis nastanka in delovanja oratorija na Rakovniku. Spomladi
leta 1903 je predsednik Druţbe katoliških rokodelskih pomočnikov kanonik Alojzij Stroj
začel pošiljati na Rakovnik mlade vajence iz mesta, kjer so se zbirali ob nedeljah in praznikih.
Rakovniški oratorij je bil sprva pod zaščito sv. Alojzija, v tridesetih letih pa se je preimenoval
v Oratorij Janeza Boska. Opisala bom tudi oratorijske dejavnosti na Rakovniku, ki jih bom
razdelila v štiri sklope, in sicer vzgojne in izobraţevalne dejavnosti, športne in rekreativne
dejavnosti ter glasbene in gledališke dejavnosti. Poudarila bom še pomen in poslanstvo
salezijanskega mladinskega centra na Rakovniku, ki predstavlja ustanovo, katera deluje v
duhu začetnika in ustanovitelja salezijanske skupnosti Janeza Boska in njegovega
pedagoškega sistema, ki je široko odprt in dostopen vsem mladim na območju ţupnije
Ljubljana-Rakovnik ter njene celotne okolice.
V pestrosti pedagoških dejavnosti, v katere se vključuje veliko število otrok in mladih, se
razodeva neuničljiva moč don Boskove karizme in njegovega pedagoškega sistema, ki se je
vzgoje lotil z velikim realizmom in optimizmom ter brezpogojnim zaupanjem v mlade, saj je
bil prepričan, da lahko z ustrezno vzgojo in pedagoškim pristopom doseţemo, da bodo mladi
dobri kristjani in pošteni drţavljani.
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2 METODOLOGIJA DELA
V diplomskem delu z naslovom »Pedagoška dejavnost salezijancev na Rakovniku od 1901 do
2001« sem uporabila zgodovinsko metodo raziskovanja ohranjenih in dostopnih primarnih in
sekundarnih pisnih zgodovinskih virov ter eno metodo empiričnega pedagoškega
raziskovanja, in sicer deskriptivno raziskovalno metodo, s katero »spoznavamo pedagoško
polje na nivoju vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej
stanje pedagoškega polja, kakšno je, ne da bi si ga vzorčno pojasnjevali.« (Sagadin 1993, str.
12)

2. 1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Namen in cilj diplomske naloge je podrobneje prikazati pedagoško delo, ki so ga nekoč in ki
ga tudi danes opravljajo slovenski salezijanci ter z njim bogatijo ţivljenje rakovniške ţupnije
in celotne krajevne Cerkve. Obenem bom na primeru konkretnih dejavnosti, ki so jih
slovenski salezijanci organizirali v okviru oratorija prikazala pomen don Boskovega
preventivnega sistema od njegovih temeljev do njegovega udejanjanja v povojnih pedagoških
dejavnostih.
2. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Glavna raziskovalna vprašanja diplomske naloge so:
- Kako so potekale priprave in prihod prvih salezijancev na slovenska tla ter kakšen je bil
pomen Društva za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana pri nastanku ljudske šole na
Rakovniku?
- Katere vzgojne in izobraţevalne ter druge pedagoške dejavnosti salezijancev so se razvile na
Rakovniku ter kako je potekalo njihovo delovanje?
- Kateri so temelji don Boskovega preventivnega sistema in kakšno vlogo pripisuje don
Bosko vzgojitelju in njegovi asistenci?
- Katere pedagoške dejavnosti so organizirali salezijanci v okviru don Boskovega oratorija ter
kako se je don Boskov vzgojni sistem odraţal in udejanjal v povojnih pedagoških dejavnostih
slovenskih salezijancev na Rakovniku?
13

3 DON BOSKO

Slika 1: Janez Bosko (Kolar 2001, str. 12).
3. 1 ŢIVLJENJE JANEZA BOSKA
Janez Bosko1 je bil rojen 16. avgusta 1815 v vasi Becchi v Piemontu. Odraščal je v materialno
skromnih razmerah, saj mu je ţe v zgodnjih otroških letih umrl oče Francesco Bosco. Velik
pečat nanj je pustila vzgoja matere Margherite Occhiene, ki ga je vzgojila v veri in poštenosti.
Ko je bil star devet let je imel sanje, da se bo posvetil vzgoji mladine (Hünermann 1987).
Leta 1830 se je vpisal v šolo v Castelnuovu, kjer je bil zaradi neznanja in starosti deleţen
velikih zbadljivk, saj je bil več let starejši od svojih sošolcev. Ker je bil marljiv učenec, je
kmalu dohitel sošolce ter nato šolanje nadaljeval na gimnaziji v Chieriju. Bivanje si je
plačeval z delom v delavnicah, kjer se je naučil čevljarstva, krojaštva in kovaštva, sodeloval je
v cerkvenem zboru ter se naučil igrati orgle in violino. 3. novembra 1937 je vstopil v
semenišče ter pričel s študijem bogoslovja. 5. junija 1841 je bil posvečen v duhovnika in od
takrat naprej se je posvetil izključno vzgoji zapuščene mladine v Torinu. Svoje delo je začel
med mladimi zapuščenimi fanti, za katere je leta 1846 ustanovil prvi oratorij sv. Frančiška
Saleškega, trinajst let kasneje leta 1859 pa druţbo don Boskovih salezijancev (Bosco 1988).
Skupaj z Marijo Dominiko Mazzarello je ustanovil redovno druţbo hčera Marije Pomočnice,
ki so skrbele za vzgojo revnih deklet. Umrl je 31. januarja 1888 v Torinu. Kanoniziran je bil
1. aprila 1934, ko ga je papeţ Pij XI. razglasil za svetnika. Ob stoletnici njegove smrti 31.
januarja 1988 pa ga je papeţ Janez Pavel II. razglasil za očeta in učitelja mladine (Bosco
1910; Lemoyne 1934).

1

Janez Bosko: izvirno ime je Giovanni Bosco.
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3. 2 USTANOVITEV DRUŢBE SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
Takratni druţbeni pogoji in ţivljenjske razmere so bile za ustanavljanje nove redovne
skupnosti neugodne, zato se je don Bosko odločil, da bo svoje sodelavce organiziral v
zasebno redovno skupnost, ki se bo ukvarjala z vzgojnim delom. 26. januarja 1854 je v svoji
konferenčni sobi v Torinu zbral štiri kandidate (Mihaela Rua, Joţefa Rocchietta, Jakoba
Artiglia, Janeza Cagliera), ki so se odločili, da bodo postali člani dobrodelne redovne druţbe
sv. Frančiška Saleškega (Bosco 1988).
Kolar (2009, str. 19) navaja, da se je v vseh segmentih don Boskovega dela odslikavalo
njegovo spoštovanje do ţenevskega škofa Frančiška Saleškega, ne le v imenu
novoustanovljene redovne druţbe, temveč tudi ţe več let pred tem, saj je pod njegovo zaščito
ustanovil oratorij v Valdoccu in v njegovo čast zgradil cerkev, ki predstavlja duhovno
središče vseh salezijanskih ustanov. Salezijanska druţba je bila uradno ustanovljena 18.
decembra 1859 (Wirth 1973).
Prvi salezijanci so bili večinoma mladi redovniki. Don Bosko se je zavedal obseţnosti
salezijanskega dela, zato je duhovnikom pridruţil še salezijanske pomočnike, in sicer tako
redovnike kot tudi laike, ki so opravljali različna dela kovačev, kuharjev in dela drugih
mojstrov. Redovna pravila salezijanske druţbe je po številnih spreminjanjih in prilagajanjih
pogojem in zahtevam cerkvenih oblasti Sveti sedeţ potrdil 13. aprila 1874 (prav tam).

4 VZGOJNI SISTEM
Don Bosko je razlikoval dva vzgojna sistema in v svojih spominih zapisal: »Dva sistema sta
bila vedno v navadi pri vzgoji mladine: preventivni in represivni.« (Don Bosko v Ciglar 1980,
str. 91)
Represivnemu vzgojnemu sistemu se je don Bosko skušal čimbolj izogibati, saj je bil po
njegovem mnenju ta vzgojni sistem primeren za vojsko in odrasle ljudi, ki so sami zmoţni
presoditi, razlikovati med dobrim in slabim ter slediti tistemu, kar je v skladu z zakonom in
pravili. Po njegovem mnenju pa ni bil dober za otroke in mladino, ki zaradi svoje otroške
razigranosti hitro pozabijo na postavljena disciplinska pravila ter si tako zasluţijo kazen, ker
se določenega pravila niso spomnili ali so nanj pozabili (prav tam).
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Ciglar in Kodelja navajata, da je disciplina sicer prisotna v obeh vzgojnih sistemih, vendar je
v preventivnem vzgojnem sistemu to preventivna disciplina, ki preprečuje prekrške in slaba
ravnanja, v represivnem vzgojnem sistemu pa gre za represivno disciplino, ki storjene
gojenčeve prekrške ustrezno kaznuje (Ciglar 1980; Kodelja 1995).
Bistvo represivnega vzgojnega sistema je v tem, da gojencem najprej razloţimo predpise in
pravila, nato jih nadzorujemo ter jih za morebitni prestopek ali prekršek ustrezno kaznujemo.
Po represivnem vzgojnem sistemu se mora predstojnik izogibati vsake domačnosti z gojenci,
njegova beseda pa mora biti vedno stroga in grozeča (Bosco 1988).
Ker je slabost represivnega vzgojnega sistema ta, da se nadzorovanje omejuje izključno na
odkrivanje prekrškov, je za otroke in mlade veliko boljši in primernejši preventivni vzgojni
sistem, pri katerem prav tako najprej razloţimo vse predpise in pravila, na katera vzgojitelji
opominjajo ter z »vodenjem in svetovanjem ţe vnaprej onemogočijo, da bi bili [gojenci]
kaznovani.« (Kodelja 1995, str. 69)
Nadzorovanje je skupna točka obema vzgojnima sistemoma, vendar z različnim pomenom,
saj nadzorovanje v represivnem vzgojnem sistemu sluţi odkrivanju prestopkov in prekrškov,
v preventivnem vzgojnem sistemu pa sluţi njihovemu preprečevanju. Don Bosko je poudarjal
pomen moralnih kazni, kot je strog vzgojiteljev pogled in opomin, za teţje prestopke pa je
dopuščal kazni in ukrepe, kot so obedovanje stoje in za ločeno mizo, prepoved rekreacijskih
dejavnosti, ob izredno hudih prekrških pa celo izključitev iz zavoda. Telesne kazni so bile
prepovedane. Preventivni vzgojni sistem ni permisiven, saj ne dopušča samovolje, temveč
zahteva izpolnjevanje in upoštevanje pravil, ubogljivost in disciplino gojencev ter
predpostavlja konstantno prisotnost (asistenco) vzgojiteljev (prav tam).
Medtem ko je represivni vzgojni sistem utemeljen na strahu pred kaznimi in strogih,
neizprosnih vzgojiteljih, ki do gojencev gojijo veliko distanco ter svojo avtoriteto vzdrţujejo z
groţnjami, temelji preventivni vzgojni sistem na prijateljstvu, potrpeţljivosti in ljubeznivosti
vzgojiteljev, kateri se kaznim kolikor je mogoče izogibajo. V primeru, ko je za storjen
prekršek gojenec kaznovan, mu je kazen racionalno utemeljena, tako da gojenci »z lastnim
razumom spoznajo svojo krivdo in se zato ne jezijo ne na kazen ne na vzgojitelja.« (Prav tam,
str. 70)
25. aprila 1884 so v časopisu »Journal de Rome« objavili intervju z don Boskom, v katerem
ga je novinar med drugim vprašal, kakšen je njegov vzgojni sistem. Don Bosko mu je
odgovoril: »Preprosto: pustiti mladim vso svobodo, da počnejo stvari, ki so njim najbolj po
volji. Pomembno je odkriti v njih zametke njihovih dobrih nagnjenj in poskrbeti, da se
razvijejo. In ker vsak z veseljem dela samo tisto kar ve, da zmore, se ravnam po tem načelu,
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in vsi moji gojenci delajo, ne samo aktivno, ampak z ljubeznijo. V šestinštiridesetih letih
nisem naloţil nobene kazni in drznem si trditi, da me imajo moji gojenci zelo radi.« (Braido
2011, str. 83)

4. 1 PREVENTIVNI VZGOJNI SISTEM ALI DON BOSKOVA PREVENTIVNA
IZKUŠNJA
Začetnik preventivnega vzgojnega sistema, na katerem temeljijo salezijanske pedagoške
dejavnosti je Janez Bosko. Mladi, ki so v upanju na ugodnejše pogoje in boljši ţivljenjski
poloţaj prihajali v velika italijanska industrijska mesta in finančna središča, so bili zelo
razočarani, saj so jih industrijski mogotci izkoriščali. Don Rua, prvi don Boskov naslednik v
vodstvu salezijanske druţbe pripoveduje: »Srečal je veliko mladih, […] ki so se potikali po
ulicah in trgih, posebno okrog mesta, se igrali, pretepali, kleli in še kaj hujšega.« (Bosco
1988, str. 91)
Ker so bili pogoji za bivanje in delo teţki, so se mladi v lakoti in obupu posluţili tudi kraje
hrane in drugih ţivljenjskih potrebščin ter tako pristali v zaporu. Don Bosko je mlade, ki so se
znašli v ječah velikokrat obiskal ter spoznal, da zaporniški sistem mladih ne popravi (Nanni
2011).
Spoznal je tudi, da so kljub storjenemu grehu to dobri fantje, ki bi se ţeleli spremeniti, a jim
trenutna ţivljenjska situacija ni omogočala, da bi se obvarovali pred nevarnostjo kriminala ter
zaţiveli drugače. V enem izmed ohranjenih biografskih spominov je zapisal: »V vsakem
fantu, tudi najbolj zapuščenem, je točka, dovzetna za dobro; vzgojiteljeva prva dolţnost pa je,
poiskati tisto točko, tisto občutljivo srčno struno in jo izkoristiti.« (Prav tam, str. 13)
Don Bosko je bil vzgojitelj, ki se je zavedal, da mladi potrebujejo spodbudno vzgojno okolje
z dobrimi odnosi in ustvarjalnim ozračjem ter da je potrebno v vsakem izmed njih najti
močno točko in poskrbeti, da bodo mladi imeli dovolj moči in poguma, da bodo zgradili
celostno in pozitivno osebnost ter se tako odgovorno vključili v druţbo (Vigano 1990; Vigano
1995).
Tako se je odločil, da bo mladim fantom pomagal in jim omogočil človeku dostojno ţivljenje.
V ta namen je kot mlad duhovnik organiziral oratorijske dejavnosti in mlade fante povabil k
nedeljskim oratorijskim popoldnevom, kjer jih je s pomočjo svojih salezijanskih sodelavcev
začel učiti branja, pisanja, računanja in molitev ter v okviru oratorija ustanavljal splošne in
poklicne šole (Kolar 2001).

17

Vzgojitelji so don Boska velikokrat spodbujali, da bi povedal ali zapisal, v čem je skrivnost
njegovega vzgojnega sistema, zato je nekoč dejal: »Jaz vzgajam tako, kot mi srce narekuje, če
pa je to potem metoda ali sistem, mi je pa malo mar.« (Don Bosko v Dermota 1970, str. 11)

4. 2 TRIJE TEMELJI PREVENTIVNEGA SISTEMA
Don Boskovo duhovno prizadevanje in vzgojna zavzetost za mlade je postavljalo v središče
mladostnika, njegove potrebe, teţnje, naravnanost in imelo za cilj skrbeti za celostno vzgojo
mladine. Današnja salezijanska skupnost in vsi tisti, ki delajo kot salezijanci menijo, da ima
don Boskov preventivni sistem tudi v času sodobnih druţbenih in kulturnih razmer velik
pomen (Ciglar 2004).
V nadaljevanju bom analizirala tri temeljne komponente don Boskovega preventivnega
sistema, ki jih salezijanci imenujejo »vzgojni trinom razuma-vere-ljubeznivosti.« (Prav tam,
str. 159)

4. 2. 1 RAZUMNOST

Razum predstavlja prvi steber preventivnega sistema. Don Bosko je poudarjal pomembnost
razvoja racionalne sfere pri posamezniku, saj bi mu ravno razvoj razuma omogočilo pravilno
dojemanje realnosti. Mladim je vselej poudarjal, naj jih v njihovih dejanjih vodijo njihova
prepričanja in ne nagoni: »Pusti, naj te vodi razum in ne strasti.« (Don Bosko v Ţabot 1988,
str. 94)
Don Bosku je razum predstavljal neodtujljivo vzgojiteljevo nalogo, zato se je moral vsak
vzgojitelj opirati na svoj razum ter v mladih iskati močne točke in preudarnost. Ker je bil
prepričan, da razvoj razuma vpliva na razvoj človečnosti pri mlademu človeku, je bila ena
izmed njegovih najpomembnejših nalog organiziranje različnih vrst šol, s katerimi bi vsem
mladim omogočil dostop do šolanja in izobrazbe, preko katere bi pridobili prave vrednote in
se po njih tudi ravnali ter tako postali razumni ljudje in pošteni drţavljani (prav tam).
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4. 2. 2 VERNOST

Drugi steber oziroma sestavina don Boskovega preventivnega sistema je vera. Don Bosko si
je za vzgojni cilj zadal oblikovanje mladega vernika, ki bo vzgojen in bo odgovoren drţavljan
(Ciglar 2004). Poudarjal je, da mora človek, ki ţeli ţiveti tudi vedeti zakaj ţivi ter vselej imeti
pred očmi tiste vrednote, h katerim stremi. Ker mu je vera predstavljala pravo motivacijsko
sredstvo, s katerim lahko dosega vzgojne cilje, je celotno vzgojno delo utemeljil na
religioznem pojmovanju človeka in sveta ter vero pojmoval kot sredstvo, ki človeku
osmišljuje ţivljenje in ga navdaja z optimizmom (prav tam).

4. 2. 3 LJUBEZNIVOST
Tretji steber preventivnega sistema je ljubeznivost, katera se v preventivnem sistemu odraţa
predvsem v samem vzgojitelju ter njegovem delu in osebnem odnosu z mladimi. Vzgojitelj se
pri opravljanju svojega poslanstva popolnoma posveča vzgajancem, jim prisluhne ob teţavah
in se udeleţuje njihovih kulturnih, šolskih, športnih in drugih dejavnosti. Tone Ciglar,
salezijanski duhovnik in profesor teologije pravi, da morajo mladi v vzgojitelju spoznati
človeka, ki jim je pripravljen stati ob strani in pomagati reševati njihove teţave in probleme
ter jih imeti resnično rad. Nadalje razlaga, da je vloga ljubeznivosti v preventivnem sistemu
ta, da se preko nje ves vzgojni sistem spremeni v odnos prijateljstva, vzgojno okolje pa v
druţinsko ozračje, ki pomaga ponotranjiti vrednote h katerim teţimo (prav tam).

4. 3 VLOGA VZGOJITELJA V PREVENTIVNEM VZGOJNEM SISTEMU
Don Bosko je svojim vzgojiteljem dejal: »Mi moramo biti personifikacija pravila. […] Brez
zgleda je tudi sto lepih besed zaman. Fant, ki vidi, da se podreja njegov predstojnik, se bo tudi
sam prostovoljno podredil, ne da bi bilo potrebno poslušati ugovore.« (Don Bosko v Kodelja
1995, str. 32)
Don Bosko je bil prepričan, da je pomen vzgojiteljeve moči ne toliko v njegovih izgovorjenih
besedah, temveč v njegovih ravnanjih. Ker preventivni sistem izhaja iz predpostavke, da je
vzgojitelj zgled za svoje gojence in da ima vzgojiteljeva podreditev za posledico tudi
podreditev gojencev, je od vsakega vzgojitelja zahteval, da se pravilom podredi. Ker bi mu
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bili gojenci radi podobni, se bodo pri svojih vsakdanjih ravnanjih po njem zgledovali in ga
posnemali ter se tako pravilom prostovoljno podredili (prav tam).
Po don Bosku naj bi bila vzgojiteljeva pokorščina pravilom nujen pogoj za gojenčevo
pokorščino pravilom, Kodelja pa dodaja, da je ta pogoj nujen, ni pa zadosten, saj mora tudi
gojenec vedeti kaj zahtevajo pravila od vzgojitelja (prav tam).
Ker se je don Bosko zavedal, da vzgojiteljeve zahteve niso izraz njegove samovolje, temveč
volje pravil, ki so jim tudi sami podrejeni, je dal na začetku šolskega leta pred vsemi
predstojniki šole in gojenci prebrati njihove dolţnosti, vključno z dolţnostmi vzgojiteljev in
ravnatelja. Tako so gojenci spoznali, da njihovi vzgojitelji ne delajo samovoljno, temveč da
tudi zanje veljajo šolska pravila in dolţnosti. Kodelja pravi: »Brez poznavanja pravil tudi
obveznosti ne bi bilo. Pravila namreč nekoga obvezujejo le, če jih pozna.« (Prav tam, str. 34)
Pomen branja pravilnika je bil dvojen - gojencem je omogočalo primerjavo vzgojiteljevih
dolţnosti z njihovimi ter se zavedati, da dolţnost pokorščine velja tako zanje kot tudi za
vzgojitelje, hkrati pa so bili vsi udeleţenci poučeni o šolskem redu, o določenih nagradah in
kaznih, katerim se ob prekršku tako niso mogli izmakniti, saj so jasno vedeli, kaj je v šoli
zapovedano in kaj prepovedano. Vzgojitelji so morali poskrbeti in vzdrţevati druţinsko
vzdušje ter vzgajati kot skrbni, preudarni, ljubeznivi in prizanesljivi učitelji, kateri stalno
budno pazijo na svoje gojence ter jim pomagajo, vodijo in svetujejo. Bil je prepričan, da
»vzgojitelj, ki si je pridobil srce svojega varovanca, ga bo mogel spremljati tudi tedaj, ko bo
ta ţe odrasel, mu svetovati in ga tudi posvariti« (Bosco 1988, str. 224) ter večkrat poudarjal,
da mora biti vzgojitelj človek vreden zaupanja, saj le tako postane za mlade pomemben drugi
in pomembna opora na poti rasti. Hkrati morajo vzgojitelji ljubiti tisto, kar ljubijo mladi, da bi
potem lahko tudi mladi vzljubili tisto, kar ţelijo vzgojitelji (Bosko 2003; Dermota 1976).
Priznava, da je vzgojiteljevo delo izredno naporno, saj mora biti do vseh spoštljiv in
prijaznega vedenja ter vsako stvar povedati tako, »da gojencem ne bo treba uganiti, kaj in
kako je mislil.« (Ciglar 1984, str. 38)
To terja od vzgojitelja zrelost, odgovornost, odprtost, globoko čutenje z drugim in sposobnost
za pogovor. Salezijanski vzgojitelj je oseba, pri katerem mladi najdejo sprejetost in
razumevanje in pri katerem kot pravi Tone Ciglar pogovor »ni samo prijetno kramljanje,
temveč se v njem razpredajo tudi ţivljenjska vprašanja.« (Ciglar 2004, str. 123)
»Značilnost salezijanca vsake dobe naj bi bila, da je "mlad", kar pomeni, da je sposoben za
igro, da je sveţ, proţen, mladosten, da je z mladimi mlad. Skratka, dokler smo se sposobni
igrati z mladimi, smo salezijanci.« (Ciglar 1984, str. 42)
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Don Bosko je mladim velikokrat dejal: »Med vami se počutim dobro; moje ţivljenje je biti z
vami.« (Ciglar 2004, str. 16) ter opominjal svoje sodelavce: »da ni dovolj, da mlade ljubijo in
jim hočejo dobro, [temveč] naj [mladi] ne bodo ljubljeni, ampak naj sami spoznajo, da so
ljubljeni.« (Nanni 2011, str. 10-11)

4. 4 SALEZIJANSKA ASISTENCA
Don Bosko svoj najbolj znan vzgojni spis »Pismo iz Rima« začenja z besedami: »Naj sem
blizu ali daleč, vedno mislim na vas.« (Bosko 2003, str. 3)
Njegov preventivni vzgojni sistem temelji in gradi na asistenci, ki jo opredelimo kot
prijateljsko, bratsko in ljubeznivo neprekinjeno vzgojno navzočnost vzgojitelja, ki je temeljna
prvina vzgojnega sistema in celotne salezijanske vzgoje, katere geslo se glasi: »Biti z mladimi
in za mlade.« (Konstitucije in splošni pravilnik ... 1991, str. 35)
Če ţelimo mlade obvarovati pred pretečimi nevarnostmi, potem vzgojna navzočnost med
mladimi ni le zahteva in pravilo preventivnega sistema, temveč je nuja. Don Bosko si je
salezijansko asistenco zamislil kot pozitivno vzgojno dejavnost, ki ima pred seboj točno
določen vzgojni cilj, in sicer, da vsem gojencem vsestransko omogoči, da doseţejo vzgojne
cilje (Ciglar 2004).
Asistenca kot zaščitna in obvarovalna dejavnost deluje tudi kot preventiva, saj obvaruje
gojenca pred njegovimi slabostmi in napakami. Don Bosko razlaga, da je nujno potrebna ne
zaradi pokvarjenosti ali hudobnosti mladega človeka, temveč zaradi gojenčeve nedoraslosti in
pozabljivosti, kateri hitro naredi napako, če ni ob njem osebe, ki bi ga na to opozorila (prav
tam).
Salezijanskim vzgojiteljem je velel: »Nikdar ne pozabite, da otroci največkrat pogrešijo zaradi
ţivahnosti in ne iz hudobije, ker niso bili deleţni dobre asistence, ne pa iz hudobije« (Don
Bosko v prav tam, str. 120) ter izrazil ţeljo, da bi to delo uresničevali in bili vedno med
svojimi gojenci, kateri ne smejo ostati prepuščeni samem sebi: »Ţelim torej, in vi boste to
uresničili, da ste vedno med fanti: med igro, v pogovorih, pri zabavah. Vedno jim boste na
razpolago z dobrimi nasveti.« (Prav tam, str. 119)
Tone Ciglar je vlogo salezijanskega asistenta opisal takole: »Salezijanski asistent ţivi z
gojenci, z njimi neposredno deli vse, kar jih zadene, vesele, ţalostne in problematične
trenutke; je sredi njihove igre, udeleţenec njihovih pogovorov, povsod posreduje spontano,
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neprisiljeno, ne toliko z besedo, kolikor s svojim vedenjem, da vsak lahko neposredno
razbere, kakšno vedenje in zadrţanje je pravilno in zaţeleno.« (Prav tam, str. 121)
Vzgojitelj mora asistenco prilagoditi glede na naravo gojencev, kateri morajo začutiti, da je
vzgojitelj oseba, ki ga razume, ščiti, pomaga in svetuje (prav tam).
Stalna vzgojiteljeva navzočnost zahteva od njega veliko mero usposobljenosti, potrpeţljivosti
in nesebične ljubezni. Vzgoje se morajo lotiti z veliko mero optimizma, zaupanja in vere v
mlade. Pravilo, ki velja v vzgojni skupnosti je to, da asistenca ne sme delovati kot sistem
prisile na gojenca ali pomeniti kontroliranje storjenih prekrškov in kršenja pravil, kar je
značilno za nadzorovanje pri represivnem vzgojnem sistemu, temveč mora pri preventivnem
vzgojnem sistemu vedno stremeti za pozitivnimi vzgojnimi cilji ter biti prisotna kot zgled in
dobronamerna pomoč gojencu (prav tam).

5 SALEZIJANCI

5. 1 PRIPRAVE SOTRUDNIKOV NA PRIHOD SALEZIJANCEV V SLOVENSKI
PROSTOR
Prvi objavljeni pisni vir o torinskem vzgojitelju mladine don Bosku2 na slovenskem ozemlju
ima izvor v letu 1868, ko je o njegovem delu poročala »Zgodnja danica«3. »Pričel pa je
poboţni katoliški duhoven Janez Bosko v tacih zmedenijah v Turinu delati lasten vstav, da bi
saj nekoliko uboge mladine rešil. Ni imel zakladov, ko je pričel delati; imel pa je nekaj
druzega: imel je zaupanje pri poštenih katoličanih. In kakošen je nasledek? Napravil je
velikansk vstav, v kterem ima do 1000 ljudi učilne mladine, pa tudi hromotnega človeštva nekaj za plačilo, nekaj zastonj, in v njegovem vstavu so vse šole od začetka pa do konca.«
(Jeran 1868, str. 330)
Od tistega časa naprej so novice o njegovem delu in dejavnostih v Torinu postajale vse
pogostejše. Z navdušenjem so jih sprejeli predvsem tisti duhovniki, ki so dobro poznali
poloţaj mladine ter v njegovem delu videli uspešen način pomoči. Velike zasluge in odločilno
2

Izraz »don« (lat. dominus) se v italijanščini uporablja kot izraz za duhovnika, ki se je za don Boska uveljavil

tudi pri nas (Priročni ... 2005).
3

»Zgodnja danica« (1848-1905) je bil katoliški cerkveni tednik, ki je izhajal v Ljubljani. Sprva se je imenoval

»Slovenski cerkveni časopis«, z letom 1849 pa je dobil ime »Zgodnja danica«. Danes predstavlja pomemben vir
za preučevanje verskega ţivljenja Slovencev v drugi polovici 19. stoletja (Vodopivec 2006).
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vlogo v času priprav na prihod salezijancev na slovenska tla so imeli salezijanski sotrudniki 4,
kateri so imeli nalogo, da načrtujejo ustanovitev prvega zavoda v slovenskem prostoru.
Sotrudniki so na Slovenskem delovali veliko dlje časa kot sami salezijanci. To so bili
predvsem dobrotniki, predhodniki don Boskovega dela in razširjevalci njegovih idej, ki so s
svojimi prispevki pomagali vzdrţevati salezijanske ustanove in njihove dejavnosti. Opis
salezijanskega sotrudnika zasledimo v »Salezijanskem vestniku«5 pod naslovom »Salezijanski
sotrudnik«: »Sotrudnik je najprej salezijanec, oseba, ki ji je Sveti Duh podaril don Boskov
smisel in veselje do vsega, kar don Bosko predstavlja. […] Sotrudnik je nadalje […] laik ali
duhovnik, ki se daje na razpolago Svetemu Duhu, da le-ta v njem usmerja posebne darove po
don Boskov karizmi (duhovnem daru).« (Novak 1977, str. 10)
Zgodovina salezijanskih sotrudnikov ima svoj začetek ţe v letu 1841. Don Bosko je ţelel
imeti sotrudnike kot člane salezijanske skupnosti, ki bi jo sestavljali dve vrsti članov, in sicer
redovniki, ki bi ţiveli v zavodih in drugi laiki, ki bi predstavljali zunanje člane salezijanske
druţbe. Uradna ustanovitev salezijanskih sotrudnikov je bila 9. maja 1876, ko so bili kot
Zdruţenje sotrudnikov priključeni salezijanski druţbi. V slovenskem prostoru se je po letu
1877 začel uveljavljati italijanski »Salezijanski vestnik«, kateri je sluţil slovenskim
uradnikom kot vir informacij ter predstavljal vez med različnimi skupinami sotrudnikov.
Tekom let se je število bralcev »Salezijanskega vestnika« še povečalo, saj je italijanski izdaji
sledila še izdaja v nemškem jeziku. S podpiranjem don Boskovih pobud so sotrudniki iz
slovenskega prostora začeli aktivno sodelovati in se vključevati v dogajanje širše salezijanske
skupnosti (podpiranje salezijanskega tiska, misijonov, gradnje zavodov in vrsto drugih
ustanov). Pomembno vlogo med slovenskimi sotrudniki sta imela ljubljanski stolni kanonik
Luka Jeran6 in katehet Janez Smrekar 7, ki sta s svojimi deli prispevala k večjemu ugledu in

4

Salezijanski sotrudnik: uradno ime je Zdruţenje salezijanskih sotrudnikov, v slovenščini jih označujemo s

kratico »DBZ«. »Gre za javno zdruţenje vernikov, ki ţelijo biti deleţni duhovne dediščine druţbe sv. Frančiška
Saleškega, ki jo je ustanovil Janez Bosko.« (Hočevar 1991, str. 1)
5

Salezijanski vestnik je leta 1877 ustanovil Janez Bosko, v slovenskem jeziku je začel izhajati leta 1904. Danes

izhaja v 56 narodnih izdajah, v 29 jezikih in v 131 drţavah. Salezijanski vestnik. Dostopno na:
http://www.donbosko.si/vestnik (Pridobljeno 20. 1. 2012).
6

Luka Jeran (1818-1896) je bil urednik »Zgodnje danice«, katoliškega cerkvenega časopisa, ki je med leti 1848

in 1902 izhajal v Ljubljani ter slovenske bralce obveščal o salezijanskih ustanovah in tako postal uradno glasilo
zdruţenja sotrudnikov. Bil je tudi pesnik, pisec in teolog, ki je v svojih teološko naravnanih člankih in razpravah
utrjeval katoliške nazore in dogme (Osebnosti ... 2008).
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pomenu salezijanske skupnosti. Luka Jeran je z navdušenjem poročal o dogodkih,
salezijanskem in don Boskovemu delu. Njegova poročila so vsebovala tako novice iz
salezijanske ustanove v Torinu kot tudi novice o dejavnosti salezijancev drugod po svetu.
Leta 1871 se je srečal z vrhovnim voditeljem don Boskom ter se po vrnitvi posvetil vzgoji in
šolanju revnih otrok in mladine (Kolar 2001).
Po don Boskovi smrti leta 1888 je objavil njegov ţivljenjepis ter skrbel za prevode njegovih
spisov. Razvoj salezijanske misli na Slovenskem in delo sotrudnikov je po njegovi smrti
nadaljeval katehet Janez Smrekar. Organiziral je salezijanske sotrudnike ter povezal in okrepil
sodelovanje z gibanjem sotrudnikov v drugih drţavah. Mihael Rua 8, takratni salezijanski
predstojnik v Torinu, ga je leta 1895 imenoval za voditelja sotrudnikov v ljubljanski škofiji
(prav tam).
V »Salezijanskem vestniku« pod naslovom »Jeranova oporoka« zasledimo besede Luka
Jerana, ki jih je izrekel Janezu Smrekarju: »Zate imam to oporoko: Skrbi in ţrtvuj se za
mladino! Delaj nato, da pridejo salezijanci na Kranjsko. Veliko boš moral trpeti, imel boš
raznovrstne nasprotnike, a ne obupaj in ne odnehaj, tudi če bi bilo tako hudo, kakor, da bi
drva cepili na tebi.« (Meze 1927, str. 34)
Leta 1894 je Janez Smrekar poslal prvo skupino dečkov v don Boskove zavode v Italijo ter
finančno skrbel za njihovo šolanje. Ker je imel velike zasluge in odločilno vlogo v času
priprav za prihod salezijancev na slovenska tla, ga je Salezijanska skupnost ob njegovi smrti
leta 1920 imenovala za ustanovitelja salezijancev v slovenskem prostoru. Ena izmed
pomembnih nalog sotrudnikov je bil nakup primernega zemljišča, kamor bi se lahko naselili
salezijanci ter začeli s svojim delom. To nalogo je prevzel Janez Smrekar in začel z iskanjem
primernega poslopja za nastanitev salezijancev. Dal je pobudo za ustanovitev Društva za
zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1893. Ukvarjalo se
je z mladimi ter si za osrednji cilj delovanja začrtalo zgraditev poslopja, kjer bi imeli moţnost
bivanja in obiskovanja pouka mladi, ki so bili izključeni iz rednega šolanja. Prvi predsednik
Društva za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana je bil cerkveno krajevni dvorni

7

Janez Smrekar (1853-1920): zastopnik slovenskih sotrudnikov in vzoren šolnik ter vodilna oseba pri Društvu za

osnovanje in zgradbo zavetišča in vzgojevališča v Ljubljani, ki je leta 1900 kupilo grad Rakovnik in ga podarilo
salezijanski druţbi (Borštnik 1980, str. 7).
8

Mihael Rua (1837-1910): redovnik in vrhovni predstojnik salezijancev od 1888 do 1910 (Logar 1971).
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svetnik Josip Merk, o katerem je leta 1901 pisal »Učiteljski tovariš«9: »Blaga duša in
usmiljenega srca. Kranjsko učiteljstvo ga bode ohranilo v najblaţjem spominu, ker mu je bil
zelo naklonjen in vseskozi pravičen. Pri oddaji sluţeb se ni oziral na politično prepričanje
dotičnika, ampak je gledal v prvi vrsti na to, če je prosilec zasluţen, sposoben in ugleden
učitelj.« (Korene 1901, str. 131)
Ţe nekaj mesecev pred prihodom prvih salezijancev je Društvo za zgradbo zavetišča in
vzgojevališča Ljubljana v večje kraje po Sloveniji (Ljubljana, Celje, Maribor) razposlalo
propagandni letak, s katerim so ţeleli predstaviti osnovno poslanstvo rakovniškega zavoda.
Na letaku je pisalo: »V tem zavodu bodo čč. Salezijanci, ki se izključno bavijo z vzgojo
moške mladine, dečke vzgajali in poučevali na versko-nravni podlagi po njihovi sposobnosti
in nadarjenosti v soglasju z obstoječimi šolskimi načrti v poštene ter koristne člane človeške
druţbe. Ţivo potrebo tacega zavoda nam javno svedoči dejstvo, da taki v vzgoji zanemarjeni
dečki, kateri ne smejo ali ne morejo javnih šol obiskovati, večidel brez vse vzgoje ostanejo ter
kot neredni, delomrzni, brezverni in nenravni ljudje dorasejo, veliko nadlego in nevarnost za
mesto in deţelo, za drţavno in sploh človeško druţbo.« (Društvo za zgradbo ... 1901)
Deţelna vlada Kranjske je 18. novembra 1893 potrdila organe in pravila Društva za zgradbo
zavetišča in vzgojevališča Ljubljana, ki se je odslej imenovalo Društvo za osnovanje in
zgradbo zavetišča in vzgojevališča, katerega naloga je bila: »zbiranje prostovoljnih
prispevkov za zgraditev »reševalnice« za dekleta in misionišča za moško mladino, v kateri bi
bila podobna »reševalnica« za dečke in hkrati šola.« (Kolar 2001, str. 22)
Namen so zapisali v drugi člen statuta o ustanovitvi: »namen društva je, za rešitev in
vzgojevanje dečkov v vzgoji zanemarjenih osnovati na versko-nravni podlagi zavod, ki naj se
po dovršitvi izroči vodstvu kake cerkvene korporacije, katera se bavi z vzgojo moţke mladine
in če le mogoče druţbi oo. Salezijancev.« (Pravilnik Društva ... 1893, člen 2)
V tretjem členu statuta o ustanovitvi pa so določili pogoje za sprejem ter temeljni namen
Društva, ki so bili bistveni za redovno skupnost, ki bi sprejela vodstvo te ustanove. »V ta
zavod sprejemajo naj se svoj čas v vzgoji zanemarjeni dečki, ki ne smejo druzih učilnih
zavodov obiskovati; isti naj se v tem zavodu poučujejo v vseh predmetih ljudske šole ter se po
svoji lastniji in sposobnosti kot rokodelci ali za kak drug poklic vzgajajo. Zlasti pa naj se vsa

9

»Učiteljski tovariš« (1861-1941) je bil slovenski časnik s sedeţem v Ljubljani. Ustanovil ga je Andrej

Praprotnik. Od leta 1905 je izhajal kot tednik. Bil je učiteljski časopis, ki je pomagal domačim učiteljem pri
njihovem delu (Slovenika ... 2011).
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skrb obrača na to, da se gojenci kolikor mogoče nravno poboljšajo in kot pošteni ter nravni
ljudje vzgojijo.« (Prav tam, člen 3)

Slika 2: Pravilnik Društva za zgradbo
zavetišča

in

vzgojevališča

Ljubljana

(Pravilnik Društva … 1893).
Izrečeno dobrodošlico novemu Društvu zasledimo tudi v »Kmetijskih in rokodelskih
novicah«10 iz leta 1987: »Društvo za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana je imelo
dne 23. julija t. 1. pod predsedstvom za društvo jako vnetega ter zasluţnega preblag gosp.
Josipa Merka, c. kr. vladnega svetovalca svoj redni občni zbor. Pri volitvi v društveno
vodstvo za daljno dobo treh let so bili enoglasno izvoljeni dosedanji odborovi člani […]. Ker
je namen društva jako blag in plemenit, tudi mi to društvo in njega podjetje svojim čitateljem
najtoplejše priporočamo.« (Pucihar 1901, str. 311-312)
Da bi Društvo dobilo večji ugled in priznanje v širši javnosti, so mu določili pokrovitelja in
zaščitnika med člani takratne cesarske druţine, in sicer avstrijskemu nadvojvodi Francu
Ferdinandu11, ki je 24. maja 1894 sprejel pokroviteljstvo nad zavodom (Kolar 2001).
Katehet Janez Smrekar je ţelel, da bi prva skupina salezijancev prišla v slovenski prostor ţe
leta 1894, a so mu odgovorili, da redovna skupnost salezijancev nima dovolj ljudi ter da mora
biti ustanova, v kateri bo redovna skupnost delovala izplačana in ne sme biti zadolţena.
Osrednje salezijansko vodstvo je sprva ţelelo ustanoviti zavod v gradu Bukovica, a so leta
1895 potres v Ljubljani in druge neugodne okoliščine zaustavile njihova prizadevanja in delo.
Nato so leta 1898 ţeleli odkupiti ljubljanski grad, vendar je takratni salezijanski inšpektor
Mojzes Veronesi12 po temeljitem ogledu nakup poškodovanega gradu odsvetoval (prav tam).
10

»Kmetijske in rokodelske novice« (1843-1902) so bile prvi slovenski poljudni strokovni časopis, ki je izhajal

pod uredništvom Janeza Bleiweisa (Slovenika ... 2011).
11

Franc Ferdinand Habsburški (1863-1914): avstrijski nadvojvoda, nasledil ga je njegov mlajši brat Otto Franc

Joţef (Pohl idr. 1994).
12

Mojzes Veronesi (1851-1905): salezijanski inšpektor v letih 1901-1905. Velikokrat se je srečal z don Boskom

ter se ob njem navdušil za delo z otroki in mladimi (Kolar 1997).
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Leto 1899 predstavlja prelomno leto uresničevanja načrtov o ustanovitvi salezijanskega
zavoda na Slovenskem, saj sta se na zahtevo ljubljanskega škofijskega ordinariata zdruţili
Zveza sotrudnikov in Društvo za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana (prav tam).
Slednje je ţelelo urediti pravni poloţaj ustanove in zbirati sredstva, prvi pa so skrbeli za
informiranje javnosti o salezijancih in njihovemu delu. Odločitev, da končno objavijo oglas o
nakupu zemljišča je bila sprejeta na občnem zboru 18. oktobra 1900. Med ponudbami je
najbolj izstopala graščina Rakovnik, ki je obsegala grad, gospodarsko poslopje ter dobrih 9
hektarjev zemlje. Zadnje dejanje za naselitev salezijancev na Rakovniku pa je postavljeno v
december 1900, ko je v skladu z določili cerkvenega prava ljubljanski škof dr. Anton
Bonaventura Jeglič13 na prošnjo kateheta Janeza Smrekarja uradno povabil salezijance v svojo
škofijo, kar je bil pogoj za ustanovitev te redovne skupnosti na Slovenskem (prav tam).
Pogodba o nakupu rakovniške graščine na takratni Dolenjski cesti 4114 je bila podpisana 22.
decembra 1900 med zastopniki Društva za osnovanje in zgradbo zavetišča in vzgojevališča
Ljubljana in dotedanjim lastnikom graščine Andrejem Mauerjem ter bila dva dni kasneje
registrirana s strani ljubljanskega davčnega urada. O tem je poročal »Ljubljanski škofijski
list«, ki je zapisal: »"Misijonska druţba Salezijancev", katero je ustanovil Janez Bosko, se je
koncem preteklega leta naselila tudi v Ljubljani. Novi dom Salezijancev je prijazna graščina
Rakovnik na Dolenjski cesti, št. 41, v Ljubljani. To posestvo je za Salezijance kupilo in
plačalo znano Društvo za zgradbo zavetišča in vzgojevališča v Ljubljani. Da pa se v tem
poslopju napravijo primerne učilnice in delavnice ter dostojna kapelica ali cerkvica za sluţbo
Boţjo, je treba mnogo prezidav in poprav. To bo pa povzročilo mnogo stroškov.« (Sv. Gregor
Veliki 1902, str. 23)
Inšpektor Mojzes Veronesi je salezijanski skupnosti izdal poročilo, v katerem je potrdil, da je
graščina na Rakovniku, katero bosta vzdrţevali občina in ljubljanski deţelni svet, primerna za
zavod in šolo, ki jo bodo obiskovale sirote in dečki stari od 8 do 12 let, kateri so bili
izključeni iz drţavnih šol ter se tako izučili poklica in dokončali obvezno šolanje. Društvo za
osnovanje in zgradbo zavetišča in vzgojevališča je z nakupom graščine doseglo zadani cilj,
skrb za uveljavljanje in vzdrţevanje zavoda pa so zaupali salezijanskim sotrudnikom (Kolar
2001).

13

Anton Bonaventura Jeglič (1850-1937): od leta 1898 do 1930 ljubljanski škof (Osebnosti ... 2008).

14

Ulica se danes imenuje Rakovniška 6.
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5. 2 NASELITEV IN DELOVANJE SALEZIJANCEV NA RAKOVNIKU
S podpisom pogodbe o prodaji rakovniške graščine 22. decembra 1900 in njeno registracijo
24. decembra 1900 so postavili temelje za prihod prve skupine salezijancev v slovenski
prostor. Graščina, katere lastniki so se menjavali zelo pogosto je bila zgrajena v začetku 17.
stoletja ter bila kljub številnim dozidavam in prezidavam v izredno slabem stanju (Kolar
2001).

Slika 3: Graščina na Rakovniku konec 16. stoletja
(Valjavec 1911, str. 6).
Društvo je januarja 1901 rakovniški graščini dokupilo še nekaj zemljišča, ki je tako skupaj
merilo 11 hektarjev. Katehet Janez Smrekar je vodstvo salezijancev v Torinu spodbujal, da bi
v najkrajšem moţnem času prišli na Rakovnik ter jih kot tajnik društva redno obveščal o vseh
dogodkih na Rakovniku, vendar je bilo do prihoda prve skupine salezijancev potrebno
počakati do začetka novega šolskega leta, 23. novembra 1901, ko so ravnatelj salezijanske
skupnosti Simon Visintainer 15, bogoslovca Josip Meze16 in Ivan Perovšek17, Janez Ţigon ter
Mojzes Veronesi, sobotnega jutra odpotovali proti Trstu in od tam istega dne ob štirih
popoldne prispeli v Ljubljano, kar je zabeleţil takratni časopis »Domoljub«18: »Pred kratkim
so prišli štirje salezijanci v Ljubljano […] ter se takoj naselili v grajščini Rakovnik poleg
dolenjskega drţavnega kolodvora, katero je kupilo in plačalo društvo za zgradbo zavetišča in
vzgojevališča v Ljubljani. Ta priprosti pa vendar prijazni dom, katerega so presvetli

15

Simon Visintainer (1852-1928): salezijanec nemške narodnosti in ravnatelj salezijanske skupnosti na

Rakovniku (Kolar 2002).
16

Josip Meze (1881-1952): obiskoval je gimnazijo v Ljubljani. Na povabilo sotrudnika Janeza Smrekarja je

odšel v Italijo in postal salezijanec (Kolar 1991).
17

Ivan Perovšek (1880-1973): s 16. letom je na pobudo Janeza Smrekarja odšel v Torino ter se novembra leta

1901 vrnil v Ljubljano. Od leta 1922 do 1929 je v Verţeju opravljal delo ţupnika (prav tam).
18

Domoljub (1888-1944) je bil slovenski poljudni časopis, ki je izhajal v Ljubljani, sprva kot priloga časnika

»Slovenec«, od leta 1897 pa je izhajal kot samostojni časnik (Slovenika ... 2011).
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knezoškof doktor Anton Jeglič Bon. sami osebno počastili v veliko radost došlih Salezijancev,
je prva salezijanska hiša na Kranjskem ter Avstrijskem.« (Rakovec 1901, str. 381)

Slika 4: Rakovniški zavod po prihodu
salezijancev (Kolar 2001, str. 41).
V zapisniku društvene seje iz dne 26. novembra 1901 najdemo v nadškofijskem arhivu
poročila o izkazani dobrodošlici in naklonjenosti s strani ljubljanskega škofa Jegliča
salezijanski redovni skupnosti, kateri je podelil vsa potrebna dovoljenja za nemoteno
delovanje (Zapisnik društvene seje 1901).
Dobrodošlico ob prihodu salezijanske skupnosti v Ljubljano je zabeleţil tudi »Ljubljanski
škofijski list«, ki je leta 1902 pod naslovom »Salezijanci v Ljubljani« zapisal: »Ker ima
misijonska druţba salezijancev tudi v Ljubljani isti namen, kakor drugod v inozemstvu in je
upati, da bode ta druţba tudi pri nas ter v naših krajih mnogo dobrega storila za razširjanje ter
utrjenje svete vere in za izboljšanje mladine, zato jo veselo pozdravljamo in jo v blagohotno
podporo priporočamo: saj ga ni dejanja, katero bi vsemogočnemu Bogu bolj dopadlo, kakor je
gorečnost za rešenje duš.« (Sv. Gregor Veliki 1902, str. 23)
Salezijansko skupnost je spremljal z velikim zanimanjem o poslovanju zavoda, vzgojnih
metodah in učiteljih, med drugim jih je mesec dni po njihovem prihodu v Ljubljano 13.
decembra 1901 tudi osebno obiskal ter ravnatelju salezijanskega zavoda Simonu Visintainerju
ponudil, da bi v zameno za redna sredstva za vzdrţevanje rakovniškega zavoda prevzel mesto
kaplana v deţelni poboljševalnici, saj je ţelel, da bi salezijanci prevzeli mesto te ustanove, ki
je vključevala mlade fante ter odrasle zapornike (Kolar 2001).
Vrhovni predstojnik salezijanske skupnosti v Torinu Mihael Rua je ţeljo in ponudbo
ljubljanskega škofa Jegliča zavrnil z razlogom, da je za tako odgovorno in zahtevno delo ţal
premalo salezijanskih duhovnikov, ki bi bili ustrezno pripravljeni in zadosti usposobljeni ter
da bi tovrstno delo le utrdilo ţe uveljavljeno zmotno prepričanje slovenske javnosti, da je
salezijansko poslanstvo vzgajanje pokvarjene mladine v poboljševalnicah in zaporih. Vodstvo
salezijanske redovne skupnosti je ţelelo, da bi bila prednostna naloga skupnosti na Rakovniku
delo in dejavnosti, ki so bile v salezijanskem izročilu najpomembnejše, in sicer delo z gojenci,
29

organizacija njihove vzgoje in izobraţevanja ter seznanjanja širše slovenske javnosti z
ustanoviteljem redovne skupnosti don Boskom in njegovim vzgojnim konceptom (prav tam).
Takoj ob prihodu salezijancev na Rakovnik so jih čakale obveznosti s pripravo ustreznih in
primernih prostorov ter sestanki in srečanja z mestnimi in cerkvenimi oblastmi. Prvi gojenec
salezijanskega zavoda na Rakovniku Maks Simončič19 je v zavod prišel 8. decembra 1901, do
konca tega šolskega leta pa je prišlo še trinajst novih gojencev, ki so obiskovali pouk ter ob
koncu šolskega leta na mestni šoli opravili zahtevane izpite (prav tam).
Maja leta 1902 je salezijanski zavod obiskal beneški inšpektor Mojzes Veronesi, ki je
opravljal redno predstojniško sluţbo na Rakovniku ter se odločil, da bodo za potrebe pouka in
vzgoje zavodu na Rakovniku dogradili novo zavodsko poslopje, in sicer poslopje za šolo in
spalnico (prav tam).
Jeseni leta 1902 je zavod obiskovalo ţe 42 gojencev. Da bi imeli podporo in zadosti sredstev
ob tako široko zastavljenem in ambicioznem načrtu, je Josip Meze leta 1902 izdal knjiţico
»Don Bosko in salezijanske naprave«20, katere izvode so nato prodajali po slovenskih deţelah
ter začeli organizirati različne dobrodelne prireditve, kjer so zbirali sredstva in zbran denar
namenili načrtovani gradnji (prav tam).
V »Domoljubu« pod naslovom »Salezijanci na Rakovniku« je zabeleţeno poročilo vodje
sotrudnikov na Slovenskem Ivana Janeţiča, ki je v imenu salezijanskih sotrudnikov dejal: »Z
veseljem poročamo, da je prizidani del poslopja skoro dokončan in se zamore rabiti za šolske
namene. – Gojencev imajo sedaj 42, pa kmalu jih pride še več, ko dobimo večjih prostorov.
Ţivljenje med mladino v zavodu je jako ţivahno. Med gojenci vlada zdrav humor pa dobra
volja za učenje; prosti čas porabljajo izdatno za igranje. Prav volja boţja je bila res, da je ta
zavod prišel na Rakovnik – zunaj mesta – kjer so gojenci prosti. Svobodno skačejo in kriče na
vse grlo in vendar nikogar ne motijo. Salezijanci pridno obdelujejo svoj vrt, uravnavajo,
okopavajo, obrezujejo in zalivajo raznovrstna drevesca in rastline – srca svojih gojencev. Vsi
gospodje imajo dovolj dela, pa ga tudi z veseljem vrše in so lep izgled poţrtvovalne ljubezni
do bliţnjega in skrbi za zanemarjeno mladeţ. Ker pa tako teţavno delo ne more dobro in hitro
napredovati brez vsestranske pomoči, je treba, da jim vsi sotrudniki salezijanski stoje na strani
s priporočili in dejanskimi podporami.« (Rakovec 1902, str. 232-333)
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Maks Simončič (1887-1966): pevec in pisatelj, od leta 1901 do 1905 je obiskoval štiri razrede gimnazije v

salezijanskem zavodu na Rakovniku (Kolar 1995).
20

Knjiţica obsega dvajset strani in je javno dostopna v Narodni in univerzitetni knjiţnici ter Semeniški knjiţnici

v Ljubljani.
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Oktobra leta 1903 je nov predstojnik zavoda na Rakovniku postal izredno spreten in podjeten
Angel Festa21, do tedaj ravnatelj rimskega zavoda Sacro Cuore, ki je dal rakovniškemu
zavodu povsem novo podobo. Za potrebe vzgojno-pastoralnega središča v Ljubljani mu je z
arhitektom Mariem Seradinijem uspelo izdelati načrt rakovniškega zavoda, ki je bil pred tem
večkrat zavrnjen, tokrat pa je s strani ljubljanskih mestnih oblasti dobil potrebna dovoljenja za
gradnjo. Salezijanski zavodi na Slovenskem so do 26. septembra 1905 spadali pod oblast in
vodstvo beneške inšpektorije. Še istega leta 1905 so ustanovili Avstrijsko inšpektorijo
Angelov varuhov, ki je vključevala vse zavode na ozemlju Avstro-Ogrske monarhije, razen
zavodov v Trstu, Tridentu in Gorici (Kolar 2001).
Zaradi velike razdalje med salezijanskimi zavodi, jezikovnih, kulturnih in drugih razlik ter
močne ţelje po boljšem vodenju skupnosti v Avstro-Ogrski monarhiji pa se je leta 1919
avstrijska inšpektorija razdelila na nemško-madţarsko in poljsko inšpektorijo, katera je
vključevala tudi Jugoslavijo. Prva je imela sedeţ na Dunaju, druga pa v Oswiecimu na
Poljskem. Rakovniški zavod je v tem času deloval kot vzgojni zavod, ki so ga zaradi prejetih
odločb Mestnega šolskega sveta morali obiskovati dečki stari od 7 do 14 leta (prav tam).
Od leta 1909 je salezijansko skupnost in šolo vodil predstojnik Alojzij Valentin Kovačič 22, ki
je spoznal, da bo zaradi nezadostnih finančnih sredstev neizvedljivo hkrati graditi novo
zavodsko poslopje in cerkev ter predlagal, da bi do konca leta 1909 zgradili novo šolsko
poslopje za ljudsko šolo, gradnjo cerkve pa prestavili na čas ugodnih razmer, ko bodo zopet
razpolagali z zadostnimi sredstvi23 (prav tam).
Do začetka prve svetovne vojne sta rakovniški zavod in salezijansko delo zaţivela v pravi
luči, gradnja novih zavodskih poslopij je bila dokončana ter šolski prostori ustrezno
opremljeni. Zavod je sprejel od 150 do 200 gojencev ter bil široko poznan in uveljavljen. V
»Ljubljanskem škofijskem listu« iz leta 1913 je takratni ljubljanski škof Jeglič izpostavil
pomemben vzgojni in izobraţevalni pomen salezijanskega dela z mladimi dečki: »Imamo
Salezijance. Salezijanci so sinovi Don Boska. Kupili so posestvo blizu Ljubljane. Vzgajajo in
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Angel Festa (1866-1905): od leta 1903 drugi ravnatelj rakovniškega zavoda. S salezijanci se je srečal v

oratoriju v Torinu, kjer je obiskoval ljudsko šolo, nato gimnazijo in uspešno opravil še noviciat. Postal je don
Boskov osebni tajnik (Kolar 1997).
22

Alojzij Valentin Kovačič (1902-1974): vzgojitelj po salezijanskih zavodih v Zagrebu in Splitu, katehet na

zagrebški gimnaziji ter ljudski misijonar (Kolar 2002).
23

Gradnja cerkve je bila dokončana šele leta 1924, ko je inšpektor Peter Trione za predstojnika zavoda določil

uglednega duhovnika in organizatorja dr. Franca Wallanda ter leta 1922 na inšpektorskem zboru določil, da mora
biti do leta 1924 končana gradnja svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku (Kolar 1997).
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poučujejo okoli 200 dečkov. V nedeljah pa zbirajo k igri, k boţji sluţbi in pouku še druge
dečke ljubljanske, da se ne potepajo po ulicah, ampak imajo pri Salezijancih prijetno in
poučno zabavo. Kolika korist! Za ta zavod, ki je delo kateheta Smrekarja in drugih
duhovnikov ter lajikov, je naše ljudstvo prav veliko prispevalo. ker se je gg. Salezijancem
posrečilo vzbuditi splošno zanimanje.« (Jeglič 1913, str. 52)
Prva svetovna vojna, ki se je začela leta 1914 je prinesla obseţne politične, gospodarske,
kulturne in nacionalne spremembe ter pustila neizbrisen pečat in globoke posledice tudi za
cerkvene skupnosti na Slovenskem. Vrhovno vodstvo v Torinu je pretrgalo stike s
salezijanskimi zavodi na Slovenskem (Benedikt 1991).
O vojnem stanju piše v svojem »Pismo sotrudstvu« takratni inšpektor duhovnik dr. Peter
Tirone: »Salezijanci in gojenci rakovniškega zavoda so bili vpoklicani v vojsko, morali so
zapustiti zavode, poprijeti za oroţje ter redovno obleko zamenjati za vojaško. Mnogi izmed
njih so podlegli strelnim ranam ali bili hudo ranjeni.« (Tirone 1918, str. 17-19)

Slika 5: Rakovniški zavod med prvo svetovno
vojno (Kolar 2001, str. 59).

Ker so salezijanski zavodi na Slovenskem imeli italijanskega predstojnika, so jih avstrijske
vojaške oblasti pogostokrat obtoţile naklepnega sodelovanja s sovraţno Italijo ter izvajale
redne preiskave, med katerimi so poleg italijanskih besedil, ki so jih šteli kot sovraţna, odkrili
tudi pisma inšpektorja Petra Tironeja ter novembra 1915 izvedli proces proti vodstvu
rakovniškega zavoda, na katerem so jih februarja 1916 oprostili vseh obtoţb (Kolar 2001).
V času prve svetovne vojne je bil velik del salezijanskih dejavnosti opuščenih, število
gojencev na Rakovniku pa se je zmanjšalo za 30, saj so prostore prevzele oblasti ter jih
prilagodile potrebam vojske. Po koncu svetovne vojne so se salezijanci soočali s hudimi
posledicami, ki jih je prinesla vojna. Ker so narasli socialni problemi, so leta 1919 odprli še
salezijanski zavod na Kodeljevem, ki je rakovniškim salezijancem pomagal pri reševanju
socialnih problemov ― vojne sirote, nepreskrbljene druţine iz najbolj izpostavljenih območij,
negotove vojne razmere (prav tam).

32

Njihovo vnemo pri pomoči in reševanju socialnih vprašanj je leta 1922 v svojem pismu
predstavil ljubljanski škof Jeglič, v katerem je zapisal: »In koliko store za otroke vse šole,
posebno redovniške šole […] pri salezijancih, ki na Rakovniku in v barakah na Kodeljevem
zemljišču spretno, uspešno in poţrtvovalno skrbe za izobrazbo najbolj zanemarjenih otrok.«
(Jeglič 1922, str. 18)
V dvajsetih letih 20. stoletja je inšpektor Peter Tirone izdelal načrt za razširitev salezijanskih
dejavnosti na Rakovniku. Zavod na Rakovniku, kjer je delovala ljudska šola, ki so jo sprva
lahko obiskovali le revni in v vzgoji zanemarjeni dečki, je zaradi novih razmer in dela v
zavodu postopoma izgubljala na pomenu in leta 1925 prenehala delovati. Poudarjati se je
začelo predvsem poklicno in strokovno izobraţevanje (obrtne šole), ki je dobilo pravico
javnosti24 (Kolar 2001).
Ob petindvajsetletnici prihoda salezijancev na Rakovnik je po slovesnosti, ki je potekala
konec novembra v Ljubljani, škof Jeglič zapisal: »[Salezijanci] imajo sedaj šolo za krojače,
čevljarje in za mizarje. Osnovno šolo so opustili; pač pa imajo tudi nedeljski oratorij.« (Jeglič
1926)
Z letom 1928 je na Rakovniku začela delovati štiriletna filozofsko-teološka šola, iz katere se
je leta 1929 nato razvila visoka teološka šola. Za vzgojo in izobraţevanje mladine sta delovala
konvikta25 v Murski Soboti in na Rakovniku, kjer se je leta 1935 razvilo strokovno šolstvo. Za
časa kraljevine Jugoslavije je zavod na Rakovniku predstavljal center številnih salezijanskih
dejavnosti, saj je bil tu sedeţ salezijanskega inšpektorata in sotrudništva, mladinski dom,
filozofsko-teološka, obrtna in glasbena šola. Uspešno leto je bilo tudi leto 1929, ko so
ustanovili Jugoslovansko vizitatorijo, ki je leta 1925 postala samostojna inšpektorija 26. Z
začetkom druge svetovne vojne 6. aprila 1941 je zopet prišlo do vrste sprememb v cerkvenih
skupnostih na slovenskem ozemlju. Medvojni čas je bil za slovenske salezijance in njihovo
delo izredno nepredvidljiv, nezavidljiv, predvsem pa kritičen in tvegan čas. Okupatorji so

24

Pravica javnosti: da je šola imela pravico javnosti je pomenilo, da je smela izdajati spričevala, ki so bila javne

listine in so šolarji, ki so obiskovali takšno šolo imeli priznano izobrazbo, ravno tako kot tisti, ki so obiskovali
drţavne šole.
25

Konvikt (lat. convictus): vzgojna ustanova oziroma katoliški zavod, ki omogoča bivanje in daje oskrbo

teološkim študentom in pripravnikom za duhovniški poklic (Priročni … 2005).
26

Inšpektorija: »Inšpektorija v salezijanskem izročilu pomeni to, kar pri drugih redovnih ustanovah pomeni

provinca. Takšno poimenovanje je v salezijanski druţbi uveljavljeno od njenega ustanovitelja Janeza Boska.«
Dostopno na: http://www.donbosko.si/node/172 (Pridobljeno 13. 2. 2012).
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nameravali slovenski narod kot etnično enoto uničiti. »Ni šlo za fizično uničevanje […]
temveč za to, da Slovenci izginejo z obličja zemlje kot narod.« (Ferenc 1997, str. 13)
Prekmurje so najprej zasedli Nemci, 16. aprila 1941 pa so ga okupirali madţarski vojaki, ki so
ga skušali madţarizirati z izgonom slovenskih izobraţencev in medvojnih priseljencev (Nećak
in Repe 2003).
V salezijanskem zavodu Martinišče v Murski Soboti so v začetnih mesecih druge svetovne
vojne lahko še opravljali svoje dejavnosti, vendar je bil zavod ţe konec leta 1941 dodeljen
madţarski inšpektoriji, tamkajšnje slovenske salezijance pa so odstranili s poloţajev ter jih
nadomestili z madţarskimi sobrati. Štajerska, Gorenjska, Meţiška dolina in Prekmurje so bili
okupirani s strani nemških okupacijskih sil, ki so ţe aprila 1941 prekinili salezijanske stike z
ostalimi deţelami in misijonarji drugod po svetu ter onemogočili vsakršno delo sobratov in
gojencev (Kolar 2001).
Okupacijske oblasti so dosegle, da so bile vse cerkvene skupnosti na slovenskem ozemlju
razpuščene, njihovo premoţenje zaplenjeno ter poslopja zasedena in prilagojena vojaškim
potrebam.27 Na italijanskem zasedenem območju Ljubljanske pokrajine je bilo stanje bistveno
drugače, saj so salezijanski zavodi s svojim delom in dejavnostmi lahko nemoteno delovali
naprej. Zaradi agresije nemških okupacijskih sil je mnogo salezijancev odšlo na ozemlje, ki so
ga okupirale italijanske vojaške sile, kjer so lahko nemoteno opravljali svoje poslanstvo. V
tem času je zavod na Rakovniku glede na število vključenih salezijancev ter raznolikosti
zavodskih dejavnosti predstavljal osrednjo ustanovo salezijancev na Slovenskem (prav tam).
Na Rakovniku v Ljubljani je delovala tudi begunska pisarna, kjer so zbirali pomoč za
slovenske begunce, izseljence in izgnance, rakovniško svetišče pa je predstavljalo kraj za
mirovne procesije in spokorna romanja. 28 Ker so ţeleli nadaljevati s svojim delom, so sklenili
sloţen odnos z oblastmi in se opredelili za protikomunizem (prav tam).
Ko je bila poleti leta 1944 razglašena mobilizacija, so morali v vojno tudi salezijanci. Kolar
pravi: »Kolikor je znano, v nobenem salezijancu ni dozorela odločitev, da bi se bil priključil
partizanskemu gibanju« (prav tam, str. 79), zato so v domobranskih pisarnah opravljali
propagandna dela. Konec druge svetovne vojne je vplival na spremembo odnosov med
drţavo, drţavnimi oblastmi in Cerkvijo, katera je nosila pečat sodelovanja z okupatorjem ter
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Zavod v Verţeju so Nemci spremenili v delovno taborišče, kapelo pa v telovadnico za urjenje vojakov (Kolar

2001).
28

Največje romanje, pribliţno 25.000 vernikov je datirano 29. maja 1943, katerega je vodil ljubljanski škof

Gregorij Roţman (prav tam).
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takratnim ljubljanskim škofom Gregorijem Roţmanom29. Ker je 2. junija 1945 Politbiro
Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije začel z represivnimi ukrepi proti
katoliški Cerkvi, je več kot 90 salezijancev zaradi strahu pred mnoţičnimi aretacijami in
likvidacijo odšlo z ozemlja takratne Jugoslavije v Italijo in na angleško okupacijsko območje
Koroške (Godeša 1995).
Pobegle salezijance so kmalu zatem vrnili v Slovenijo in mnoge med njimi zaradi vojaškega
in političnega delovanja usmrtili.30 Po drugi svetovni vojni je veliko ţupnij ostalo brez
duhovnikov, zato so rakovniški salezijanci kot ţupniki in kaplani prevzeli pastoralno delo po
izpraznjenih ţupnijah ter se začeli ukvarjati z ţupnijskim pastoralnim delom, saj se zaradi
spremenjenih političnih in druţbenih razmer niso več mogli ukvarjati s starimi in obstoječimi
načini delovanja z mladimi (Kolar 2001).
Ţivljenje v rakovniškem zavodu je bilo po vojni osiromašeno. Povojno stanje na Rakovniku je
Kolar opisal takole: »Od zavoda na Rakovniku je v salezijanski posesti ostalo le par sobic za
cerkvijo, vse drugo je zasedlo vojaštvo in policija, stavbo za cerkvijo so spremenili v dekliški
internat in v grad naselili druţine iz socialnega dna.« (Prav tam, str. 83)
Po letu 1955 so začeli salezijanci sodelovati z duhovniki drugih ţupnij ter uspešno prevzeli
vodstvo ljudskih misijonov. Šestdeseta leta 20. stoletja in čas po drugem vatikanskem koncilu
(1962-1965) so prinesle nove moţnosti za delovanje salezijancev na slovenskem ozemlju.
Leta 1963 so ustanovili prvi katehetski center v Sloveniji ter začeli organizirati mladinske
duhovne vaje za otroke in mladino. Razmere med drţavo in katoliško Cerkvijo so se začele
izboljševati po letu 1966, ko so v Beogradu podpisali beograjski protokol in obnovili odnose
med Jugoslavijo in Vatikanom. S procesom demokratizacije in z razglasitvijo samostojne
slovenske drţave leta 1991 pa je prišlo do novih moţnosti dela za salezijansko skupnost na
Rakovniku (prav tam).
Novembra 1991 je bil sprejet Zakon o denacionalizaciji, s katerim so bili salezijancem vrnjeni
zavodi na Rakovniku, v Celju in Verţeju. Istega leta so odprli prvo zasebno katoliško srednjo
šolo v samostojni Sloveniji – Gimnazijo Ţelimlje ter leta 1995 ustanovili zaloţbo Salve, ki še
danes skrbi za zaloţniško dejavnost, sodeluje, pomaga in nudi podporo številnim piscem in
avtorjem pri njihovi ustvarjalnosti (prav tam).

29

Gregorij Roţman (1883-1959): ljubljanski škof 1930-1959. Avgusta leta 1946 je bil na sodnem procesu pred

vojaškim sodiščem v Ljubljani v odsotnosti obtoţen in obsojen zaradi sodelovanja z okupatorjem (Osebnosti ...
2008a).
30

Usmrčenih je bilo 26 salezijancev, od tega 7 bogoslovcev, 10 klerikov in 9 pomočnikov (Kolar 2001).
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5. 3 SALEZIJANSKA SKUPNOST NA RAKOVNIKU DANES
Ţe od prvih let prejšnjega stoletja, ko so leta 1901 prvi štirje salezijanci prišli na Rakovnik, so
se salezijanci posvetili delu na socialnem področju ter se ukvarjali predvsem z vzgojo revnih
otrok in zapuščene mladine, za katere so ustanavljali šole, internate ter organizirali številne
oratorijske programe in dejavnosti. Salezijansko skupnost danes sestavljajo duhovniki in
laiški sodelavci, tako zaposleni kot prostovoljci. V letu 2011 je bilo v salezijanski skupnosti
na Rakovniku 20 članov, kateri se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi tako na inšpektorialni
ravni (vodenje ţupnij Rakovnik in Rudnik, romarskih shodov), kot na področju salezijanske
mladinske pastorale (vodenje rakovniškega mladinskega centra, glasbene šole, študentskega
doma) ter številnih drugih dejavnosti (organizacija in vodenje društva za mladinsko ulično
vzgojo Skala, zaloţbo Salve). Tudi na področju pedagoške dejavnosti se slovenski salezijanci
danes ukvarjajo z različnimi dejavnostmi in programi za otroke in mlade kot so duhovne vaje,
skrbijo za nacionalni projekt imenovan Oratorij Slovenija, športne turnirje, srečanja otroških
in mladinskih pevskih zborov, glasbene šole Rakovnik, mladinsko ulično delo projekta Skala.
Dostopno na: http://www.donbosko.si/rakovnik/ (Pridobljeno 31. 1. 2012; Potočnik 2001)

6 SALEZIJANSKE IZOBRAŢEVALNE USTANOVE NA RAKOVNIKU
Vzgojno-izobraţevalne ustanove so bile za slovenske salezijance najpomembnejše oblike
pastoralnega dela. Šolske ustanove različnih ravni zahtevnosti in stopenj s posebno
organiziranostjo šolskih dejavnosti so vključevale tako lastne člane kot tudi tiste, ki so ţeleli
postati don Boskovi učenci. Don Bosko je ţelel poskrbeti tako za splošno kot tudi strokovno
izobraţevanje mladih, saj je bil prepričan, da izobrazba, povezana z dobro vzgojo v veri,
pomaga posamezniku k sprejemanju lastne odgovornosti, dejavni vključitvi v druţbeno
dogajanje ter hkrati da najboljši temelj za uspešno ţivljenje (Kolar 2001).
Ob prihodu na Rakovnik leta 1901 je prva skupina salezijancev s seboj prinesla zgled in
izkušnje delovanja italijanskih salezijanskih šol in drugih ustanov za mlade ter začela delo v
zavodu na Rakovniku. Ustanavljali so šolske ustanove različnih stopenj, in sicer deško
ljudsko šolo, poklicne in strokovne šole ter visoko teološko šolo, oddelkom drţavne gimnazije
pa so namenili zavodske prostore na Rakovniku (prav tam).
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6. 1 LJUDSKA ŠOLA
Osnovnošolsko izobraţevanje, ki je dalo slovenskim salezijancem moţnost za uveljavitev v
povsem novem okolju in postalo temeljna oblika dela, se je v zavodu na Rakovniku začelo
septembra 1902. Ţelja in cilj salezijanskih sotrudnikov ter leta 1893 ustanovljenega Društva
za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana je bila predvsem skrb za tiste otroke, ki so bili
izključeni iz rednih oblik osnovnega izobraţevanja ter so poleg obveznega šolanja potrebovali
tudi vzorno okolje, v katerem bi se pripravili na ţivljenje in se z odgovornostjo vključili v
druţbo. Takoj po prihodu v slovenski prostor so salezijanci začeli z osnovnošolskim poukom
in iskanjem podpornikov za šolsko delo. Ţe v začetnih letih delovanja je prišlo do prvih teţav,
saj niso imeli zadosti učiteljev in salezijanskih vzgojiteljev, ki bi imeli ustrezno kvalifikacijo
za poučevanje gojencev ter izpolnjevali pogoje drţavnih oblasti za poučevanje. Ker niso imeli
moţnosti organizacije redne oblike šolskega poučevanja, so svojim učencem pomagali z
inštrukcijami, kateri so nato na koncu šolskega leta opravljali zaključne izpite na drţavnih
šolah. S pomočjo mestnih šol so z najnujnejšo opremo in šolskimi pripomočki opremili
prostore ljudske šole v zavodu na Rakovniku (Kolar 2001).

Slika 6: Učilnica v salezijanskem zavodu na Rakovniku
(Valjavec 1911, str. 27).
Ravnatelj Simon Visintainer je 14. julija 1902 na Deţelni šolski svet naslovil prošnjo, da bi
rakovniški salezijanci odprli zasebno ljudsko šolo (Prošnja Simona Visintainerja ... 1902).
To so zavrnili z utemeljitvijo, da 70. člen »Zakona o ljudskih šolah« iz leta 1869 sicer
dovoljuje ustanavljanje vzgojnih zavodov, vendar le pod pogojem, da imajo učitelji šole
ustrezno in primerno izobrazbo. Ker učitelj rakovniške šole ni bil ustrezno usposobljen za
poučevanje na ljudski šoli, priporočila za priznanje šole niso izdali. V istem pismu je šolski
nadzornik Anton Maier 16. decembra 1902 odgovoril na prošnjo rakovniškega zavoda, in
sicer, da bo zavod dobil priznanje šele takrat, ko bo izpolnil vse pogoje 70. člena drţavnega
šolskega zakonika: »V zavod se smejo sprejemati le učenci, ki so zares nravno pokvarjeni
[…], za sprejem v zavod je potrebno predloţiti prosilčevo nravstveno spričevalo s popisom
njegove preteklosti o vedenju v šoli in zunaj šole […], o sprejemu v zavod bo odločal Mestni
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šolski svet […], šola naj bo dovoljena za triletno obdobje.« (Odgovor Antona Maierja ...
1902)
Vodstvo rakovniškega zavoda ni obupalo ter je konec decembra 1902 na šolski svet naslovilo
ponovno prošnjo za priznanje. Mestni šolski svet je tokrat zahteval zagotovilo salezijancev, da
gojencev ne bodo sprejemali samovoljno ter da bodo v svoj zavod sprejemali le »nravstveno
propadle in v svoji vzgoji res zanemarjene šolarje, ne pa tudi morebitne druge gojence […] ter
da morajo pred sprejemom Mestnemu šolskemu svetu predloţiti seznam prosilcev za sprejem
ter za vsakega gojenca dodati dokaze o njegovi nravstveni zanemarjenosti.« (Kolar 1995a, str.
97)
Mestni šolski svet je 11. februarja 1903 določil, da mora vodstvo zavoda do konca februarja
1903 za vsakega gojenca predloţiti ustrezna potrdila za interniranje otroka, in sicer prošnjo
staršev oziroma otrokovih skrbnikov ali poročilo šolskega vodstva ter ustrezno utemeljitev za
sprejem v zavod, potrdilo o cepljenju proti kozam ter šolsko in zdravniško spričevalo (Dopis
Mestnega šolskega sveta ... 1903)

Slika 7: Potrdilo o cepljenju proti kozam 18. junij 1898
(Spričevalo … 1898).
Salezijanci so si ţeleli, da bi v šole lahko sprejemali tudi tiste učence, ki niso bili poslani v
njihov zavod kot v poboljševalnico, zato so si prizadevali oblikovati široko zastavljeno šolsko
delo ter preseči določila Mestnega šolskega sveta, ki je 21. aprila 1903 vodstvu zavoda izdalo
naročilo, da »v nikakem slučaju ne sme sprejeti v zavod učencev, dokler nima za to pritrdila
Mestnega šolskega sveta« ter da ima zavod poslanstvo poboljševalnice in lahko sprejema
izključno gojence, ki so potrebni posebnega vzgojnega okolja.« (Naročilo Mestnega šolskega
sveta ... 1903)
Mestni šolski svet je bil odločno proti temu ter je zavračal prošnje staršev, skrbnikov in
vodstev šol, iz katerih ni bilo razvidno, da je otrok »tako nravstveno pokvarjen, da mu je
potreba bivati v takšnem zavodu.« (Prošnja Ane Ogrinc ... 1903)
Na osnovi raznih ohranjenih virov (kronik salezijanskega zavoda na Rakovniku, vpisnic
ljudske šole na Rakovniku) lahko sklepamo, da so salezijanci tudi brez dovoljenja sprejemali
38

nekatere siromašne in zapuščene dečke, ki niso izpolnjevali pogojev Mestnega šolskega sveta
za sprejem v zavod. Vztrajali so kljub številnim teţavam in nenaklonjenosti mestnih oblasti,
saj je bil to prvi zavod na slovenskem ozemlju ter hkrati odločilen za nadaljnje širjenje
salezijanskih dejavnosti na Slovenskem (Kolar 2001).
Prošnje za sprejem dečkov v salezijanski zavod na Rakovniku so na Deţelni šolski svet
naslavljali tako starši kot otrokovi skrbniki, nekaj pa je bilo tudi vlog drţavnih ustanov, ki so
gojence pošiljale v salezijanski zavod.
Tabela 1: Število prošenj staršev, skrbnikov oziroma ustanov, ki so gojence pošiljali v zavod.
Šolsko leto
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1909-1910
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923

Starši
16
15
18
18
3
30

Skrbniki
1
5
7
8

Drţavne ustanove

1
2

10

7
64
77

17
5
36

44
48
19

11
58
11
2
1

Vir: (Kolar 1995a, str. 106).31
Iz tabele 1, ki prikazuje število prošenj staršev, skrbnikov oziroma ustanov, ki so gojence
pošiljali v zavod k salezijancem lahko ugotovimo, da je bilo s strani staršev v letih 1903-1907
število prošenj enakomerno. V šolskem letu 1909-1910 beleţimo občuten porast števila
prošenj. V šolskih letih 1916-1917 in 1917-1918 je bilo število prošenj s strani staršev
maksimalno, medtem ko je bilo v šolskem letu 1907-1908 to število minimalno. Prošenj je
bilo manj tudi v šolskem letu 1914-1915, ko se je na Slovenskem začela prva svetovna vojna.
31

Tabela ni izpolnjena na mestih, kjer ni dostopnih ali ohranjenih podatkov.
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Pri prošnjah s strani skrbnikov je vidno, da je bilo oddanih prošenj v primerjavi s prošnjami
staršev precej manj. Porast prošenj zasledimo v letu pričetka svetovne vojne 1914-1915, ko so
skrbniki zaradi vojnega stanja v zavod pošiljali dečke, ki niso bili problematični, vendar so
kot vaške sirote potrebovali le osnovne pogoje za ţivljenje.
Največ prošenj za sprejem gojencev v salezijanski zavod, oddane s strani drţavnih ustanov, je
glede na ohranjene podatke bilo v šolskem letu 1913-1914 in predvsem v šolskem letu 19191920, ko jih je bilo 58.
V Zgodovinskem arhivu v Ljubljani je shranjeno dovoljenje mestnega šolskega nadzornika
Antona Maierja iz dne 20. julija 1903, ki je izjemoma ugodil prošnji trgovca Frančiška
Crobatha, kateri je imel ţeljo, da bi njegov sin bival v zavodu ter jih hkrati opozoril, da se
morajo zavedati osnovnega pomena njihove ustanove: »Z ozirom na prošnjo iz dne 15. jul. t.
l. in na navedene razloge, dovoljuje c. kr. mestni šolski svet, da oddate svojega sina Stanislava
preko počitnic v zavod salezijancev. Opozarjajte se pa, da je ta zavod namenjen le moralno
propadlim, pohujšanim, tatinskim in nravstveno docela popačenim dečkom.« (Dopis Antona
Maierja ... 1903)
Na pobudo Janeza Smrekarja je 4. februarja 1904 Društvo za zgradbo zavetišča in
vzgojevališča odločilo, da spremeni 3. člen »Pravilnika«, v katerem je bilo prvotno zapisano:
»V ta zavod sprejemati le v vzgoji zanemarjene dečke, kateri ne smejo druzih javnih učilnih
zavodov več obiskovati in ki drugače popolnem brez vzgoje ostanejo in kot nevedni,
delamrzni, brezverni in nenravni ljudje dorasejo.« (Pravilnik Društva ... 1893, člen 3)
Sedaj se je 3. člen glasil: »V ta zavod naj se sprejemajo svoj čas v vzgoji zanemarjeni dečki
[...], isti naj se po moţnosti v tem zavodu poučujejo vsaj v vseh glavnih predmetih ljudske šole
ter vzgajajo po svojem svojstvu in v svoji sposobnosti kot rokodelci ali za kak drugi poklic.«
(Prav tam)
Sprememba 3. člena »Pravilnika Društva za zgradbo zavetišča in vzgojevališča«, ki ga je
potrdila Deţelna vlada za Kranjsko je bilo pomembno, saj je s tem salezijanski zavod imel pri
sprejemu gojencev moţnost večjega odločanja (Potrditev Pravilnika ... 1904).
Moţnosti za uradno priznanje šole v rakovniškem zavodu in iskanja potrebnih soglasij s strani
šolskih oblasti so dosegla prvi uspeh v šolskem letu 1903-1904, ko je Mestni šolski svet izdal
rakovniškemu zavodu dovoljenje, da zaposli učitelja, nad katerim je prevzel tudi finančno
odgovornost. Vse pogoje in zahtevana določila Mestnega šolskega sveta je rakovniški zavod
sprejel marca 1906. Ljudsko šolo je 3. maja 1906 ponovno obiskal šolski nadzornik Anton
Maier ter delovanje zavoda ocenil kot dobro. Tako je seja Mestnega šolskega sveta 24. maja
40

1906 odločila, da je rakovniški zavod od zdaj samostojen pri pošiljanju in sprejemanju otrok
ter da ne potrebuje več soglasja Mestnega šolskega sveta (Kronika salezijanskega zavoda ...
1906).
S tem je vodstvo rakovniškega zavoda dobilo bolj proste roke pri sprejemanju gojencev. Ker
je bilo le teh vedno več, je zavod postopoma izgubljal značaj poboljševalnice. Vodstvo
salezijanskega zavoda na Rakovniku si je dolgo časa prizadevalo, da bi bila rakovniški šoli
priznana pravica javnosti, zato je na Ministrstvo za uk in bogočastje naslovilo prošnjo, v
kateri so zapisali: »podpisano vodstvo salezijanskega zavoda udano prosi, da bi visoko c. kr.
ministrstvo za uk in bogočastje blagoslovilo podeliti zasebni deški šoli na Rakovniku v
Ljubljani pravico javnosti.« (Prošnja vodstva salezijanskega zavoda ... 1907)
Ministrstvo je prošnji ugodilo ter 16. julija 1909 izdalo ustrezen odlok, in sicer, da je
rakovniški ljudski šoli uradno priznana ter dodeljena pravica do javnosti in razširitve njenih
dejavnosti, s katerimi si je šola v zavodu ustvarila ugled, priznanje in naklonjenost javnosti ter
ostale druţbe. Pravica javnosti rakovniške ljudske šole je začela veljati s šolskim letom 19081909 (Odlok Ministrstva ... 1909).

Slika 8: Gojenci ljudske šole na Rakovniku leta 1909
(Kolar 2001, str. 107).
Da bi sprejeli še več članov se je s šolskim letom 1909-1910 šola preselila v novo poslopje, ki
je imelo povsem nove šolske prostore in bilo dovolj veliko, da je omogočalo sprejem sto in
več gojencev ter s tem povečalo moţnosti za resno in široko zastavljeno delo, nove moţnosti
in večje zmogljivosti za sprejem novih gojencev. Vsako leto se je zaradi povečanih
prostorskih zmogljivosti večalo tudi število sprejetih gojencev. Ljudska šola se je do šolskega
leta 1910-1911 imenovala Zasebna trirazredna deška ljudska šola, s šolskim letom 1911-1912
pa je postala petrazredna deška ljudska šola (Vovko 1981).
Tekom prve svetovne vojne je ljudska šola na Rakovniku delovala v zmanjšanem obsegu, saj
je vojska zaradi svojih potreb postopoma zavzemala njena poslopja ter jim spreminjala
namembnost. Ker so leta 1915 vojaki zasedli celoten zavod na Rakovniku, pouka v šolskem
letu 1915-1916 niso več organizirali, saj so bile zaradi vojnih razmer moţnosti za pouk in
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učenje izredno omejene. Do ukinitve ljudske šole je prišlo po vojni, ko so uvedli nov šolski
sistem. Tako je bilo šolsko leto 1924-1925 zadnje leto delovanja rakovniške ljudske šole
(Kolar 1995).
Tabela 2: Število oddelkov in učencev ljudske šole na Rakovniku v letih od 1901 do 1925.
Šolsko leto
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925

Število oddelkov
1
2
3
2
2
2
3
3
3
6
6
7
6
4
Ni bilo šole
4
5
6
7
3
3
2
2
2

Število učencev
13
45
17
20
29
28
30
65
95
123
147
137
121
84
/
94
113
137
166
96
89
48
37
32

Vir: (Kolar 1995a, str 106).
Iz tabele 2, ki prikazuje število oddelkov in učencev ljudske šole na Rakovniku v šolskih
letih od 1901 do 1925 lahko ugotovimo, da so bili od leta 1901 do leta 1910 največ trije
oddelki, število učencev ni preseglo števila 100, se je pa število učencev na en oddelek
povečevalo. V letih 1910-1914 je število oddelkov naraslo na 6, oziroma 7 v letih 1912-1913,
prav tako je v obdobju 1910-1914 naraslo število učencev, ki se giblje med 123 in 147, v letih
1912-1913 lahko opazimo, da je bilo učencev 10 manj kot prejšnje leto, število oddelkov pa
se je povečalo na 7. Ob začetku prve svetovne vojne leta 1914 je število oddelkov padlo na 4
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in število učencev na 84. Ker so vojaki zasedli celoten zavod na Rakovniku, med letoma
1915-1916 ljudska šola v salezijanskem zavodu ni delovala. V obdobju 1916-1920 je število
oddelkov postopoma naraščalo in ravno tako število učencev. V letih 1920-1925 lahko
ugotovimo zmanjšanje števila oddelkov na 3, oziroma 2 z letom 1922, vzporedno je prihajalo
tudi do padca števila učencev, v letih 1924-1925 se je na Rakovniku šolalo le še 32 učencev.
V prvih letih so ljudsko šolo obiskovali predvsem gojenci s Kranjske, z začetkom šolskega
leta 1907-1908 pa so začeli prihajati gojenci tudi iz drugih pokrajin, med drugim iz
Prekmurja, Goriške in Primorske. Prekmurski gojenci so se v šoli ţeleli dobro naučiti
uradnega slovenskega jezika, saj je pouk v Prekmurju potekal v prekmurščini ali madţarščini,
gojenci iz primorskih področij pa so začeli prihajati ob začetku prve svetovne vojne in med
vojno ter si v Ljubljani našli nov dom. Po končani svetovni vojni so zaradi fašizma in
pritiskov oblasti mnoge druţine odhajale v begunstvo. Veliko število gojencev rakovniške
ljudske šole je bilo tudi gojencev s hrvaškega področja, Istre in Dalmacije, nekaj gojencev pa
je bilo tudi otrok slovenskih izseljencev (Kolar 1995a).
Tabela 3: Število vpisanih gojencev, ki so prihajali s Primorske, Hrvaške ter število gojencev
slovenskih izseljencev.
Šolsko leto
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925

Gojenci s Hrvaške
14
14
9
6
6
10
1
5
8
5
7
7

Gojenci s Primorske
43
30
28
25
40
47
45
28
32
23
7
7

Vir: (Kolar 1995a, str. 108).
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Izseljenci
0
0
2
2
2
3
5
2
1
0
0
4

Iz tabele 3, ki predstavlja število gojencev, ki so prihajali s Primorske, Hrvaške in število
gojencev izseljencev lahko razberemo, da je ves čas največ gojencev prihajalo s Primorske in
da je bilo gojencev izseljencev najmanj. Število gojencev izseljencev po posameznih šolskih
letih ni preseglo števila 5. Gojencev s Primorske je bilo največ v šolskih letih 1918-1919, ko
je bilo njihovo število 47. Gojencev s Hrvaške je bilo največ med leti 1912 in 1914. Število
gojencev s Primorske je med leti 1923 in 1925 padlo na 7 in se je tako izenačilo s številom
gojencev s Hrvaške. V splošnem je v letih 1923-1925 število gojencev močno upadlo.

6. 2 GIMNAZIJA
Ţe od samega začetka delovanja salezijancev na Rakovniku je bilo organiziranje
gimnazijskega izobraţevanja njihov temeljni cilj in ţelja. Tako kot so druge salezijanske
ustanove po svetu, so ţeleli tudi slovenski salezijanci imeti gimnazijski pouk kot sestavni del
svoje vzgojno-pastoralne dejavnosti (Kolar 2001).
Ţeleli so, da bi njihovi gojenci dobili izobrazbo ter se na lastno ţeljo odločili za vstop v
redovno skupnost, za katero so morali imeti opravljeno vsaj niţjo gimnazijo in po
opravljenem noviciatu32 nadaljevati šolanje na višji gimnazijski ravni. Prvi poskus
organiziranja gimnazijskega pouka sega v leto 1902, ko so se nekateri gojenci ţeleli šolati po
gimnazijskem programu in postati pravi salezijanci (prav tam).
Ker je bilo tudi v naslednjih letih salezijancem prepovedano, da bi v svoj zavod sprejemali
gojence starejše od štirinajstega leta starosti, so začeli leta 1906 gojence pošiljati v
gimnazijske oddelke v ustanove in salezijanske zavode drugod po svetu, predvsem na Poljsko
v zavoda v Oswiecimu in v Daszawi. Šele z odprtjem novega poslopja in začetkom šolskega
leta 1909-1910, so salezijanci začeli sprejemati v svoj zavod ne le gojence, ki so bili poslani s
strani krajevnih šolskih svetov, temveč tudi gojence, katerih starši so si prizadevali, da bi
njihovi otroci po uspešno opravljeni ljudski šoli nadaljevali z izobraţevanjem v enem izmed
njihovih gimnazijskih oddelkov. Kolar navaja, da je v salezijanskem poročilu iz leta 1911
zapisano, da so salezijanci lahko s pričetkom šolskega leta 1910-1911 ustanovili gimnazijski
oddelek, vendar je bil ta namenjen le za tiste dijake, ki so se šolali na drţavni gimnaziji (prav
tam).

32

Noviciat (nlat. novititatus): poskusna doba oziroma čas preizkušenj in priprave samostanskih in redovniških

novincev na redovne zaobljube (Slovar ... 2006).
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Gimnazija v zavodu na Rakovniku je bila drţavna gimnazija ter je imela v zavodu samo
prostore. Zaradi uspešnosti gimnazijskega pouka so z gimnazijskim programom nadaljevali
tudi v novem šolskem letu ter pouku namenili še nekaj več prostorov in nove moţnosti za
njegovo uspešno udejanjanje. Moţnost obiskovanja so dobili dijaki, ki so pri opravljenih
izpitih izkazali zadostno zrelost ter imeli soglasje staršev, da se strinjajo z nadaljevanjem
študija v enem izmed salezijanskih gimnazijskih oddelkov (Kolar 2001).
Tabela 4: Število dijakov gimnazije na Rakovniku od 1947 do 1957.

Šolsko
leto
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957

1.
letnik
147
200
176
129
108
107
130
120
142
136

2.
letnik
116
152
166
140
102
100
84
100
102
118

3.
letnik
136
133
133
156
79
65
89
65
65
67

Število dijakov
4.
5.
6.
letnik letnik letnik
108
36
29
39
35
31
45
28
30
75
45
38
97
53
34
94
/
34
54
40
33
76
20
30
58
46
36
60
20
43

7.
letnik
34
28
31
23
37
36
35
37
29
32

8.
letnik
31
33
25
36
28
28
34
31
35
29

Skupaj
637
651
634
642
538
464
499
479
513
505

Vir: (Statistični listi … 1947).
Iz tabele 4, ki predstavlja število dijakov gimnazije na Rakovniku v šolskih letih od 1947 do
1957 je razvidno, da je bil vpis dijakov v šolskih letih od 1947 do 1951 enakomeren. Po letu
1951 pa je začel rahlo upadati. Prvi do četrti letnik predstavljajo niţjo gimnazijo, peti do osmi
letnik pa višjo gimnazijo. Število učencev vpisanih v letnike višje gimnazije je dosti niţje od
tistih, ki so bili vpisani v letnike niţje gimnazije, saj nekateri dijaki niso nadaljevali
izobraţevanja na višji gimnaziji. Peti letnik gimnazije je imel v letih 1948 do 1952 v
primerjavi s tretjim in četrtim letnikom precej niţji vpis, kar kaţe na velik osip dijakov na
prehodu iz niţje v višjo gimnazijo.
Dijaki so se morali udeleţevali vseh oblik zavodskega ţivljenja, katere so bile prilagojene
njihovi starosti in osebnostnemu razvoju. Vsakodnevno ţivljenje in šolski urnik sta dijakom
omogočala intelektualno delo, pridobivanje in razvijanje spretnosti in sposobnosti ter
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oblikovanje ţelene duhovne podobe. K vzgojnemu programu je spadalo tudi obiskovanje
zavodske godbe, gledaliških prireditev ter priprave obredov v cerkvi. Izobraţevanje na
gimnaziji so zaključili z maturo (Kolar 2001).
Tabela 5: Predmetnik niţje in višje gimnazije na Rakovniku s številom tedenskih učnih ur.

Predmet
Slovenščina
Srbohrvaščina
Angleščina
Nemščina
Ruščina
Latinščina
Zgodovina
Zemljepis
Prirodopis
Matematika
Fizika
Kemija
Risanje
Petje

Število tedenskih učnih ur v
niţji gimnaziji
61
22
24
/
9
/
30
25
25
50
18
18
22
17

Število tedenskih učnih ur v
višji gimnaziji
15
/
3
6
4
6
12
6
6
9
10
7
2
/

Vir: (Število tedenskih učnih ur ... 1952).
Iz tabele 5, ki prikazuje predmetnik niţje in višje gimnazije na Rakovniku s številom
tedenskih učnih ur v niţji in višji gimnaziji lahko vidimo, da je bilo v predmetniku niţje
gimnazije največ učnih ur namenjenih slovenščini (61) in matematiki (50), manj zgodovini in
zemljepisu (25), najmanj pa naravoslovnim predmetom (18), ruščini (9) in petju (17). Na
predmetniku so imeli štiri jezike, in sicer, slovenskega, srbohrvaškega, angleškega in ruskega.
Predmetnik višje gimnazije je vključeval večino predmetov niţje gimnazije, razen
srbohrvaščine in petja. Največ učnih ur so namenil slovenščini (15) in zgodovini (12),
namesto srbohrvaškega jezika pa so dijaki višje gimnazije imeli še 4 učne ure latinskega in 6
ur nemškega jezika tedensko.
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6. 3 POKLICNE ŠOLE
Poleg splošnega izobraţevanja na gimnaziji, so salezijanci ţeleli organizirati tudi poklicno in
strokovno izobraţevanje, ki ga je načrtoval ţe katehet Janez Smrekar. Simon Visintainer je
kot prvi ravnatelj zavoda na Rakovniku v obdobju 1901-1903 načrtoval zelo širok program
dela in skrbel predvsem za materialne, prostorske osnove ter uveljavitev zavoda v širši
javnosti. Takratnemu vrhovnemu predstojniku je predloţil predlog in načrt za ustanovitev
rokodelskih šol. Prizadeval si je, da bi dobro poskrbeli za nadaljevanje izobraţevanja
gojencem, ki bodo bili poslani v njihov zavod ter jih usposobili za opravljanje ţelenega
poklica in s tem pripravili na odgovorno vključitev v druţbo (Kolar 2001).
Leta 1903 je Angel Festa, tedanji ravnatelj rakovniškega zavoda izdelal dobro zamišljen načrt
salezijanskega zavoda na Rakovniku, ki ga je za časa svojega ravnateljevanja tudi uresničil. V
zavodu je bilo prostora za 600 gojencev, obsegal pa je cerkev Marije Pomočnice, ljudsko
šolo, gimnazijo, obrtne šole, tiskarno in konvikt (prav tam).
Janko Novak v »Salezijanskem vestniku« piše: »Za njegovega ravnateljevanja so obrtne šole
zacvetele, ko pa je leta 1906 inšpektor Manassero poenostavil delo zavoda, so spet usahnile.«
(Novak 1976, str. 5)
Leta 1904 so vodstvo rakovniškega zavoda, deţelna in mestna šolska oblast sklenili dogovor,
da bodo ţe jeseni začeli s tečajem obrtnih šol na Rakovniku za dečke, ki so uspešno končali
ljudsko šolo in dopolnili 14 let. Začetek delovanja obrtnih šol na Rakovniku je bil zelo
skromen. Zaradi premajhnih prostorskih zmogljivosti obrtnih delavnic v zavodu ter
nezadostnega števila pedagoško usposobljenih salezijanskih mojstrov, so vzgojnoizobraţevalno delo zasnovali tako, da je potekalo na dveh krajih, in sicer v samem zavodu, ki
so ga gojenci obiskovali ter v mestu pri mojstru, pri katerem so se učili praktičnega znanja
(Kolar 2001).

Slika 9:

Gojenci strokovne

šole za

krojaštvo na Rakovniku v šolskem letu
1931-1932 (Kolar 2001, str. 131).
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Vodstvo zavoda je pri mojstrih redno preverjalo napredek in vedenje gojenca, da zaradi
njihovega odhoda v mesto ne bi zašli na nepravo pot. Zavod na Rakovniku je bil obenem
gojencem tudi internatski zavod. V obdobju ravnatelja Alojzija Valentina Kovačiča 19051909 so ţeleli v zavodu izvajati tudi praktični pouk, zato so začeli salezijanski mojstri
sodelovali z mojstri iz mesta, ki bi jim pomagali s teoretičnim znanjem (prav tam).
Tovrstna prizadevanja so v kratkem sproţila protest ljubljanskih obrtnih zdruţenj, saj so v
njih videli nevarnost konkurence in na ljubljanski mestni magistrat naslavljali številne
pritoţbe, ki niso bile uslišane. Protest ljubljanske čevljarske zadruge proti salezijanskim
načrtom čevljarskih in mizarskih delavnic je objavljen v »Slovenskemu narodu«, kjer so pod
naslovom »Salezijanci in domača obrt« zapisali: »Poroča se nam, da se je na obč. zboru
čevljarske zadruge, vršečem se dne 23. t. m. v vrtnem salonu Auerjeve pivovarne, z
opravičeno ogorčnostjo poročalo, da se snujejo v salezijanskem zavodu razen drugih tudi
čevljarske in mizarske delavnice. Ker napravlja prisilna delavnica z izdelovanjem čevljarskih
izdelkov na zunaj ţe itak hudo konkurenco ljubljanski čevljarski obrti, nastane sedaj nova
konkurenca tega zavoda ljubljanskim čevljarjem, ker je ţe danes gotovo, da se gojenci v teh
salezijanskih delavnicah ne bodo le vadili nego izdelovali tudi naročila za zunanji svet.
Čevljarska zadruga hoče storiti vse, da se ta nov naskok na njihove interese onemogoči.
Salezijanci hočejo delati konkurenco na vse strani, kar je popolnoma umljivo, ako sedi v
ravnateljstvu ali Francoz ali Lah, ki nima za koristi Slovencev nobenega smisla!« (Tavčar
1905, str. 3)
Konec novembra 1905 so v zavodu, ki ga je obiskovalo osem vajencev delovale mizarska,
čevljarska in ključavničarska delavnica, krojaška pa je bila še v zametkih. Kljub dobro
načrtovanemu in zamišljenemu načrtu za izvedbo obrtnega pouka pa vsi pogoji za njegovo
uresničitev niso bili izpolnjeni. Mojstri niso bili zadosti pripravljeni na poučevanje, prostori,
kjer se je izvajal obrtni pouk so bili pretesni in neustrezni, primanjkovalo je tudi nujno
potrebne opreme, primernega orodja in strojev za uspešno izvajanje praktičnega dela (Meze
1926).
Leta 1906 je salezijanski inšpektor Emmanuel Manassero dosegel, da je bilo poklicnega
izobraţevanja na Rakovniku konec, vse do konca prve svetovne vojne, ko je vodstvo
rakovniškega zavoda odprlo vprašanje o ponovnem začetku poklicnega izobraţevanja na
Rakovniku. Vajenci, ki so ţeleli postati mojstri, so morali oditi na šolanje v salezijanske
poklicne šole v Oswiecim33 na Poljsko. Po letu 1918 in umiritvi vojnih razmer je področje
33

Oswiecim: prva salezijanska ustanova na Poljskem (Meze 1920, str. 69).
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poklicnega izobraţevanja in usposabljanja postalo zopet aktualno, saj je pomenilo temeljni
način salezijanskega dela z mladimi vajenci. Tako se jim je uspelo dogovoriti z mestnimi
šolskimi oblastmi ter s šolskim letom 1919-1920 začeli s programom poklicnega
izobraţevanja čevljarstva in mizarstva, sprejeli so 15 novih vajencev, načrtovali nove oddelke
poklicnega izobraţevanja, kjer bi se vajenci lahko izučili za krojače, mehanike, tiskarje,
črkostavce in knjigoveze ter na Ministrstvu za uk in bogočastje vloţili prošnjo za ustanovitev
obrtne šole na Rakovniku, ki so jo ustanovili 11. marca 1920 (Kolar 2001).
To je bila najniţja vrsta obrtne šole s pripravljalnim programom in dvema letnikoma, znana
kot splošna obrtna nadaljevalna šola, v kateri so gojenci prejemali splošno znanje o poklicih
toda brez praktičnega pouka (prav tam).
Spričevala niso imela pravice javnosti. S šolskim letom 1920-1921 je vodstvo rakovniškega
zavoda izmed članov salezijanske redovne skupnosti imenovalo svetovalca za poklicne šole,
ki je bil salezijanec z univerzitetno izobrazbo, kateri je imel nalogo, da spremlja delovanje šol
v zavodu, pripravlja učne načrte in primerne učbenike ter sodeluje z mestnimi in drţavnimi
oblastmi. Predstojnik salezijanskega zavoda na Rakovniku je imel administrativno in
pedagoško vodstvo, strokovna vprašanja pa so naslovili na tamkajšnje salezijanske mojstre.
Ţe ob začetku šolskega leta 1921-1922 so dobro opremili delavnici za krojače in mizarje ter
za slednje 8. novembra 1922 ustanovili dvoletno učno delavnico za mizarstvo. Zavod so
opremili z lastno električno napeljavo in omreţjem ter tako povečali zmogljivost šolskih
delavnic ter izboljšali učne in delovne razmere v učnih delavnicah. Vajence, ki so se izučili za
mizarski poklic so usposabljali po avstrijskih predpisih za strokovno šolstvo ter v skladu z
njimi prejemali ustrezno izobrazbo. Za vajence mizarske šole je bil ţe v začetku delovanja
mizarske šole velik izziv gradnja in oprema cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku, saj so v
svojih mizarskih delavnicah izdelovali opremo, s katero so jo nato opremili. Vajenci so
prejemali teoretični pouk, praktičnega pa so vključno z mojstrskim izpitom opravljali v mestu
pri mojstru. Učni načrt šole za krojaštvo je bil sprejet 26. marca 1923, šola pa je dobila ime
Strokovna šola za krojaštvo (prav tam).
Ministrstvo za trgovino in industrijo je 19. septembra 1923 izdalo dovoljenje še za
ustanovitev Strokovne šole za mizarstvo. S šolskim letom 1923-1924 so na Rakovniku začeli
s pripravljalnim programom in prvimi razredi strokovne šole za mizarje, krojače in čevljarje
(Meze 1926).
Višek delovanja poklicnih in strokovnih šol je bil doseţen 24. aprila 1926, ko je Ministrstvo
za trgovino in industrijo rakovniški strokovni šoli podelilo dovoljenje za izdajanje zaključnih
spričeval s pravico javnosti. Ugled poklicnih in strokovnih šol se je z vedno večjim vpisom
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vajencev, sodobno opremljenim učnim prostorom ter visoko usposobljenimi mojstri izredno
povečal. Vsaka skupina vajencev je poleg mojstra imela tudi svojega vzgojitelja, ki sta
občasno sodelovala, skrbela za uresničevanje zastavljenih ciljev ter vajencem zagotavljala
enotno vzgojno delovanje. Tekom šolanja so dijaki obiskovali različne liturgične dogodke,
igrali v godbi, peli v zborih, sodelovali v gledaliških in športnih prireditvah ter v okviru Zveze
obrtnih zadrug predstavljali svoja vajeniška dela. Na koncu šolskega leta so vajenci pripravili
razstavo, na kateri so imeli priloţnost, da predstavijo vsa dela, ki so jih izdelali med šolskim
letom ter za najboljša ocenjena dela prejeli nagrado (Kolar 2001).
Tabela 6: Predmetnik salezijanskih poklicnih in obrtnih šol.
Predmet
Verouk
Pouk v delavnici
Prostoročno risanje
Geometrično risanje
Projekcijsko risanje
Stavbeno in pohištveno konstrukcijsko
risanje
Detajlno risanje
Strokovno risanje
Perspektivno risanje
Oblikoslovje in nauk o slogih
Zgodovina pohištva in kombiniranje
Slovenski jezik
Srbohrvaški jezik
Obrtno spisje
Obrtno računstvo in kalkulacija
Obrtno knjigovodstvo
Drţavljanski nauk in sociologija
Delovodstvo
Tehnologija in strojeslovje
Pisanje
Telovadba
Zemljepis
Zdravstvoslovje
Prirodoznanstvo
*34Petje
*Godba
*Nemški jezik

1. letnik
+
+

2. letnik
+
+
+
+

3. letnik
+
+

4. letnik
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

Na predmetniku so bili še petje, godba in nemški jezik, ki so bili neobvezni predmeti.

50

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

Vir: (Kolar 1995, str. 201).
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+
+
+

Iz tabele 6, ki prikazuje predmetnik salezijanskih poklicnih in obrtnih šol lahko razberemo, da
je predmetnik prvega letnika poklicne šole vključeval verouk, pouk v delavnici, slovenski in
srbohrvaški jezik, obrtno računstvo in kalkulacijo, pisanje, telovadbo, zemljepis,
zdravstvoslovje in prirodoznanstvo.
Predmetnik drugega letnika poklicne šole je prav tako vključeval verouk, pouk v delavnici,
slovenski in srbohrvaški jezik, obrtno računstvo in kalkulacijo, pisanje, zemljepis,
zdravstvoslovje, ni pa vseboval telovadbe in prirodoznastva. Predmetnik drugega letnika je
vseboval še predmete kot so strokovno, prostoročno in geometrično risanje, obrtno spisje ter
tehnologijo in strojeslovje.
Predmetnik tretjega letnika je vključeval verouk, pouk v delavnici, stavbeno in pohištveno
konstrukcijo in perspektivno risanje, oblikoslovje in nauk o slogih, zgodovino pohištva in
kombiniranje, srbohrvaški jezik, obrtno spisje, telovadbo, tehnologijo in strojeslovje, obrtno
računstvo in kalkulacijo, obrtno knjigovodstvo drţavljanski nauk in sociologijo.
Predmetnik 4. letnika je v bil primerjavi s predmetnikom niţjih letnikov poklicne šole
nekoliko bolj obširen in je vseboval predmete: verouk, pouk v delavnici, projekcijsko,
detajlno, perspektivno, stavbeno in pohištveno konstrukcijsko risanje, oblikoslovje in nauk o
slogih, telovadbo, srbohrvaški jezik, obrtno spisje, obrtno računstvo in kalkulacijo, obrtno
knjigovodstvo, drţavljanski nauk in sociologijo, delovodstvo ter tehnologijo in strojeslovje.
Zanimivost obeh predmetnikov za 3. in 4. letnik je ta, da dijaki niso imeli več slovenskega
jezika kot učnega predmeta, temveč le srbohrvaškega. Zopet je bila na predmetniku telovadba
ter nekaj teoretičnih predmetov, ki jih predmetnika 1. in 2. letnika nista vključevala.
V vseh letnikih poklicne šole so na predmetniku bili še petje, godba in nemški jezik, ki pa so
bili neobvezni predmeti.

Slika 10: Zaključno spričevalo strokovne šole za krojaštvo
v šolskih letih 1930-1933 (Odhodno spričevalo ... 1933).

51

V dvajsetih letih 20. stoletja so začeli prihajati na Rakovnik tudi gojenci, ki so osnovno
šolanje končali drugod ter ţeleli tu pridobiti strokovno izobrazbo ter se izučiti ţelenega
poklica. V »Salezijanskem vestniku« pod naslovom »Mizarski mojster pripoveduje«
zasledimo zapis: »Fantje so prihajali iz vse Slovenije in celo iz Dalmacije. Bili so vseh slojev,
večinoma dobri in ţeljni naučiti se kake obrti. Samo njihov ideal in prizadevnost jim je dala
moči, da so vzdrţali v tako trdih in skromnih razmerah, ki jih je nudil zavodski internat.«
(Boţič 1976, str. 6)
Zaradi nove ureditve obrtnega šolstva je Ministrstvo za trgovino in industrijo 11. oktobra
1934 izdalo odlok, s katerim so ukinili obrtne šole na Rakovniku, ki so delovale le še do
šolskega leta 1934-1935 (Kolar 2001).
Tabela 7: Statistični pregled števila gojencev salezijanskih obrtnih in strokovnih šol na
Rakovniku.

Šolsko leto

Število gojencev

1919-1920

18

1920-1921

38

1921-1922

71

1922-1923

69

1923-1924

60

1924-1925

82

1925-1926

81

1926-1927

84

1927-1928

76

1928-1929

79

1929-1930

64

1930-1931

62

1931-1932

67

1932-1933

81

1933-1934

83

1934-1935

84

Vir: (Kolar 1995, str. 199).
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Iz tabele 7, ki predstavlja statistiko števila gojencev salezijanskih obrtnih in strokovnih šol na
Rakovniku v obdobju 1919-1935 je razvidno, da je bilo število gojencev najmanjše v letih
1919-1920, ko jih je bilo 18. Nato je število gojencev začelo postopoma naraščati do šolskega
leta 1926-1927, ko je bilo v šolah 84 gojencev. Od šolskega leta 1927-1928 dalje bi lahko
govorili o padcu števila gojencev. Število gojencev je ponovno naraslo in doseglo število 80 v
šolskem obdobju med leti 1932-1935.

6. 4 VISOKA TEOLOŠKA ŠOLA
Gojenci so po končani gimnaziji večinoma nadaljevali svojo izobraţevalno pot na visokih
teoloških šolah (Kolar 2010a).
Sleherna redovna skupnost je ţelela, da bi imela lastno bogoslovno šolo. To so si ţeleli tudi
salezijanci. Prvi slovenski salezijanci so po teološko znanje odhajali v Italijo, v salezijanske
bogoslovne ustanove in na teološko fakulteto v Torino, kamor so odšli tisti, ki so ţeleli doseči
ustrezno kvalifikacijo in pravico poučevati na domači redovni šoli. Nekateri bogoslovci so
zaradi teţkih ţivljenjskih razmer in nezadostnega financiranja predčasno zapustili italijanske
zavode v Torinu in Rimu ter se vrnili v Slovenijo, kjer so jih poučevali domači profesorji in
tako uspešno zaključili študij teologije. Redovno pravo je dovoljevalo, da so kljub osrednjim
teološkim izobraţevalnim ustanovam posamezne inšpektorije oziroma predstojniki inšpektorij
ustanavljali lastne teološke šole oziroma ustanove. Tako so leta 1928 ustanovili teološki
študentat na Rakovniku, ki se je imenoval Salezijansko bogoslovno semenišče v Ljubljani,
imenovano tudi Salezijansko bogoslovje, filozofsko-teološka šola, ki je bila ustanovljena
predvsem za člane salezijanske skupnosti iz celotne jugoslovanske inšpektorije sv. Cirila in
Metoda. Leta 1930 so se v teološko šolo na Rakovniku začeli vključevati tudi češki in
slovaški študentje, dokler ti niso leta 1937 dobili svojo izobraţevalno ustanovo na Slovaškem.
Na Rakovniku so ostali le še tisti slovaški in češki študentje, ki so zaključevali teološki študij.
Kljub temu, da je ţivljenje študentov teologije temeljilo na skupnih vrednotah, je med njimi
pogostokrat prihajalo do konfliktov. Predvsem češki in slovaški študentje so bili nezadovoljni
z bivanjem, imeli so teţave s slovenskim jezikom, prihajalo pa je tudi do napetosti s
hrvaškimi študenti (prav tam).
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Tabela 8: Statistični pregled po narodnosti študentov.35
Študijsko leto
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
19411942
1942-1943
1943-1944

Slovenci

16
25
19
18
18
15
17
23
23
24
24

Hrvati

2
2
3
2
3
3
3
4

10

Čehi in Slovaki

2
21
15
24
25
23
19
11
13
8

Skupaj
8
12
18
46
44
44
45
41
38
37
39
35
28

10

Vir: (Kolar 2010a, str. 339).
Iz tabele 8, ki prikazuje statistični pregled po narodnosti študentov lahko opazimo, da so na
visoki teološki šoli poleg slovenskih študentov študirali tudi hrvaški, češki in slovaški
študenti. Študenti češke in slovaške narodnosti so med letoma 1933 in 1937 celo presegli
število slovenskih študentov. Študentov hrvaške narodnosti je bilo malo, razporejenost po
letih pa enakomerna. Število teh študentov se je gibalo med 2 in 4. Po letu 1937 zasledimo le
še slovenske študente, saj so češki in slovaški študentje leta 1937 dobili svojo izobraţevalno
ustanovo na Slovaškem.
Med temeljnimi nameni in cilji salezijanske teološke šole je bila skrb za pridobivanje in
razširjanje don Boskove vzgojne izkušnje. Voditelj jugoslovanske inšpektorije Stanislaw
Plywaczyk, ravnatelj rakovniškega zavoda Franc Walland in inšpektor ljubljanske
salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda Ivan Špan, so se ves čas zavzemali, da bi

35

Statistični pregled je izdelan na podlagi ohranjenih vpisnic in statističnih podatkov, ki jih hrani salezijanski

arhiv na Rakovniku. Natančno število študentov na Rakovniku za posamezno študijsko leto je teţko določiti, saj
nekateri študentje niso imeli statusa študenta, poleg tega pa se podatki za časa druge svetovne vojne niso
ohranili.
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rakovniška šola imela ustrezno usposobljene in pripravljene učitelje, primerne prostore in
dobre pogoje za delo, da bi s tem uredili pravni poloţaj, vendar do konca njenega delovanja
vsi ti pogoji niso bili izpolnjeni. Predavatelji šole so bili ustrezno izobraţeni, a so se poleg
znanstvenega dela ukvarjali tudi z ţupnijskim delom, zato se je dogajalo, da se zaradi
preobširnega dela in obsega dejavnosti inšpektorije mnogi profesorji niso mogli v celoti
posvetiti znanstvenemu delu in specialističnemu študiju, kar je vplivalo na slabšo kvaliteto
teološkega študija. Velika slabost je bila tudi ta, da rakovniška teološka šola ni imela
knjiţnice, kar je bogoslovce oviralo pri osnovnem študiju. 29. oktobra 1934 je rakovniški
zavod obiskal pooblaščenec vrhovnega predstojnika salezijanske skupnosti, ki je stanje in
razmere teološke šole opisal kot nezavidljive ter izrazil vrsto pripomb na delo v zavodu, ki ga
je ocenil kot preveč odprtega, s premalo ustreznih prostorov za delo. »Študentje teologije v
takšnih pogojih ne morejo delati. Osebje, ki je zaposleno z njimi, ni bilo ustrezno izbrano in je
bilo preveč zaposleno z drugimi dejavnostmi. […] Knjiţnica je bila prerevna in zanjo ni bil
nihče odgovoren. Metode dela niso bile ustrezne.« (Kolar 2010a, str. 336)

Slika 11: Bogoslovci na Rakovniku leta 1932
(Kolar 2001, str. 137).
Inšpektorju Francu Wallandu je šele leta 1928 uspelo, da so šolske oblasti teološko šolo na
Rakovniku odobrile in priznale. Tako je visoka teološka šola na Rakovniku začela z
delovanjem. V posameznem letniku bogoslovja je bilo okoli deset bogoslovcev, v vseh štirih
letnikih skupaj pa pribliţno 40. V šolskem letu 1933-1934 je bilo na študij teologije vpisanih
45 bogoslovcev (prav tam).
Medvojne razmere na jugoslovanskih tleh ter začetek druge svetovne vojne so vplivale na
delovanje teološke šole na Rakovniku, ki je z občasnimi prekinitvami zaradi vojnih razmer
delovala do leta 1944. Leta 1937 je Slovaška dobila svojo izobraţevalno ustanovo, zato so se
z Rakovnika vrnili slovaški in češki študentje, z nastankom Neodvisne drţave Hrvaške leta
1941 pa so Rakovniški zavod zapustili tudi hrvaški študentje. Ljubljansko pokrajino so ob
začetku druge svetovne vojne zasedli italijanski okupatorji, zato je maja leta 1941 Rakovnik
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obiskal vrhovni predstojnik Peter Tirone ter opravil kanonično vizitacijo ter se sestal z
inšpektorjem Ivanom Španom. Skupaj s svetovalci sta se odločila, da zaradi negotovih razmer
študentje teologije in njihovi profesorji odidejo in nadaljujejo s študijem teologije na eni
izmed italijanskih teoloških šol (Monteortone pri Padovi, Chierij pri Torinu). Po kapitulaciji
Italije 8. septembra 1943 so se jeseni nekateri bogoslovci vrnili v Slovenijo in nadaljevali
študij na obstoječih domačih bogoslovnih šolah (Kolar 1995).
Tabela 9: Število bogoslovcev na Rakovniku.
Študijsko leto
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945

1. letnik
8
6
5
14
8
14
10
9
7
9
4
7
5

2. letnik

3. letnik

7
8
6
9
8
9
6
11
11
14
10
9
12
10
9
8
10
17
7
4
17
7
5
Študirali v teoloških študentatih v Italiji
Študirali v teoloških študentatih v Italiji
6
Mobilizirani

4. letnik

6
13
9
9
9
12
9
11
7
11

6

Vir: (Kolar 1995, str 153).
Tabela 9 predstavlja pregled števila bogoslovcev na Rakovniku po posameznih letnikih.
Število študentov, ki so bili vpisani v 1. letnik v primerjavi s številom študentov v ostalih
letnikih niha, v študijskih letih 1932-1933, 1936-1937, 1938-1939 je bilo v 4. letnik vpisanih
več študentov kot v prvi, v študijskih letih 1935-1936 in 1937-1938 je bilo v 1. letniku enako
število študentov bogoslovja kot v 4. letniku. V ostalih študijskih letih se je v 4. letnik vpisalo
manj študentov kot jih je bilo vpisanih v 1. letnik. Med drugo svetovno vojno se je študij za
dve študijski leti 1941-1943 preselil v teološke študentate v Italijo. Na Rakovniku so v
študijskem letu 1943-1944 obiskovali predavanja samo študenti 3. in 4. letnika, in sicer po 6
študentov v vsakem letniku. Naslednje leto je bil študij zaradi mobilizacije prekinjen.
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Kljub temu, da so drţavne oblasti leta 1928 visoki teološki šoli v zavodu na Rakovniku
podelile pravico do delovanja, rakovniška redovna šola ni imela pravice izdajati akademskih
spričeval s pravico javnosti. S študijem so se študentje teologije pripravljali na delo v eni
izmed salezijanskih ustanov. Bogoslovcem je bil priznan status študenta, tako da so ob
vpoklicu v vojsko imeli priznan skrajšani vojaški rok. Študijski program salezijanskih
teoloških šol ni imel posebne izvirnosti, saj je vrhovno vodstvo salezijanske skupnosti po
zgledu študijskega programa teologije v Torinu sestavilo svoj študijski program, po katerem
so se šolali bodoči slovenski bogoslovci. Tako so omogočili poslušanje predavanj v drugem
okolju ter enostavno in prosto prehajanje študentov iz ene ustanove v drugo. Teološki študij je
bil centralistično urejen, saj ga je urejala posebna cerkvena ustanova Svetega sedeţe, ki je bila
pristojna za salezijanski teološki študij ter izdajala navodila in natančne predpise salezijanski
skupnosti. Učne načrte programa je nato pripravljal eden od članov vrhovnega vodstva, ki je
bil pooblaščen za urejanje študijskih programov in izvajanje odločb in predpisov Svetega
sedeţa. To je bil najpogosteje kar vrhovni šolski svetovalec, ustrezne knjige in študijsko
gradivo pa določal vrhovni predstojnik. Učbeniki in izbrane knjige, ki so jih uporabljali pri
študiju so obravnavale področje cerkvenega prava ter dogmatične in moralne teologije. Na
bogoslovnem semenišču so predavali salezijanci, ki so imeli dovoljenje s strani vrhovnega
salezijanskega vodstva. Pri izbiri učnih pripomočkov so imeli pomembno vlogo predstojniki
redovnih skupnosti in tudi sami učitelji predmetov, ki so v skladu s predmetom, ki so ga
poučevali na primer cerkvene zgodovine, pastorologije ali cerkvene umetnosti izbrali
primerne učne pripomočke za študijsko delo (Kolar 2010a).
Teološki študij je trajal štiri leta. Salezijanci so zaradi posebnega programa rakovniške
teološke šole morali za doktorski študij opraviti še dodatne diferencialne izpite, saj je bila
rakovniška teološka šola prilagojena italijanskim zavodom in okolju in je tako prihajalo do
razlik s programom ljubljanske teološke fakultete. Ker je drţavna zakonodaja zahtevala, da so
kateheti na javnih šolah morali imeti opravljen strokovni izpit za katehete, so mnogi
salezijanski študentje teologije predavanja obiskovali na Teološki fakulteti ljubljanske
univerze, kjer so pridobili javno veljavno listino za poučevanje verskega pouka na javni
gimnaziji, ki je gostovala v rakovniškem zavodu.
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Tabela 10: Predmetnik visoke teološke šole na Rakovniku.

Predmet
Apologetika
Poljudna apologetika
Moralka
Sveto pismo
Cerkvena zgodovina
Cerkveno pravo
Patrologija
Dogmatika
Katehetika
Misijonstvo
Liturgija
Koralno petje

1. letnik
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2. letnik
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3. letnik
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4. letnik
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Vir: (Učni načrt in program … 1928).
Tabela 10 prikazuje predmetnik visoke teološke šole na Rakovniku. V vseh štirih letnikih so
bili v programu naslednji predmeti: poljudna apologetika, moralka, sveto pismo, cerkvena
zgodovina, cerkveno pravo, dogmatika, katehetika in misijonstvo. V prvem in tretjem letniku
so študentje obiskovali predavanja iz apologetike, ki so vključevala razprave o veri in cerkvi
ter predavanja patrologije, kjer so obravnavali dela različnih krščanskih avtorjev. Študentje
drugega in tretjega letnika so imeli še predavanja liturgije, študentje četrtega letnika pa
koralno petje.
V študijskem letu 1931-1932 je bilo na Teološko fakulteto ljubljanske univerze vpisanih 5
salezijancev, v naslednjem študijskem letu 1932-1933 pa le še 4 salezijanski študentje
teologije. Nekateri ostali salezijanci pa so odšli študirati v italijanske salezijanske zavode, kjer
so zaključili študij teologije (Kolar 2010a).
Na teološki šoli so poučevali doktorji teologije, ki so svoje akademske nazive in teološko
znanje pridobili v sosednji Italiji, na univerzi v Torinu in v Rimu. Po letu 1945 teološka šola
na Rakovniku zaradi teţkih razmer ni obnovila svojega dela, zato so bogoslovci, ki so po
vojni ostali na Rakovniku obiskovali teološka predavanja na Teološki fakulteti v Ljubljani. V
zavodu so lahko bivali do leta 1947, nato pa so se morali izseliti (Kolar 2001).
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6. 5 SALEZIJANSKI VZGOJNI ZAVOD ZA MLADE S TEŢAVAMI
Člani ţe omenjenega Društva za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana so si
prizadevali, da bi tudi v slovenskem prostoru imeli ustanovo, ki bi se ukvarjala z ogroţeno in
zanemarjeno mladino. Don Boskovo vzgojno prizadevanje je v »Zgodnji danici« opisal
takratni ljubljanski kanonik Luka Jeran: »Vseh zavodov [don Boskovih] štelo se je ob njegovi
smerti okoli sto šestdeset. In v teh zavodih ţivi 130.000 otrok in mladenčev. Iz te nenavadne
šole pride vsako leto 30.000 poštenih ljudi. Ali ni to delo velikansko? - Ali ni to delo čudno?
... Iz potepuhov – pošteni ljudje? Kaj bi bili brez Boska! Hudobneţi in tatovi - zaverţeni na
duši, zaverţeni na telesu.« (Jeran 1888, str. 179)
Ustanova, kot je bila don Boskova, je odgovarjala na tedanje potrebe druţbe, zato so
ljubljanske šolske oblasti vztrajale pri njeni ustanovitvi z mnenjem, da je takšna ustanova v
Ljubljani nujno potrebna (Kolar 2001).
Rakovniški zavod je začel z delovanjem 23. novembra 1901 in si kot glavno poslanstvo zadal
skrb za gojence, katerim bi nudili nadomestilo za druţinsko vzgojo. Salezijanci so zavračali
uporabo imen, ki bi bila poniţevalna za gojence (prav tam).
Prizadevali so si, da bi se zavod imenoval Salezijanski zavod ali Zavetišče in vzgojevališče na
Rakovniku. Starši oziroma skrbniki so prošnje naslavljali na vodstvo rakovniškega zavoda in
na Mestni šolski svet, katera sta jih nato oddala v obravnavo šolskemu svetu. Največ prošenj
je bilo iz Kranjske, prihajale pa so tudi iz Štajerske, Primorske, Reke in Trsta (prav tam).

Slika 12: Zavod na Rakovniku v šolskem letu
1902-1903 (Kolar 2001, str. 211).
V Zgodovinskem arhivu Ljubljana je ohranjena prošnja, ki jo je 9. septembra 1903 Franc
Oblak iz Sv. Gregorja naslovil na vodstvo salezijanskega zavoda na Rakovniku: »Podpisani
vljudno prosi milostljivega vsprejema svojega sina Janeza v Vaš zavod , ker je ţe sedaj, ko je
šele 10 let star tako pokvarjen. On je prevzeten in napuhnjen, neubogljiv, odteguje se
strahovanju in se rad potepa tudi večkrat kaj skrivaj izmakne. V druţbi se rad prepira in
neusmiljeno pretepava. Obenem je tudi prebrisane glave in bati se je, da bo to svojo
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prebrisanost rabil le v hudobnost, in da bo postal prav poguben ud človeške druţbe. Zato
podpisani oče srčno ţelim in prosim, da se vsprejme v Vaš zavod in se tako reši pogube in
postane dober in koristen človek.« (Prošnja Franca Oblaka ... 1903)
V prvih letih delovanja rakovniškega zavoda so si sredstva za vzdrţevanje in delovanje
zavoda morali priskrbeti salezijanci sami. Pri tem so jim pomagali salezijanski sotrudniki, ki
so z dobrodelnimi prireditvami zbirali sredstva za obstoj zavoda. Leta 1906 se je vodstvo
zavoda odločilo, da bo v zavodu na Rakovniku izključno poboljševalnica ter da se bodo
tamkajšnji salezijanci posvetili izključno vzgojnemu delu s problematično mladino (prav
tam).
Tako je bilo do leta 1914, ko so okrajni šolski sveti z okrajnimi sodišči dobili pristojnost
pošiljanja gojencev v zavod. Ti so morali ljubljanskemu Mestnemu šolskemu svetu sporočiti
le imena sprejetih gojencev, pravico odločanja o sprejemu gojencev v salezijanski zavod pa
Mestni šolski svet ni imel več. Junija 1910 je potekala v Ljubljani 8. skupščina Društva za
prisilno oskrbo in vzgojo, ki je imela velik pomen pri razvoju in uveljavljanju rakovniškega
zavoda. Ravnatelji, kateheti in drugi udeleţenci vzgojnih zavodov so si med drugim ogledali
tudi ustanovo na Rakovniku in njene prostore (spalnice, šolske sobe, glasbeno in gledališko
dvorano), kjer so jih gojenci sprejeli s svojo godbo ter pripravili gledališko predstavo. O
ogledu zavoda je poročal časopis »Slovenec«36, ki je med drugim zapisal: »Udeleţenci so brez
izjeme vsi pohvalili na najmodernejši način opremljeni zavod, sistem vzgoje, šolski napredek,
[…] vesele in zadovoljne obraze gojencev in strokovnjaki so vsi označili način salezijanske
vzgoje zanemarjene mladine za vzoren. […] Odnesli so iz nje najboljši vtis in se prepričali, da
je naša majhna deţela v socialnem oziru tudi glede skrbi za mladino na taki stopnji, na
kakršni niso marsikatere večje.« (Stele 1910, str. 2)
Od leta 1907 so imeli v zavodu določeno število mest, ki so bila prihranjena za nove gojence,
ki so jih zaradi tatvin in drugih storjenih prekrškov tja pošiljala sodišča. V šolskem letu 19191920 sta bila v zavod vpisana zadnja dva gojenca, ki nista obiskovala šole ter bila v zavod
sprejeta zaradi tatvine (Kolar 2001).
V začetku 20. stoletja so se začele izboljšave v delu in ravnanju s problematično mladino, ki
je odraščala v revnih in neurejenih druţinskih razmerah. V tem obdobju, ko je salezijanski
zavod na Rakovniku opravljal tudi nalogo kaznilnice, je imel pomembno vlogo Fran

36

»Slovenec« (1865-1867) je bil časnik političnega katolicizma, ki je začel izhajati leta 1873 kot odgovor na

mladoslovenski »Slovenski narod«. Najprej je izhajal trikrat tedensko, od 11. julija 1883 pa kot dnevnik
(Slovenika 2011).
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Milčinski, takratni mladinski sodnik in pisatelj, ki je pri okrajnem sodišču v Ljubljani
ustanovil oddelek za mladinsko skrbstvo, ki je otroke, ki so bili obsojeni zaradi majhnih
prekrškov pošiljal v zavod, ki je predstavljal obliko pomoči mladim gojencem. Fran Milčinski
je v svojih prizadevanjih za mladinsko skrbstvo uspel, da so poboljševalnice ločili od zaporov
ter hkrati zahteval, da mora takšen zavod delovati kot vzgojni zavod in ne kot zapor: »Prvi in
najvaţnejši korak je bil napravljen na seji deţelnega zbora dne 25. septembra 1908, ko so
sklenili, da se dečki, stari manj kot štirinajst let, ne smejo več dajati v oddelek za korigende
prisilne delavnice, marveč da se morajo izročiti na drţavne stroške v salezijanski zavod na
Rakovniku.« (Ciperle in Skalar 1987, str. 28)
Z delovanjem rakovniškega vzgojnega zavoda je salezijanskem kot redovni skupnosti na
Slovenskem pripadlo pomembno mesto v slovenskem prostoru, saj so pri svojem delu z
gojenci uporabljali različna vzgojna sredstva in v skladu s salezijanskim izročilom razvili
izvirne metode dela z mladimi ter gojence seznanjali in učili z glasbo, petjem in gledališčem
(Kolar 2001).

7 SALEZIJANSKA MLADINSKA PASTORALA

7. 1 RAZVOJ SALEZIJANSKE MLADINSKE PASTORALE NA SLOVENSKEM
Razvoj salezijanske mladinske pastorale predstavlja večletno prizadevanje slovenskih
salezijancev za pastoralno dogajanje za mlade pri nas. Začetek pobud Cerkve za delo z
mladimi najdemo ţe v starih bratovščinah, ljudskih šolah in drugih katoliških organizacijah,
ki so mlade vabili k vključitvi v njihovo ţivljenje in delo. Po drugem vatikanskem koncilu
(1962-1965) je postalo jasno, da so za razvoj Cerkve in njeno temeljito prenovo odgovorni
tako duhovniki kakor tudi laiki (Košnik 2002).
Tekom devetdesetih let so se vrstili številni poskusi iskanja ustreznega koncepta in pristopa
mladinske pastorale na Slovenskem. V času po drugi svetovni vojni še ne moremo govoriti o
mladinskem pastoralnem delovanju na Slovenskem, ki bi bilo načrtno, saj se je le to začelo
šele konec šestdesetih let (prav tam).
V prvem obdobju razvoja mladinske pastorale so se oblikovale ţupnijske mladinske skupine,
ki so jih vodili domači duhovniki, ki so neurejene ţupnijske prostore uredili v učilnice in
prostor za zbiranje mladih. Organizirali in prirejali so številna romanja ter izlete v naravo. V
osemdesetih letih so ţe skoraj tri četrtine slovenskih ţupnij imele ustrezne prostore za učenje
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kateheze in svojo mladinsko veroučno skupino. Drugo obdobje razvoja mladinske pastorale
pa se je začelo v sedemdesetih in nadaljevalo v osemdesetih letih, saj so se v okviru
mladinske pastorale začela številna gibanja, duhovne vaje in druţabna srečanja. V
devetdesetih letih se začenja tretje obdobje razvoja mladinske pastorale na Slovenskem, v
okviru katerega so poleg pastoralnih ustanov na krajevni in narodni ravni nastala še katoliška
zdruţenja mladih (Košnik 2002; Škrabl 1986).
Salezijanska mladinska pastorala na Slovenskem zajema v svoji strukturi celotno vzgojno in
pastoralno delo z mladimi po zgledu začetnika in ustanovitelja salezijanske druţbe Janeza
Boska ter njegovega preventivnega sistema. Temeljna izhodišča salezijanske mladinske
pastorale izhajajo iz »Konstitucij in pravilnika salezijanske druţbe«, »Orisa temeljnih
izhodišč salezijanske mladinske pastorale« in salezijanskih dokumentov na svetovni ravni. Na
Slovenskem so se uveljavili trije modeli mladinske pastorale (Košnik 2002; Snoj 1999).

7. 2 MODELI SALEZIJANSKE MLADINSKE PASTORALE
7. 2. 1 OBJEKTIVNO-KERIGMATIČNI MODEL
Objektivno-kerigmatični model je model veroučnih skupin, ki v središče postavlja ideal
odraslega in zrelega kristjana. Nosilci tega modela so duhovniki, redkeje tudi laiki. Slabost
tega modela je, da ostaja nedostopen za večino mladih, saj je njihova vloga v tem modelu
pasivna- njihovo vključevanje je omejeno predvsem na oţje ţupnijsko dogajanje. Kljub
številnim pomanjkljivostim je bil model povsem sprejemljiv zaradi svoje objektivnosti in
jasnosti postavljenih načel (Košnik 2002).
7. 2. 2 IZKUSTVENO-KARIZMATIČNI MODEL
Izkustveno-karizmatični model se je razvil kot dopolnilo objektivno-kerigmatičnemu modelu.
V ospredje postavlja pomen vere za mladega človeka. Nosilci tega modela so člani
salezijanske skupnosti. Vzgoja se v takšnem modelu prepleta z vzgojnim procesom, kateri
ima cilj zrelo in skladno posameznikovo osebnost. Tako je pomembno, da se posameznik
dejavno vključi v ţupnijske dejavnosti ter prevzame aktivno vlogo in odgovornost (prav tam).
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7. 2. 3 VZGOJNO-PASTORALNI MODEL

Vzgojno-pastoralni model predstavlja neke vrste srednjo pot med omenjenima modeloma ter
vključuje vse vidike vzgoje mladega človeka, saj posega v najrazličnejša področja njegovega
vsakdanjega ţivljenja. Ta model vključuje široko paleto novosti, saj poudarja vlogo in pomen
animatorjev kot glavnih nosilcev vzgojno-pastoralnega modela pri načrtu, poteku in izvedbi
načrtovanih dejavnosti (Košnik 2002).

8 ORATORIJ

8. 1 NASTANEK ORATORIJA
Konstitucije druţbe sv. Frančiška Saleškega opredeljujejo oratorij kot »vzgojno okolje, ki je z
misijonarskim zagonom odprto dečkom in mladostnikom.« (Konstitucije druţbe ... 1991, str.
136)
Danes pa oratorij opredelimo kot: »Dejavnost katoliške Cerkve, ki organizira enotedenski
program za otroke, ki se odvija znotraj posamezne ţupnije«. 37
Oratorij, kot ga poznamo danes, je ţe v 19. stoletju začel Janez Bosko. Beseda oratorij se je
uveljavila v začetku devetdesetih let kot oznaka za počitniški program za otroke in mlade, ki
jim omogoča, da v svojem kraju koristno preţivljajo počitniške dneve. Ko govorimo o
oratoriju v današnjem pomenu, moramo upoštevati njegovo zgodovino in razvoj, saj se
današnji oratorij zgleduje po oratoriju don Boska. V Sloveniji se je oratorij v obliki
vsakodnevnega ali nedeljskega oratorija uveljavil skupaj s prvo skupino dospelih salezijancev
in njihovimi sotrudniki v letu 1901 (Kolar 2001).
Salezijanci so takoj ob prihodu in naselitvi na Rakovnik začeli z delom oratorija, kjer so se
zbirali mladi iz bliţnje in daljne okolice ter tako s preventivnim delom in dobrim zgledom
skušali preprečiti, da se ne bi navzeli slabih navad druţbe in ne zašli na kriva pota. Osnovna
oblika pastoralnega dela salezijancev je bilo delo z mladino. Janez Bosko je kot odgovor na
veliko stisko mnoţice mladih iskal primeren način vzgojnega in pastoralnega dela, da bi
mlade usposobil za odgovorno vključevanje in participacijo v druţbi in druţbenem ţivljenju
kot poštene drţavljane in dobre kristjane (Bosco 1996; Ciglar 2004).
37

Dostopno na: http://www.oratorij.net/node/3917 (Pridobljeno 15. 5. 2012).
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To je bil oratorij, ki ga je glede na lastno izkušnjo močno preoblikoval, mu dal svojevrsten
pečat in tako izpopolnil idejo oratorijev Firenčana sv. Filipa Nerija in milanskega škofa Karla
Boromejskega, katera štejemo za začetnika novega vzgojno-pastoralnega pristopa pri delu z
mladino, ki sta ga poimenovala na kratko "oratorij" (Ciglar 2004).
Karel Boromejski je v Milanu ustanavljal kolegije, ki so bili namenjeni revnim študentom,
najodmevnejši pa je bil »veliki oratorij« Filipa Nerija, v katerem je mlade učil branja, pisanja,
in petja (Dolenc in Miklavčič 1968).
V oratoriju sta se razvili dve obliki pastoralnega dela za mlade. Prva oblika dejavnosti je bila
za tiste, ki niso imeli doma ter so vsakodnevno ali ob nedeljah in praznikih ob salezijancih in
don Bosku preţivljali prosti čas, prejemali zakramente ter bili deleţni tudi osnovnega
verskega pouka. Glede na pogostost zbiranja je bil oratorij vsakodnevni, nedeljski ali
praznični. Mlade, ki so se vključevali in zbirali na ta način imenujemo zunanji gojenci ali
oratorijanci. Druga oblika salezijanskih dejavnosti pa je bila za mlade, ki so ţiveli v
salezijanskih zavodih in tam prejemali vzgojo in oskrbo, obiskovali redno šolo in druge oblike
izobraţevanja. Zanje se je uveljavil izraz notranji gojenci. Vihra druge svetovne vojne je
ustavila in uničila dolgoletna prizadevanja in delo slovenskih salezijancev. Nova priloţnost in
spodbuda za aktivno delo je prišla leta 1988, ko so salezijanci pri nas in tudi drugod po svetu
praznovali stoletnico don Boskove smrti (Kolar 2001).

Slika 13: Oratorijanci na Rakovniku leta 1928 (Kolar
2001, str. 158).
Rakovniški salezijanci so z mladimi animatorji pripravili projekt Don Boskov šotor, katerega
program je vključeval vse elemente današnjega oratorija (petje, igra, kateheza, molitev,
navzočnost animatorjev). Podlaga za hitro širjenje oratorijskega programa je bil oratorijski
priročnik, ki izhaja v knjiţni obliki ţe od leta 1995.38 Zametek današnjega priročnika segajo v
leto 1993, ko so salezijanski bogoslovci pripravili skupni oratorijski zvezek, ki je sluţil
slovenskim bogoslovcem kot gradivo za interno uporabo pri njihovem delu z mladimi. Tako
se je oratorij vse bolj začel širiti po slovenskih ţupnijah (Ciglar 2004; Braido 2011).
38

Napisan je bil po zgledu italijanskega »Estate Ragazzi«, izdan pa leta 1995 pod vodstvom salezijanca Janeza

Potočnika pri zaloţbi Salve v zbirki »Animator« (Zadravec 2006).
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8. 2 ŠTIRJE STEBRI ORATORIJA
Ker je sv. Janez Bosko za mlade ţelel poskrbeti celostno, je organizacijo svojega oratorija
oblikoval v skladu s splošnim pravilnikom salezijanske druţbe. V 40. členu »Konstitucij
Druţbe sv. Frančiška Saleškega« je zapisano, da je oratorij za mlade »dom, ki sprejema,
ţupnija, ki evangelizira, šola, ki uvaja v ţivljenje in dvorišče za njihove prijateljske stike in za
ţivljenje v veselju.« (Konstitucije in splošni pravilnik ... 1991, str. 43)

Slika 14: Logotip oratorija39

8. 2. 1 PRVI STEBER: Dom, ki sprejema
Prvi don Boskov oratorij je bil v prvi vrsti namenjen revnim, zapuščenim, socialno ogroţenim
in zapostavljenim mladim, ki so potrebovali nov dom oziroma prostor, ki jim bo drugi dom.
Oratorijski animatorji so nosilci in ključne osebe oratorija ter vseh pedagoških dejavnosti, ki
skrbijo, da bi se vsak udeleţenec oratorija počutil sprejetega in dobrodošlega (Potočnik
2001a).

8. 2. 2 DRUGI STEBER: Ţupnija, ki evangelizira
Oratorijski programi in dejavnosti se dogajajo v tesni povezanosti s cerkvijo in ţupniščem. Na
oratoriju sta upoštevani tudi kateheza in molitev, toda oratorij ni kraj vsiljevanja vere, saj je
odprt tako vernim kot nevernim (prav tam).

39

Dostopno na: http://sites.google.com/site/oratorijnovacerkev2009/Home (Pridobljeno 15. 5. 2012)
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8. 2. 3 TRETJI STEBER: Šola, ki uvaja v ţivljenje
Prvi salezijanski oratoriji so vključevali tudi šolo v pravem pomenu besede, saj so revnim,
zapuščenim in socialno ogroţenim mladim nudili šolski pouk. Salezijanci v svojih oratorijih
pripravljajo različne dejavnosti in delavnice, preko katerih lahko mladi pridobivajo različne
veščine in znanja ter razvijajo svoje talente in potenciale. Še pomembnejše je učenje za
ţivljenje, ki se odvija v medvrstniških in medgeneracijskih odnosih med mladimi in
animatorji (Potočnik 2001a).

8. 2. 4 ČETRTI STEBER: Dvorišče za prijateljske stike in za ţivljenje v veselju
Dvorišče oziroma igrišče je eno od prepoznavnih znamenj in temeljna značilnost
salezijanskega oratorija. Je prostor, ki ne sme biti sam sebi namen, temveč mora biti povezan
z ostalimi. Dvorišče ni le športno igrišče, temveč je prostor tudi drugih iger, gibanja in
razvedrila. Oratorijski animatorji se zavedajo, da je pomemben vsak preţivet trenutek na
dvorišču ter da igra ni zgolj sredstvo za dosego ciljev, temveč, da je pomembna tudi zaradi
medsebojnih srečevanj in sklepanja novih prijateljstev (prav tam).
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9 ORATORIJ NA RAKOVNIKU
9. 1 ZAČETEK IN RAZVOJ RAKOVNIŠKEGA ORATORIJA
Leto 1903 predstavlja začetek delovanja oratorija na Rakovniku, saj je spomladi predsednik
Druţbe katoliških rokodelskih pomočnikov kanonik Alojzi Stroj začel pošiljati na Rakovnik
mlade vajence iz mesta, kjer so se zbirali ob nedeljah in praznikih. Jeseni leta 1909 so
oratorijanci na Rakovniku postali samostojna skupina. Rakovniški oratorij je bil sprva pod
zaščito sv. Alojzija, v tridesetih letih pa se je preimenoval v Oratorij Janeza Boska. V
»Salezijanskem vestniku« so zapisali: »Kdor pozna poloţaj današnjega delavskega sloja, bo
takoj razumel potrebo in vaţnost rakovniškega oratorija. Okolica je delavsko predmestje;
delavske hiše v bliţini zelo rastejo. Ker so starši ves dan odsotni v delavnicah, tovarnah in
uradih, je nujno potrebno, da se kdo zavzame za njihove otroke, ki bi bili drugače v prostem
času brez nadzorstva. Tu pa nastopi na mesto staršev oratorij in nudi njihovim otrokom [...]
veselo zabavo in vzgojo. Zares, don Boskovi oratoriji so za mnoţice dečkov Noetova rešilna
ladja!« (Valjavec 1931, str. 27)
Med prvo svetovno vojno na Slovenskem je oratorij na Rakovniku prenehal delovati.
Ponovno je začel z delovanjem leta 1919, ko so salezijanci začeli iskati nove moţnosti za delo
z mladimi. Čas po vojni je bilo teţko obdobje, saj niso imeli lastnih prostorov za delo, niti
primernih ljudi, ki bi prevzeli delovanje oratorijske dejavnosti (Kolar 2001).
Sredi dvajsetih let je rakovniški oratorij dobil prostore pod cerkvijo Marije Pomočnice, leta
1935, ko so zaprli strokovne šole pa še prostore v zgradbi ob cerkvi. Od konca dvajsetih let do
maja 1945 je bil rakovniški oratorij v razmahu, razvili so številne dejavnosti za otroke in
mladostnike, ki so jih vsakodnevno vključevali v svoje oratorijske dejavnosti. Tako je postal
zanje njihov drugi dom, za mlade salezijance pa šola, kjer so se pripravljali na poklic. Kolar
navaja podatek, da je bilo v letih največjega razmaha rakovniškega oratorija vpisanih prek
300 oratorijancev (prav tam).
Leta 1933 je začelo izhajati lastno glasilo rakovniškega oratorija pod imenom »Oratorij«,
naslednjega leta 1934 se je preimenoval v ime »Tiči«, v letu 1937 kot »Naš oratorij«, tik pred
začetkom druge svetovne vojne pa pod imenom »Rakovniški zvon«. Oratorijsko glasilo je
izhajalo večkrat na leto40 v pribliţno tristo do petsto natisnjenih izvodih, ki so ga ob prihodu
delili obiskovalcem oratorija. Ker so bile oratorijske dejavnosti odvisne od razmer v samem
40

»Rakovniški zvon« je izhajal na štirinajst dni, dosegel pa je naklado 850 izvodov (Kolar 2001).
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zavodu in bile deleţne stalnih selitev, so v začetku štiridesetih let načrtovali novo gradnjo
objekta, ki bo namenjen izključno zbiranju mladih in njihovim dejavnostim. Tako so se jeseni
1941 oratorijske dejavnosti preselile v novo poslopje. Vodstvo slovenskih salezijancev je
ţelelo, da bi bil nov mladinski dom v znamenju praznovanja stoletnice mladinskih domov don
Boska, vendar je vojna vihra druge svetovne vojne to preprečila. Ker so mnogi mladi v času
vojne ostali izven bodeče ţice, ki je obdajala Ljubljano in tako niso mogli več prihajati na
Rakovnik, so leta 1942 odprli podruţnico rakovniškega oratorija na Jurčkovi poti. Maja leta
1945 je rakovniški oratorij prenehal z delovanjem (prav tam).
Med vojno je imel izredno socialno funkcijo, saj je mnogim druţinam pomagal v najhujših
letih vojne, stiske in bede (prav tam).
V svojih spominih je France Lubelj, eden od voditeljev partizanskega gibanja na Slovenskem,
zapisal: »K salezijancem smo hodili telovadit, ker je bila mati verna, skromna ţenica, ki je
verjela v poštenje Boga in njegovih sluţabnikov. Ko smo bili mladi, pa smo tudi mi radi
hodili tja, saj smo včasih dobili ţemljo, ki je sicer nismo videli nikoli.« (Lubelj v Javornik
1992, str. 332)

Slika 15: Skupina oratorijancev na Rakovniku
leta 1939 (Kolar 2001, str. 159).

Na osnovi zapisov v kroniki rakovniškega zavoda, ohranjenih poročil v časopisju in dostopnih
gradiv iz časa delovanja rakoviškega oratorija lahko ugotovimo povprečno število
obiskovalcev oziroma udeleţencev oratorijskih prireditev in drugih dejavnosti, število
vpisanih v oratorij ter število salezijanskih in drugih zunanjih sodelavcev, ki so pomagali pri
organiziranju posameznih prireditev na Rakovniku (Kolar 1995).
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Tabela 11: Število obiskovalcev oratorijskih prireditev, število vpisanih v oratorij ter število
salezijanskih in drugih zunanjih sodelavcev, ki so pomagali pri organiziranju posameznih
prireditev na Rakovniku.41

Leto
1909
1910
1911
1912
1913
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Obiskovalci
100
190
150
140
130
80
95
100
169
180
215
210
230
240
250
220
215
220
210
210
230
230
190
190
150

Vpisani
120
230
210
200
190
207
147
150
143
308
300
298
301
312
316
280
266
283
276
242
275
275
200
200
170

Zaposleni
7
8
8
8
7
4
4
4
5
6
7
8
8
8
8
8
7
8
8
4
5
5
5
5
4

Vir: (Kolar 1995, str. 235).
Iz tabele 11, ki prikazuje število obiskovalcev oratorijskih prireditev, število vpisanih v
oratorij ter število salezijanskih in drugih sodelavcev je razvidno, da so bile oratorijske
prireditve najslabše obiskane leta 1926, ko je bilo obiskovalcev le 80. Najbolj ţivahno
obdobje je bilo med leti 1931 in 1942, ko je število obiskovalcev vseskozi ostajalo nad 200.
Po tem letu je število obiskovalcev začelo padati.

41

Za obdobje prve svetovne vojne in medvojno obdobje (1914-1925) ni ohranjenih dokumentov, iz katerih bi

bilo razvidno število obiskovalcev oratorijskih prireditev.
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Pri številu vpisanih v oratorij je največje spremembe pri številu vpisanih mogoče zaznati med
letom 1929, ko jih je bilo vpisanih 143 in letom 1930, ko je bilo vpisanih 308. V obdobju
1930-1935 je bilo vpisanih največ oseb in sicer od 300 do 316. Število vpisanih se je v letu
1945 zmanjšalo na 170.
Pri številu salezijanskih in drugih zunanjih sodelavcih sta zanimiva podatka, da je najdlje
število sodelavcev ostajalo nespremenjeno 5 let, med leti 1930 in 1935, ko je pomagalo 8
sodelavcev in med drugo svetovno vojno 4 leta med leti 1941 in 1944, ko je pri organiziranju
prireditev pomagalo 5 sodelavcev. Največje število sodelavcev je bilo 8, najmanjše 4.
Za vzgojo revnih in zapuščenih deklic so poskrbele hčere Marije Pomočnice, druţbe, ki jo je
5. avgusta 1872 ustanovila Marija Dominika Mazzarello. Pedagoško in vzgojno poslanstvo za
slovenske deklice so začele v salezijanskem zavodu na Rakovniku v Ljubljani, kjer so leta
1938 odprle otroški vrtec, internat za dijakinje in študentke ter oratorij s številnimi
dejavnostmi (Agasso 1996).

Slika 16: Oratorij v Ljubljani leta 1938.42

42

Hčere Marije Pomočnice. Dostopno na: http://www.hmp.si/zgodovina (Pridobljeno 25. 5. 2012).
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9. 2 ORATORIJSKE DEJAVNOSTI NA RAKOVNIKU
9. 2. 1 VZGOJNE IN IZOBRAŢEVALNE DEJAVNOSTI
Osnovni namen in poslanstvo oratorijev in njegovih dejavnosti je izraţen v don Boskovih
besedah: »Oratorij mora pomagati, da mladi postanejo dobri kristjani in pošteni drţavljani.«
(Don Bosko v Kolar 2001, str. 167)
Ţe v »Konstitucijah druţbe sv. Frančiška Saleškega« so zapisali, da morajo imeti dejavnosti
vedno »vzgojne cilje in naj navajajo k pametni uporabi prostega časa.« (Konstitucije druţbe
... 1991, str. 136)
Za organizacijo verskega izobraţevanja, so bili odgovorni vzgojitelji, ki so obiskovalce
seznanjali z vero ter jih spodbujali k oratorijskemu sodelovanju. Za verski pouk je bil
odgovoren eden od duhovnikov zavoda, ki je skrbel za usklajevanje in organizacijo dela
drugih duhovnikov ter delo oratorija usklajeval s programom verouka. Velik pomen pri
prenašanju salezijanskega izročila iz drugih okolij v slovenski prostor je imel duhovnik dr.
Josip Valjavec. Da bi salezijanski vzgojitelji imeli ustrezen priročnik za vsakodnevno delo z
mladimi ter da bi se mladi naučili olike in olikanega ravnanja, je leta 1938 izdal vzgojni spis z
naslovom »Lepo vedenje«. Vzgojnemu, izobraţevalnemu in verskemu ţivljenju so sluţila
vzgojna zdruţenja, katera so imeli salezijanci kot dober in učinkovit pripomoček za doseganje
vzgojnih ciljev. Med gojenci v zavodu in obiskovalci oratorija so poudarjala izpolnjevanje
dolţnosti in prejemanje zakramentov. Verski značaj druţb se je kazal v izpolnjevanju
dolţnosti do bliţnjih in do Boga, zato so bila vzgojna zdruţenja označena kot verske druţbe
(Kolar 2001).

Slika 17: Druţba sv. Alojzija v rakovniškem
oratoriju leta 1935 (Kolar 2001, str. 171).
Velikokrat so bile to nestalne druţbe s kratko dobo delovanja, ki so po določenem času
prenehale in nato čez čas ponovno začele s svojim delovanjem. Večja stalnost zdruţb se je
začela od konca dvajsetih let dalje. Člani druţbe so imeli redna tedenska srečanja, kjer so
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obravnavali, načrtovali in izpopolnjevali programe dela v vzgojni zdruţbi. V oratorijih na
Slovenskem je bilo ustanovljenih nekaj vzgojnih zdruţenj in druţb (Kolar 2001).
Tabela 12: Vzgojna zdruţenja in zdruţbe organizirane v oratoriju na Rakovniku.
Vzgojno zdruţenje
Don Boskov kroţek
Druţba presvetega Zakramenta
Marijin vrtec
Marijina druţba
Druţba sv. Alojzija
Druţba Jezusa Mladeniča
Skupine katoliške akcije
Druţba Brezmadeţne
Druţba Dominika Savia
Vincencijeva konferenca

Leto ustanovitve na Rakovniku
1922
1922
1929
1929
1930
1934
1934
1935
1936
1936

Vir: (Kolar 2001).
Tabela 12 prikazuje vzgojna zdruţenja in zdruţbe, ki so bile organizirane v letih od 1929 do
1934 v oratoriju na Rakovniku. Leta 1922 so organizirali Druţbo presvetega Zakramenta in
Don Boskov kroţek, ki sta zdruţevala starejše oratorijance, ki so se po don Boskovem zgledu
ukvarjali z vzgojnim in izobraţevalnim delom ter se zanimali za druţbena vprašanja. Leta
1929 je bil organiziran Marijin vrtec, ki je bil namenjen oratorijancem do 14. leta ter sluţil
pripravi oratorijancev na poznejši vstop v Marijino druţbo, ki je bila organizirana istega leta
in je vključevala oratorijance po 14. letu starosti. Bila je pomembno sredstvo za učenje
urejenega krščanskega ţivljenja. Leta 1930 so organizirali Druţbo sv. Alojzija, ki je
izpolnjevala krščanske naloge na osnovi zgleda zavetnika mladine in bolnih, sv. Alojzija. Štiri
leta kasneje so organizirali Druţbo Jezusa Mladeniča, katere člani so se navduševali nad
Jezusom in njegovim delom in skupine katoliške akcije, ki so začele nastajati kot odmev na
dogajanja v katoliški cerkvi. Leta 1935 je bila organizirana še Druţba Brezmadeţne, ki je
predstavljala duhovno jedro prizadevnih oratorijancev. Za zbiranje finančnih sredstev in skrb
za revnejše obiskovalce oratorija in njihove druţine so leta 1936 organizirali Vincencijevo
konferenco ter Druţbo Dominika Savia, katera je delovala po zgledu don Boskovega gojenca
Dominika Savia, ki še danes velja za zavetnika pevcev in ministrantov.
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9. 2. 2 ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI
Ker so športne in rekreativne dejavnosti imele pomembno socializacijsko vlogo, jih je don
Bosko vključil v svoje vzgojno delo. Športne, rekreativne in razvedrilne dejavnosti so sluţile
vzgoji, moralnem razvoju, utrjevanju zdravja in bile sredstvo za dosego discipline in skupno
delo v zavodu. Don Bosko in salezijanci so dobro vedeli, da so za mlade bolj privlačna igrišča
kot pa cerkve, zato so z namenom, da bi pritegnili mlade k sodelovanju, organizirali tudi
športne in rekreativne dejavnosti. Pri športnih dejavnostih in timskih oblikah druţenja, so
gojili predvsem mnoţične oblike športa, ki so bile dobro sredstvo, da so se naučili sodelovati,
sprejemati pravila skupne igre in se tako odvajali od egoizma in individualizma (Kolar 2001).

Slika 18: Godba in telovadci na Rakovniku leta
1913 (Kolar 2001, str. 190).
Prve oblike rekreativnih dejavnosti v rakovniškem oratoriju so bile prenesene iz italijanskih
salezijanskih zavodov, dodajali pa so tudi nove in izvirne oblike iger. Igrali so se preproste
igre, ki niso potrebovale posebnih priprav, temveč le primerno okolje oziroma igrišče. Igrali
so se igre kot so balinanje, črni moţ, med dvema ognjema, ţandarji in razbojniki. Sestavni del
oratorijskih športnih dejavnosti so bili tudi daljši izleti in tedenski sprehodi ljubljanskih
oratorijancev na Golovec (prav tam).
Po prvi svetovni vojni so športne in rekreativne dejavnosti na Rakovniku doţivele razmah.
Leta 1920 so telovadci rakovniškega zavoda po zgledu drugih ljubljanskih telovadnih društev
dobili posebne uniforme in tako postali prepoznavni (prav tam).
»Salezijanski vestnik« piše o tem, da so ob spremljavi godbe mnogi telovadci izvajali
gimnastične vaje in ob praznikih pripravljali večurne programe za obiskovalce. »Po procesiji
so nastopili telovadci. Nastopili so v treh oddelkih: prvi oddelek manjši gojenci, drugi
oddelek večji gojenci in rokodelci in tretji oddelek oratorijanci. Skupno število telovadcev je
znašalo okoli 80. Vadili so s spremljevanjem godbe moderne in najnovejše vaje zunanjih
telovadnih društev, ki so uspele v splošno zadovoljnost.« (Valjavec 1921, str. 44)
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Osrednja športna ustanova na Rakovniku je bil od 27. oktobra 1929 športni klub Korotan, ki
je obsegal nogometno, šahovsko, atletsko in namiznoteniško sekcijo, katera je doţivela velik
razmah sredi tridesetih let 20. stoletja. Člani so se športnih tekmovanj udeleţevali na drţavni
ravni. Poročila o tekmovanjih so bila objavljena v športnih rubrikah takratnih časnikov. Med
oratorijanci je bil najbolj priljubljen nogomet za katerega so imeli na Rakovniku posebno
urejeno igrišče. Trenerji oziroma učitelji športnih in rekreativnih dejavnosti so bili najprej
salezijanci sami, nato pa so konec dvajsetih let vodstvo prevzeli bivši oratorijanci, ki so
skupaj s športnimi strokovnjaki skrbeli za redne treninge in vaje ter organizirali tekme.
Situacija se je zaradi političnih in druţbenih razmer po drugi svetovni vojni bistveno
spremenila, saj komunistična oblast ni dovoljevala, da bi bila Cerkev navzoča pri organizaciji
športnih dejavnosti in prireditev. Tekmovanja niso bila več javne narave, organizirali pa so jih
zgolj v najoţjih okvirjih, na primer tekmovanja med učenci posameznih cerkveni šol. Šele v
devetdesetih letih so se začele nove moţnosti za športne dejavnosti, ko so v okviru
salezijanskih ţupnij nastale nove športne skupine, ki so začele sodelovati v evropskih športnih
tekmovanjih. Tudi danes se mladi iz različnih slovenskih ţupnij udeleţujejo srečanj
salezijanske športne mladine in številnih športnih srečanj (Kolar 2001).
Ob telesni krepitvi predstavljajo športne dejavnosti tudi nekakšno šolo duha, saj preko športa
lahko gojimo prijateljstvo, spoznavamo, sklepamo nova prijateljstva in sodelovanje, ki postaja
vse pomembnejše, če ţelimo graditi pristne in medosebne odnose v druţbi (prav tam).

9. 2. 3 GLASBENE DEJAVNOSTI
Don Bosko je ţe v otroških letih vzljubil glasbo, igranje in petje. Ko je bil star petnajst let, se
je naučil igrati na orgle spremljati cerkvene pesmi. Učil se je igrati tudi na gosli in harmonij,
saj je v glasbi videl eno izmed skrivnosti uspešne vzgoje. Bil je mnenja, da glasba plemeniti
srce in dušo tako mladega kot odraslega človeka. Vloga in pomen vokalne in instrumentalne
glasbe je v don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu povezana z idejo o vzgoji z
veseljem ter razveseljujočim ozračjem (Zadravec 2006).
Leta 1911 so sestavili osem točk pravilnika, imenovanega »Red za cerkvene pevce«, v
katerem so poudarili, da mora med vsemi člani vladati izredna ljubezen, krotkost in prijaznost
ter da morajo peti pesmi iz srca, saj le pesem, ki pride iz srca najde poti tudi v druga srca
(Hitij 2009).
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Glasba je imela poseben in velik pomen v vseh vzgojnih in izobraţevalnih ustanovah
salezijancev, od prazničnega oratorija do obrtnih in poklicnih šol, kjer so gojenci lahko igrali
v godbi ter kot izbirni predmet izbrali tudi petje. Gojenci so nastopali samostojno ali pa kot
dopolnitev gledališkim predstavam tako na verskih kot na posvetnih prazničnih slovesnostih,
obredih, procesijah, sprehodih, izletih, podelitvah nagrad in drugih prireditvah. Don Bosko je
pomen glasbe v oratorijskih vzgojnih dejavnostih označil kot neprecenljiv in nekoč nekemu
salezijanskemu duhovniku dejal: »Oratorij brez glasbe je kot telo brez duše.« (Braido 2011,
str. 186)
Godba in petje sta veljali za koristne vaje za otroke, saj »meriti glas, utrdi prsi, polajša in
podaljša dihanje in tako pospeši zdravje. [...] Godba prerodi ţivljenje. [...] Godba je najbolj
poštena zabava.« (Valjavec 1911, str. 43)

Slika 19: Don Bosko med oratorijskimi godbeniki
leta 1875 (Bosco 1988).
Ker je glasbi pripisoval tako velik pomen, je leta 1859 na vrata pevske sobe naročil napisati
svetopisemski rek "Ne impedias musicam" (Ne oviraj glasbe). Na začetku je bila glasba kot
sredstvo za privabljanje mladih fantov, predvsem gojencev obrtnih in poklicnih šol ter kasneje
zapuščenih, zanemarjenih ali osirotelih dečkov, ki so se vključili v don Boskov oratorij, kjer
bi z glasbo, petjem ali igranjem vplivali na njihovo »srce in na domišljijo fantov z namenom,
da bi jih naredili prijaznejše, jih dvignili, napravili za boljše.« (Braido 2011, str. 187)

Salezijanske ustanove ni brez glasbe, petja in glasbenega ustvarjanja. Tudi salezijansko
izročilo slovenskih salezijancev je narekovalo, da so glasba, pevske in godbene dejavnosti
sestavni del delovanja vsakega oratorija. Glasba, petje mešanih, otroških in mladinskih
zborov, so bile na Rakovniku vselej sestavni del ţivahnega ţupnijskega ţivljenja. Mnogi
salezijanci so z njimi v cerkvi, dvorani ali dvorišču obogatili in popestrili delo vzgojnih in
izobraţevalnih ustanov na Slovenskem. Vzgojno moč in pomen glasbe ter petja so razumeli
kot učinkovito pomoč za delo z mladimi zapuščenimi in zanemarjenimi slovenskimi dečki.
Vsak oratorij je imel tako svoj zbor, instrumentalno skupino in godbo. Ţe leta 1902 so z
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darovi salezijanskih sotrudnikov in sotrudnic kupili nekaj godal. Manjkal je le učitelj godbe,
zato so se v stiski obrnili na predstojnika vojaške godbe, ki je poslalo dva podčastnika, ki sta
na zavodu na Rakovniku trikrat na teden poučevala godbo. Prvi oratorijanci, ki so se leta 1905
začeli zbirati in prihajati na Rakovnik so imeli svoj pevski zbor. Sredi dvajsetih let so v vseh
oratorijih začeli organizirati pevske zbore (Kolar 2001).

Slika 20: Godbeniki rakovniškega oratorija
leta 1938 (Kolar 2001, str. 191).
Leta 1911 je na Rakovniku nastopila godba trţaškega oratorija, ki je naredila na rakovniške
oratorijance globok vtis ter pomenila veliko spodbudo za ustanovitev lastne godbe. Po koncu
prve svetovne vojne je rakovniška godba leta 1916 prenehala delovati. Obnovljena je bila leta
1919 ter še istega leta doţivela velik uspeh ter nastopala na številnih cerkvenih prireditvah in
zborovanjih. Zapisali so: »Da damo zavodu še večje ţivljenje, smo zopet vpeljali godbo. […]
Navdušenje za godbo je veliko, veliko pri notranjih gojencih, veliko pri oratorijancih in
mladinskem kroţku.« (Valjavec 1920, str. 4)
Leta 1921 se je rakovniška godba razdelila na godbo oratorijancev in na godbo, v katero so
bili vključeni notranji gojenci. Sredi dvajsetih let je nastala na Rakovniku tamburaška
skupina, ki je štela med 15 in 25 članov, godba pa je vključevala od 30 do 40 glasbenikov.
Sredi tridesetih let je bil na Rakovniku ustanovljen oddelek Glasbene matice, ki je skrbel za
glasbeni pouk oratorijancev. Rakovniški oratorij je vsem članom nudil ustrezne prostore ter
redne glasbene vaje, za katere so skrbeli glasbeno izobraţeni in usposobljeni salezijanci
(Kolar 2001).
Cilj salezijanske glasbene šole na Rakovniku ni le to, da naučijo otroke in mlade glasbenih
veščin, temveč da jih ob glasbenem ustvarjanju »vključijo v ţivljenje in delo ţupnije,
predvsem s sodelovanjem pri bogosluţju, slovesnostih in drugih dogodkih.« (Stegu 2000, str.
15)
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9. 2. 4 GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI
Gledališke predstave in igre v prvem oratoriju so bile nekaj posebnega in izjemnega, zato jim
je don Bosko pripisoval poseben vzgojni pomen in sodelovanje v gledališču vključil v redno
obliko ţivljenja mladinskih ustanov. Ţe v svojih rosnih letih je občudoval potujoče glumače
ter se na trgih in sejmih udeleţeval njihovih predstav, jih pri delu pozorno opazoval ter
dognal, da je izvedba čarovniških trikov pogojena od spretnosti prstov in iznajdljivosti ter
nato te trike in čarovniške prevare vadil doma. V svojih spominih je zapisal: »Vadil sem
dneve in dneve, dokler se nisem naučil. Da bi potegnil iz klobuka goloba ali zajca, so potrebni
meseci vaje, vztrajanja in padcev z vrvi.« (Bosco 1988, str. 31)
Ker je vedel, da z igro lahko pomaga mnoţici revnih dečkov, je nekega nedeljskega
popoldneva predstavil prijateljem svojo prvo predstavo. »Na preprogi iz vreč, razprostrti po
travniku, je predvajal čuda ravnoteţja s kozarci in lončki na nosu. Malemu gledalcu so se
širile oči od začudenja, ko mu je iz ust izvlekel ducat barvastih kroglic. Pri tem je uporabljal
čudeţno paličico. Na koncu pa je skočil na vrv in hodil po njej med ploskanjem prijateljev.«
(Prav tam, str. 32)
Te igre je prenesel tudi v nastajajoči oratorij, kjer je bila prva gledališka predstava 29. junija
1847, ko je ob obisku nadškofa Alojzija Fransonija skupina mladih fantov pripravila
recitacije, dialog in kratko predstavo. Izvajali so tudi didaktične dialoge in druge gledališke
predstave na tematiko svetopisemskih zgodb, ki so bile povezane z vsebino in dejavnostmi
večernih in nedeljskih šol. Leta 1851 so uredili gledališko dvorano z velikim in premičnim
odrom, na katerem so izvajali komedije in druge poljudne farse, zgodovinske drame in druge
vrste gledaliških prireditev. Tako je začelo nastajati gledališko izročilo, ki je bilo z vsakih
letom bogatejše, saj se je v gledališke igre in predstave vključevalo vedno več nastopajočih in
gledalcev. Gledališče se je »v raznih izrazih polnopravno ter praktično in ţivo vključevalo v
don Boskov preventivni sistem, kot sestavni element za oblikovanje okolja veselja ter z
vzgojno in didaktično vlogo.« (Prav tam, str. 185)
Januarja 1871 je v svojem govoru opredelil vzgojno in izobraţevalno nalogo gledaliških
predstav: »Vidim pa, da tu med nami ni več tako, kot bi moralo biti in kot je bilo na začetku.
Ni več skromnega, ampak pravo gledališče. Mislim pa, da bi gledališča morala imeti naslednji
temelj: vzgajati in izobraţevati. Ne bi smela vsebovati prizorov, ki mladim zakrknejo srce ali
slabo vplivajo na njihove neţne čute. Pripravljajo naj komedije, a naj bodo preproste in naj
vsebujejo dober nauk. Vsebujejo naj petje, ker le-to, poleg tega da razvedri, je tudi sestavni
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del izobraţevanja, ki je v naših časih tako potrebno. Razvedrilo, ki je pripravljeno za mlade, je
lahko hkrati tudi v pomoč vzgoji ter izobraţevanju.« (Don Bosko v Hočevar 1989, str. 7)
Don Bosku je gledališče, ki je poučevalo in hkrati vzgajalo predstavljalo veselje in zabavo,
torej vse to, kar mladi iščejo zase. Pripravil je »Pravilnik za gledališča« in v prvem členu
zapisal: »Namen malega gledališča je, da razveseljuje, vzgaja in poučuje fante, najbolj kar
more« (Braido 2011, str. 185, člen 1) ter v šestem členu poudaril: »Naj se poskrbi, da bodo
sestavki zabavni in primerni razvedrilu in zabavi, a vedno poučni, moralni in kratki.« (Prav
tam, str. 185, člen 6)
Don Giulia Barberis, eden najbolj zvestih don Boskovih sodelavcev je vzgojno vrednost
mladinskega gledališča predstavil v sedmih točkah: »1. Če so gledališke predstave dobro
izbrane, so šola svetosti; 2. Bogatijo miselno kulturno in praktično previdnost, potrebo v
vsakdanjem ţivljenju; 3. Izredno pripomorejo k razvoju razuma igralcev, ga vzbujajo; 4.
Pomagajo globlje razumeti ljudi in druţbo; 5. Ustvarjajo veselje v fantih, ki na to mislijo ţe
več dni prej in še nekaj dni kasneje; 6. Fantom vzbudijo ljubezen do vzgojiteljev in doma; 7.
Usmerjajo misli in pogovore fantov, varujejo pred slabimi idejami in pogovori; 8. K don
Boskovim kolegom privabljajo fante, ki med počitnicami slišijo govoriti o veselju, ki vlada v
oratoriju, o gledališčih ...« (Prav tam, str. 186)
Tudi v salezijanskih zavodih na Slovenskem so zaţivele gledališke skupine, ki so izvajale
predstave na odrih. Ţe v prvem letu po prihodu salezijancev v Ljubljani so v zavodu postavili
gledališki oder in uprizorili nekaj predstav. Za gledališko dejavnost so imeli največ moţnosti
oratorijanci, ki so skrbeli za kvaliteto salezijanskega gledališča. Nastop na gledališkem odru
je bil dovoljen le najboljšim gojencem (Kolar 2001).
To je bilo eno izmed najpomembnejših vzgojnih sredstev vzgojnega dela salezijancev, saj je
»pomagalo, da so mladi koristno uporabljali svoj čas, se uvajali v javno nastopanje in razvijali
svoje sposobnosti.« (Prav tam, str. 192)

Slika 21: Gledališka dvorana v zavodu na Rakovniku
(Valjavec 1911, str. 43).
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Gledališke predstave so vključevale versko in vzgojno tematiko, ki je poudarjala pomen
katoliške druţine, vere in izročila. Pomen in vlogo gledališča so izrazili v reku, ki so ga
zapisali na pročelje malega odra: »Poštena zabava naj lajša vam pot, ki vodi k omiki, potrebni
povsod.« (Valjavec 1911, str. 43)
S komičnimi anekdotami so ozaveščali gledalce ter zavračali načine ţivljenja, ki jih je
vsiljevala nova druţba. »Predstave so take, da vabijo h kreposti in oddaljujejo od greha. In
več kot opomini predstojnikov v šoli, učinkujejo prizori, ki jih zrejo z ţivo domišljijo,
zatopljeni globoko v dejanje, da ne razločujejo več igre od resnice, in ti prizori, tako ţivi in
ganljivi, jim ostanejo globoko v spominu in se ne izbrišejo, kakor besede in nasveti – in videč
posledice hudobnih dejanj, se jim zagabi zlobno ţivljenje, priljubi pa ţivljenje, ki prinaša
srečo in čast.« (Prav tam, str. 42)
Pri pripravi gledaliških del so predstave načrtovali in pripravljali povsem samostojno, pri
večjih gledaliških predstavah pa so sodelovali z oratorijanci drugih gledaliških skupin. Sredi
dvajsetih let 20. stoletja so rakovniški oratorijanci začeli pripravljati lastne predstave
gledaliških del ter letno uprizorili od 10 do 15 gledaliških predstav (Kolar 2001).

9. 3 SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK

Salezijanski mladinski center Rakovnik je nastajal skozi vso zgodovino salezijanskega
poslanstva na Rakovniku od leta 1901 naprej, ko se je tu naselila prva skupina salezijancev. V
času med obema vojnama je bilo izredno dejavno delo v rakovniškem oratoriju, kateri je po
letu 1926 doţivel svoj razcvet. Ker ni imel stalnih prostorov za svoje dejavnosti, je vodstvo
salezijanskega centra razmišljalo o novogradnji ter zanjo začelo zbirati gradbeni material ter
pripravljati načrte za gradnjo, ki pa se zaradi vojne ni uresničila. Po drugi svetovni vojni sta
oratorijska dejavnost in delo z mladimi na novo oţivela in leta 1956 zaţivela v okvirih
novoustanovljene ţupnije na Rakovniku. S slovensko osamosvojitvijo leta 1991 in procesom
denacionalizacije so salezijanci na Rakovniku dobili nazaj številne po vojni odvzete zavode
ter začeli z organizacijo vzgojnih in pedagoških dejavnosti. Po letu 1992 so za potrebe
Salezijanskega mladinskega centra začeli z urejanjem prostorov in igrišč za mlade. Danes je
Salezijanski mladinski center Rakovnik ustanova, ki deluje v duhu začetnika in ustanovitelja
salezijanske skupnosti Janeza Boska in njegovega pedagoškega sistema, imenovanega
preventivni sistem (Kovšca 1995; Potočnik 2001).
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10 ZAKLJUČEK
Salezijanci so katoliška redovna skupnost oziroma druţba, ki jo je 18. decembra 1859 v
Torinu v Italiji ustanovil Janez Bosko ter jo poimenoval Druţba sv. Frančiška Saleškega.
Skupnost je bila leta 1874 potrjena kot kongregacija duhovnikov in redovnikov. Salezijanski
druţbi je prioritetno delo vzgoja mladih po preventivnem vzgojnem sistemu njihovega
ustanovitelja Janeza Boska. Leto 2001 je bilo za slovenske salezijance jubilejno leto, saj je
minilo natanko sto let, odkar so na jesenski dan 23. novembra 1901 prvi štirje salezijanci
prišli v Ljubljano in se naselili na gradu Rakovnik. Njihov prihod predstavlja začetek
salezijanskega dela z otroki in slovensko mladino.
Velike zasluge v času priprav na prihod salezijancev na slovenska tla imajo salezijanski
sotrudniki, ki so imeli nalogo, da poskrbijo tako za materialne kot finančne pogoje za prihod
salezijancev. Ena izmed njihovih najpomembnejših nalog je bil nakup primernega zemljišča,
kamor bi se ob prihodu lahko naselili salezijanci. Sotrudništvo na Slovenskem je konec 19.
stoletja začel duhovnik ljubljanske škofije Luka Jeran. Novice o don Boskovem delu in
delovanju salezijancev in sotrudnikov je objavljal v katoliškem cerkvenem tedniku »Zgodnji
danici«, ki danes predstavlja pomemben vir za preučevanje verskega ţivljenja Slovencev v
drugi polovici 19. stoletja. Po njegovi smrti je delo sotrudnikov nadaljeval katehet Janez
Smrekar, ki si je prizadeval, da bi salezijance pripeljal na slovenska tla. Leta 1893 so
ustanovili Društvo za zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana, katerega člani so ţeleli,
da bi tudi na Slovenskem imeli takšno ustanovo, ki bi se ukvarjala z vzgojnim delom
ogroţene in zanemarjene mladine. Za osrednji cilj delovanja so si začrtali zgraditev poslopja,
kjer bi imeli moţnost bivanja in obiskovanja pouka mladi dečki, ki so bili izključeni iz
rednega šolanja, poleg tega pa so potrebovali tudi vzorno okolje. Po številnih neuspešnih
iskanjih primernega poslopja, kjer bi lahko salezijanci udejanjali zaupano poslanstvo, je
Društvo za osnovanje in zgradbo zavetišča in vzgojevališča Ljubljana 22. decembra 1900
podpisalo pogodbo o nakupu rakovniške graščine.
Vzgojno-izobraţevalne ustanove so bile za slovenske salezijance najpomembnejše oblike
njihovega pedagoškega dela. Takoj po prihodu v slovenski prostor so salezijanci začeli z
osnovnošolskim poukom, ki so ga izvajali v ljudski šoli, katero so lahko obiskovali le dečki,
ki so bili zaradi svoje vzgojne zanemarjeni izključeni iz rednih šol ter imeli o svoji
zanemarjenosti ustrezno odločbo šolskih oblasti. Mnogo staršev je ţelelo, da bi se tudi njihovi
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sinovi šolali pri salezijancih, zato so na Mestni šolski svet naslavljali številne vloge. Prošnje
staršev, iz katerih ni bilo razvidno, da je otrok zanemarjen, zapuščen oziroma nravstveno
pokvarjen, so bile odločno zavrnjene. 16. julija 1909 je bila rakovniški ljudski šoli uradno
priznana ter dodeljena pravica javnosti, s katero si je šola v zavodu ustvarila ugled, priznanje
in naklonjenost širše druţbe. Tekom prve svetovne vojne je ljudska šola na Rakovniku
delovala v zmanjšanem obsegu, saj je vojska zaradi svojih potreb postopoma zavzemala njena
poslopja ter jim spreminjala namembnost. Ker so leta 1915 vojaki zasedli celoten zavod na
Rakovniku, pouka v šolskem letu 1915-1916 niso več organizirali, saj so bile zaradi vojnih
razmer moţnosti za pouk in učenje izredno omejene. Po prvi svetovni vojni je prišlo do
ukinitve ljudske šole. Tako je bilo šolsko leto 1924-1925 zadnje leto delovanja rakovniške
ljudske šole.
Salezijanci so na Rakovniku organizirali tudi poklicno in strokovno izobraţevanje, v katerega
so se vključevali gojenci, ki so se ţeleli izučiti za poklice kot so krojač, mizar, knjigovez ali
tiskar. Jeseni leta 1904 so začele z delovanjem obrtne šole na Rakovniku, in sicer za dečke, ki
so uspešno končali ljudsko šolo in dopolnili 14 let. Začetek delovanja obrtnih šol na
Rakovniku je bil zelo skromen. Zaradi premajhnih prostorskih zmogljivosti obrtnih delavnic v
zavodu so šolsko delo zasnovali tako, da je potekalo na dveh krajih, in sicer v salezijanskem
zavodu ter v mestu pri mojstru, ki jih je učil praktičnega znanja. Ker je Mestni šolski svet
zahteval, da se delovanje zavoda na Rakovniku usmeri zgolj v delovanje ljudske šole, je leta
1906 šolski inšpektor Emmanuel Manassero dosegel, da je bilo poklicnega izobraţevanja na
Rakovniku konec, vse do konca prve svetovne vojne, ko je vodstvo rakovniškega zavoda
odprlo vprašanje o ponovnem začetku poklicnega izobraţevanja na Rakovniku. Po letu 1918
in umiritvi vojnih razmer, je področje poklicnega izobraţevanja postalo zopet aktualno. S
šolskim letom 1919-1920 so ponovno začeli s programom poklicnega izobraţevanja
čevljarstva in mizarstva. Višek delovanja poklicnih in strokovnih šol je bil doseţen 24. aprila
1926, ko je Ministrstvo za trgovino in industrijo rakovniški strokovni šoli podelilo dovoljenje
za izdajanje zaključnih spričeval s pravico javnosti. Zaradi nove ureditve obrtnega šolstva je
Ministrstvo za trgovino in industrijo 11. oktobra 1934 izdalo odlok, s katerim so ukinili obrtne
šole na Rakovniku, ki so delovale le še do šolskega leta 1934-1935.
Poleg poklicnega in strokovnega izobraţevanja so za dijake, ki bi šolanje nadaljevali na višji
šoli s šolskim letom 1910-1911 ustanovili gimnazijski oddelek, vendar je bil ta namenjen le
za tiste dijake, ki so se šolali na drţavni gimnaziji. Gimnazija v zavodu na Rakovniku je bila
drţavna gimnazija ter je imela v zavodu samo prostore. Moţnost obiskovanja so dobili dijaki,
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ki so pri opravljenih izpitih izkazali zadostno zrelost ter imeli soglasje staršev, da se strinjajo
z nadaljevanjem študija v enem izmed salezijanskih gimnazijskih oddelkov. Dijaki so se
morali udeleţevali vseh oblik zavodskega ţivljenja, ki so bile prilagojene njihovi starosti in
osebnostnemu razvoju.
Leta 1928 so v skladu z redovnim pravom pod vodstvom inšpektorja Jugoslovanske
inšpektorije Stanislawa Plywaczyka ustanovili teološki študentat na Rakovniku, ki se je
imenoval Salezijansko bogoslovno semenišče v Ljubljani. Namenjen je bil za člane
salezijanske skupnosti, in sicer za slovenske, hrvaške, češke in slovaške študente, dokler ti
niso leta 1937 dobili svoje izobraţevalne ustanove na Slovaškem. Kljub temu, da so drţavne
oblasti ţe leta 1928 visoki teološki šoli v zavodu na Rakovniku podelile pravico do delovanja,
rakovniška redovna šola ni imela pravice izdajati akademskih spričeval s pravico javnosti.
Teološki študij je bil centralistično urejen, saj ga je urejala posebna cerkvena ustanova
Svetega sedeţa, ki je bila pristojna za salezijanski teološki študij ter izdajala navodila in
natančne predpise salezijanski skupnosti. Teološki študij je trajal štiri leta. Za del predmetov,
za katere rakovniška teološka šola ni imela domačih profesorjev, so študentje predavanja
poslušali na Teološki fakulteti ljubljanske univerze, kjer so lahko nadaljevali s podiplomskim
študijem ter se intenzivno pripravili na doktorat.
Začetnik in ustanovitelj salezijanske druţbe Janez Bosko je odraščal v materialno skromnih
razmerah. Ko je kot mlad duhovnik spoznal stisko obupane mladine na podeţelju in v mestih,
se je odločil, da bo mladim fantom vsestransko pomagal in jim omogočil človeku dostojno
ţivljenje. V ta namen je ustanovil oratorij, kjer jih je začel učiti branja, pisanja in računanja.
Njegova vzgojna zavzetost za mlade, ki je postavljala v središče mladostnika, njegove
potrebe, teţnje in imela za cilj skrbeti za celostno vzgojo mladine, je don Bosko poimenoval
preventivni vzgojni sistem, na katerem temeljijo vse salezijanske pedagoške dejavnosti.
Sistem temelji na treh komponentah, ki jih salezijanci imenujejo vzgojni trinom razuma-vereljubeznivosti. Prvi steber preventivnega sistema predstavlja razum. Don Bosko je izredno
poudarjal pomembnost razvoja racionalne sfere pri posamezniku, saj razvoj razuma omogoči
pravilno dojemanje realnosti. Drugi steber preventivnega vzgojnega sistema predstavlja vera,
ki jo je pojmoval kot sredstvo, ki človeku osmisli ţivljenje in ga navdaja z optimizmom.
Tretji steber preventivnega sistema predstavlja ljubeznivost, ki se odraţa v samem vzgojitelju
ter njegovem delu in osebnem odnosu z mladimi.
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Vzgojitelj ima v don Boskovem preventivnem sistemu velik pomen, saj predstavlja zgled
svojim gojencem, pri opravljanju svojega poslanstva se popolnoma posveča vzgajancem, jim
prisluhne ob teţavah, se udeleţuje njihovih kulturnih, šolskih, športnih in drugih dejavnosti
ter jih vzgaja kot skrben, preudaren, ljubezniv in prizanesljiv učitelj, ki nanje stalno budno
pazi ter jim pomaga, vodi in svetuje.

Velik pomen v preventivnemu vzgojnemu sistemu ima tudi asistenca, ki jo don Bosko razume
kot prijateljsko, bratsko in ljubeznivo vzgojno navzočnost vzgojitelja in predstavlja temeljno
prvino don Boskovega preventivnega sistema in celotne salezijanske vzgoje. Asistenca kot
zaščitna in obvarovalna dejavnost v preventivnem vzgojnem sistemu deluje kot preventiva,
saj obvaruje gojenca pred njegovimi slabostmi in napakami ter hkrati vsem gojencem
vsestransko omogoči, da doseţejo vzgojne cilje.
Leto 1903 predstavlja začetek delovanja oratorija na Rakovniku, ki je imel namen, da bi mladi
postali dobri kristjani in pošteni drţavljani. V okviru oratorijskih dejavnosti so organizirali
številne vzgojne in izobraţevalne dejavnosti, za katere so bili odgovorni salezijanski
vzgojitelji, ki so obiskovalce seznanjali z vero ter jih spodbujali k oratorijskemu sodelovanju.
Vzgojnemu, izobraţevalnemu in verskemu ţivljenju so sluţila vzgojna zdruţenja, katera so
imeli salezijanci kot dober in učinkovit pripomoček za doseganje vzgojnih ciljev. Velikokrat
so bile to nestalne zdruţbe s kratko dobo delovanja, ki so po določenem času prenehale in
nato čez čas ponovno začele s svojim delovanjem. V oratorijih na Slovenskem je bilo
ustanovljenih nekaj vzgojnih zdruţenj in sicer: Marijin vrtec, Marijina druţba, Don Boskov
kroţek, Druţba sv. Alojzija, Druţba Dominika Savia in ostale.
Ker so športne in rekreativne dejavnosti imele pomembno socializacijsko vlogo, jih je don
Bosko vključil v svoje vzgojno delo. Sluţile so vzgoji, moralnem razvoju, utrjevanju zdravja
in bile sredstvo za dosego discipline in skupno delo v zavodu. Pri športnih dejavnostih in
timskih oblikah druţenja so gojili predvsem mnoţične oblike športa, ki so bile dobro sredstvo,
da so se naučili sodelovati, sprejemati pravila skupne igre in se tako odvajali od egoizma in
individualizma. Tako so glasba, pevske in godbene dejavnosti imele velik pomen in vzgojno
moč v vseh vzgojnih in izobraţevalnih ustanovah salezijancev ter bile sestavni del vsakega
oratorija kot učinkovita pomoč za delo z mladimi zapuščenimi in zanemarjenimi dečki.
Tudi gledališkim igram je don Bosko pripisoval poseben vzgojni pomen, saj je gledališče
poučevalo in hkrati vzgajalo ter predstavljalo veselje in zabavo. Nastop na gledališkem odru
je bil dovoljen le najboljšim gojencem v zavodu. Gledališke predstave so vključevale versko
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in vzgojno tematiko, ki je poudarjala pomen katoliške druţine, vere in izročila. S komičnimi
anekdotami so ozaveščali gledalce ter zavračali načine ţivljenja, ki jih je vsiljevala nova
druţba. Pri pripravi gledaliških predstav so bili povsem samostojni, pri večjih gledaliških
predstavah pa so sodelovali tudi z oratorijanci drugih gledaliških skupin.
Salezijansko skupnost danes sestavljajo duhovniki in laiški sodelavci, tako zaposleni kot
prostovoljci. Kronike zavoda prikazujejo pestrost ţivljenja rakovniške skupnosti tako na
inšpektorialni ravni (vodenje ţupnij Rakovnik in Rudnik) kot na področju salezijanske
mladinske pastorale (rakovniški mladinski center, glasbena šola, študentski dom) in številnih
drugih dejavnosti (pedagoške in vzgojne dejavnosti društva za mladinsko ulično vzgojo Skala,
zaloţbo Salve).
Tudi na področju pedagoške dejavnosti slovenski salezijanci danes opravljajo izredno pestro
poslanstvo s široko paleto različnih programov za otroke in mlade kot so uskovniški tedni,
skrbijo za nacionalni projekt imenovan Oratorij Slovenija, športne turnirje, srečanja otroških
in mladinskih pevskih zborov, glasbene šole Rakovnik ter mladinsko ulično delo projekta
Skala.

Ko so se leta 2001 salezijanci ozrli na stoletno prehojeno pot in na opravljeno delo, so se vse
bolj zavedali, da so od ustanovitelja Janeza Boska podedovali izjemno vzgojno modrost. Od
leta 1901 do danes so se mnoge stvari spremenile. Vzgojne ustanove niso več tako zaprte in
zaščitene kot so bile nekoč, temveč so široko odprte in podvrţene mnogim vplivom. Tudi
današnja mladina, ki je, kot radi rečemo, otrok svojega časa, ţivi v povsem drugačnih
okoliščinah kot mladina nekoč. Vsekakor pa ni ne boljša in ne slabša od mladine prejšnjih
generacij. Četudi le beţno pogledamo v zgodovino salezijancev in don Boskovo delo, lahko
odkrijemo, da ima jedro njegovega preventivnega vzgojnega sistema veliko vrednost. Drobna,
četudi na videz nepomembna dejanja dobrote, jezik spoštovanja in medsebojnega sprejemanja
in oko, ki zna med tisočimi napakami odkriti nekaj dobrega, salezijance spodbujajo, da oblike
vzgojnega dela prilagajajo sodobnim potrebam mladine.
Tako kot so prvi salezijanci v don Bosku našli svojega varnega vodnika, so tudi rakovniški
salezijanci, ki so svoje ţivljenje oblikovali na trdnih don Boskovih temeljih, vključeni v delo
njegove skupnosti ter se ponosno zavedajo, da je vsako nadaljnje leto, leto novega začetka in
številnih izzivov, zato s hvaleţnostjo zrejo na prehojeno pot v upanju, da bodo postali del tiste
prihodnosti, ki jo je don Bosko zrl v svojih preroških sanjah.
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12 PRILOGE

PRILOGA A: Izjava o avtorstvu in objavi na spletnih straneh.

IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisana JASNA MALKOČ izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom
PEDAGOŠKA DEJAVNOST SALEZIJANCEV NA RAKOVNIKU OD 1901 DO 2001 moje
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za
pedagogiko in andragogiko ter Oddelka za zgodovino.

Kraj in datum: Ljubljana, 31. maj 2012

Podpis: Jasna Malkoč
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