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I 

 

POVZETEK 

 

 

Vloga očeta v družini se je spreminjala skozi čas. Tradicionalno se očetje niso ukvarjali z 

vzgojo in nego svojih otrok, saj je ta vloga pripadala predvsem materam. Družbene in 

okoljske spremembe so vplivale na spremembe v družinskem življenju, saj so se začele 

ženske v veliki večini vključevati v sfere javnosti in politike. Zaradi spremenjenega načina 

življenja se je pojavil problem v zvezi z aktivnim starševstvom. Vloga očetov pri skrbi za 

otroke je postala vse pomembnejša ter s tem povzročila večjo enakost med spoloma.  

 

Aktivno vključevanje moških v družino naj bi pomenilo enakomernejšo razporeditev del in 

odgovornosti, kar je povezano z oblikovanjem novega očetovstva. Novo očetovstvo pomeni 

vključevanje moškega kot očeta v vsa družinska dela in ne le aktivnejše vključevanje v 

skrbstvene dejavnosti za otroka. Na novo vlogo očetov v moderni družini so vplivale 

predvsem spremembe na področju trga delovne sile. Množičen pojav zaposlovanja žensk 

izven družine in  njihovo izobraževanje kot sredstvo za doseganje enakopravnosti med 

spoloma je močno vplival na celotno družbo. Pojavila se je potreba po racionalizaciji in 

distribuciji domačega dela. Sedaj ne moremo več govoriti o moških in ženskih delih, materina 

odsotnost pa nima nobenega slabega vpliva na otrokov razvoj. 

 

V prvem poglavju sprememb v moderni družbi povzemam pomembnost procesa 

individualizacije, ki zadeva tako posameznike kot celotno družbo, institucije, skupine, družino 

in poslovne skupine. Samorefleksiven odnos v sodobnosti ne prinaša nikakršne zanesljivosti, 

varnosti, predvidevanj; normalne biografije ljudi niso več mogoče, pluralizira se življenje na 

vseh področjih. Posamezniki so izhodišče in cilj manipulacije v sferi produkcije in potrošnje 

in menjave modernega trga in medijev. V družbi se pojavijo reorganizirane družinske 

skupnosti, biološko starševstvo zamenjuje socialno starševstvo, več je ločitev, manj porok, 

narašča število samskih ljudi.  Starševstvo postane zavezujoče za oba starša. 

 

V drugem poglavju je poudarek na razvoju očetovstva do pojava modernega – novega 

očetovstva. Na predstave o očetovstvu in na delitve vlog v družini so vplivali: feministično 

gibanje, zaposlovanje žensk izven doma, spremembe pri izobraževanju in nekatere druge 

spremembe. 



 

II 

 

 

Pojav novega očetovstva označuje premik k večji vpletenosti očetov v družinsko delo v celoti, 

poudarjeno pa je sodelovanje pri skrbi za otroke. Spremembe se odvijajo počasi, izraziteje se 

kažejo na ravni subjektivnih stališč kot na ravni dejanskega izvajanja. 

 

Določitev očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo pa je ključen mehanizem 

države, ki želi zaščititi in podpreti očetovanje ter enakopravnost med spoloma. 

 

Tako kot se danes ženske v veliki večini lahko vključujejo v sfere javnosti in politike, tako 

postaja tudi vloga moškega kompatibilna s čustvenostjo in skrbjo za otroke. 

 

V zadnjem poglavju ugotavljam, da oče pri otroku razvija ustvarjalnost, samostojno 

udejstvovanje, splošno prilagodljivost zahtevam stvarnosti in socialno zrelost. 

 

 

Ključne besede: starševstvo, očetovstvo, materinstvo, indivdualizacija 
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ABSTRACT 

 

THE EMERGENCE OF NEW FATHERHOOD AND THE ROLE OF FATHER IN 

CHILD RAISING PRIOR TO ENTERING SCHOOL  

 

The role of the father in the family has changed over time. Traditionally, fathers were not 

involved with the care and upbringing of their children, this role belonged to mothers only. 

Social and environmental changes have brought about  the changes in family life, since 

women began to involve in the public sphere and politics. Due to a changed way of life, the 

problem regarding active parenting arouse. The role of fathers in childcare has become more 

and more important, and this led to greater gender equality. 

 

Active involvement of fathers in the family should mean more distribution of work and 

responsibility, which is linked to the creation of new fatherhood.  New fatherhood means 

integrating man as the father in entire family work and not only involving in term of care for 

children. The new role of fathers in modern family was mainly the result of changes in the 

field of labour market. Mass emergence of women's employment outside the family and their 

education as a means of achieving gender equality is a major impact on society as a whole. A 

need for rationalization and distribution of domestic work has appeared. Now we can no 

longer speak of male and female work and mother's absence has no bad influence on 

children's development. 

 

The first chapter is about changes in modern society. I summarize the importance of the 

process of individualization, involving both, individuals and society as a whole, institutions, 

groups, families and business groups. Self-reflexive relationship in modern times does not 

provide any assurance, security, anticipation. Normal biographies of people are no longer 

possible, life in all areas pluralizes. Individuals are the starting point and goal of manipulation 

in the sphere of production, consumption and trade of the modern market and media. In the 

society, reorganized family communities appear, social parenthood replaces biological 

parenthood, there are more divorces, fewer marriages and an increasing number of single 

people. Parenting becomes binding to both parents. 

 

The second chapter focuses on the development of fatherhood up to the emergence of modern 

fatherhood – new fatherhood. The notion of fatherhood and the distribution of roles within the 
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family have been affected on by the following factors: the feminist movement, women's 

employment outside home, changes in education, and some other social changes. 

 

The emergence of new fatherhood indicates a shift towards greater involvement of fathers in 

family work as a whole and stressed cooperation in caring for children. Changes take place 

slowly and are more notable at the point of subjective views than on the level of actual 

implementation. Determination of paternity leave and childcare is a key mechanism for the 

country that wishes to protect and support fatherhood and gender equality. 

 

In the same way as women can be included in the public sphere and politics today, the role of 

men can become compatible with feelings and care for children. 

 

In the last chapter I note that father develops creativity, self-involvement, general adaptability 

to the requirements of reality and social maturity in the child. 

 

Keywords: parenting, fatherhood, motherhood, individualization 
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1. UVOD 

 

 

 

Živimo v svetu hitrih sprememb. V takem svetu nič ne more ostati ločeno ali hermetično 

zaprto od procesov globalizacije, individualizacije, modernizacije, samorefleksije, novih 

življenjskih potekov, odnosov, ciljev, navidezne svobode z velikimi tveganji, nenehnih zahtev 

po vedno novih odločitvah in spreminjanju le-teh. Družba, ki jo označujejo ti procesi, je v 

različnih diskurzih označena z različnimi termini: postmoderna družba, virtualna družba, 

globalizirani svet, non-stop družba, postfordistična družba, omrežna družba; vsi pa govorijo o 

še hitrejšem spreminjanju, ponovnem problematiziranju in iskanju dodatnih alternativ, 

nadgradenj in dosežkov že prej spremenjenih pojavov, značilnih za moderne družbe. Kaže, da 

gre smer razvoja še v nadaljnje spremembe vsega obstoječega in že spremenjenega. 

 

V takšnih okoliščinah želim opazovati samo očetovstvo, očetovanje in vlogo očeta. 

 

Tematiko za diplomsko nalogo novega očetovstva sem izbrala zato, ker živimo v času hitrih 

sprememb in opaziti je, da vloga očeta čedalje bolj vpliva na otrokovo razvijanje in 

odraščanje.  

 

Na nas se vršijo pritiski po spreminjanju, dostikrat brez možnosti ocenjevanja in izbiranja 

informacij za najboljšo možno razrešitev problema. To nas sili v stalno samoizpraševanje, k 

iskanju hitrih in zanesljivih rešitev in izzivov - vse to je povezano s spremembami družinskih 

vlog in družine same. Da bi si pridobila širši vpogled v to, kar se odvija v moderni družbi, 

predvsem v družini, in v kakšne omejitve smo vpeti kot posamezniki, sem se naslanjala 

predvsem na literaturo avtorjev Mirjane Ule s sodelavci in Ulrich Beck ter Elisabeth Beck 

Gernsheim. 

 

V dobi induvidualizma stari tradicionalni pojavi in vzorci nimajo prvinskega mesta, ampak se 

stalno spreminjajo. To velja za družino kot za nekdaj osnovno celico družbe, velja za vloge 

staršev; velja za vse pojavne segmente v družbi, ki so predmet znanstvenih raziskav in 

opazovanj. Kar v socialnem polju karakterizira očeta, je variabilnost. Podobe, vedenje, 

vodenje, status, vloge očeta so stvar morale in idealov skupine, družine, posameznikov. Vse 

to pa je predmet pomembnih sprememb (Hurstel, 1993, v Zore, 2007). Vse spremembe se 

močno odražajo na očetovstvu samem, ki ga v svoji diplomski nalogi želim raziskati. Oče ima 



 

  

 

močno vlogo v končni rešitvi (vzgojiti otroka, ki bo zrasel v zrelo odgovorno osebo in se 

vedel prilagoditi »tukaj in zdaj«, saj ima otroštvo močan vpliv skozi celotno življenje). Prav 

zato je pomembno, da se seznanimo s spremembami vlog obeh staršev – posebno očetova 

vloga se v današnjem času spreminja hitreje od vloge žene in matere. Otrok postaja vedno 

bolj zahteven v primerjavi s preteklostjo, hkrati pa zahteva to tudi sistem. 

 

Če so vezi med ljudmi v vsakdanu čedalje manj zavezujoče, ostajajo edino še vezi med starši 

in otroci toliko bolj obremenjene in zavezujoče na temelju odgovornosti in čustvene bližine, 

ki je nenadomestljiva, neprenosljiva vsaj v najzgodnejšem otrokovem obdobju (povzeto po 

Ule v spremnem besedilu Beck in Beck-Gernsheim, 2   ). 

 

Pri proučevanju vloge očetovstva se naslanjam na vsa dejstva in značilnosti sprememb 

procesov moderne oziroma postmoderne družbe. Pri tem upoštevam naraščanje števila razvez, 

ločitev, mobilnosti (službene in psihološke) in tudi dejstvo vse težjega prilagajanja družine in 

staršev novim spremembam. Poleg tega obstoj širokega razpona alternativnih oblik družine in 

bivanja, rigidnih starih ali novih vzgojno-izobraževalnih in drugih institucij na eni strani, in 

čedalje večja zahtevnost trga delovne sile ter dejstvo, da se danes družina zgolj z enim 

dohodkom ne more preživljati, zahteva spremembe v delitvi dela posameznih članov v okviru 

družine. 

 

Izhodiščne hipoteze moje diplomske naloge so: 

 

 Hipoteza  : Vključenost očeta v vzgojo otroka pri nas je čedalje večja v primerjavi s 

preteklo družbeno ureditvijo. 

 Hipoteza 2: Lik novega očeta je oblikovala čedalje večja vključenost matere v 

družbene procese in delo. 

 Hipoteza  : Sodobna družba v nasprotju s preteklostjo spodbuja očetovstvo v 

vsakdanjem življenju. 

 

Vsebino v prvem delu naloge sem posvetila raziskavi procesa individualizacije, modernega 

trga ter novega očetovstva, ki je podvržen spremembam v družbi in družini. 

 

V zadnjem delu diplomske naloge bom opisala, kakšno je očetovstvo v najzgodnejšem 

obdobju otroka, pred vstopom v šolo. 



 

   

 

2. SPREMEMBE V MODERNI DRUŽBI  

 

 

V moderni družbi je v ospredje postavljen človekov kritični odnos do vseh vrst tradicij in 

avtoritet, ki smo jih bili navajeni in jih razumeli kot nekaj samoumevnega in splošnega za vse.  

 

Pojavili so se dvomi in vprašanja glede resničnih moralnih predpostavk,  etičnih norm, 

spolnih in drugih vlog, religije, družbenih vrednot, celo glede pravnega reda in znanstvene 

avtoritete. Sprašujemo se o pravilnosti in ustreznosti normiranih življenjskih poti in 

ugotavljamo, da normalne biografije ljudi niso več mogoče, saj se je spremenila tako družba 

kot posamezniki v njej (Ule v Beck, 2006). 

 

Opaziti je, da so se spremenile skoraj vse tradicionalne predpostavke: družba, ki je doživela 

pluralizacijo načinov življenja, spreminjajo se odnosi na vseh ravneh, posamezniki in njihova 

zasebnost, trg delovne sile, ideologije, vsakdanjik z vse višjimi stroški, množični mediji, 

potrošništvo, drugačna je delitev spolnih vlog ter vse obsežnejše je kontinuirano 

izobraževanje. 

 

Pri tem se posamezniki ne morejo več ozirati na pretekle izkušnje svojih očetov v svoji 

mladosti, saj so se spremenile tako ideologije kot prakse očetovanja. Kolikor bolj je 

očetovstvo razbremenjeno tradicionalnih preteklih predstav, ki zavračajo vključenost 

emocionalnih in dejavnih očetov svojih otrok, toliko bolj je negotovo pri izvajanju samih 

dejavnosti z otroki. Vzorci in zgledi očetovanja niso vnaprej določeni (Rener, 2   ). 

 

Na podlagi prebrane literature lahko sklenemo, da modernost družbe večinoma prehitro 

povezujemo s svobodo, z osvobajanjem od tradicionalnih spon, omejitev, kot pa dejansko z 

vse hitrejšimi spremembami in zahtevami po še hitrejših spremembah, pritiskih, stresih in 

odgovornostjo, ki jih prinašajo. Moderna družba si želi biti brez struktur (razrednih), 

sistemskih omejitev, nudi možnosti za razne nove oblike skupnosti in res lahko svobodno 

izbiramo med mnogimi možnostmi in to na različnih ravneh. Toda omejitve še vedno 

obstajajo, prav tako pa tudi temnejša stran svobode.  

 

Mnogoterost izbir in oblik zahteva strpnost, samodisciplino in sposobnost prilagajanja brez 

konfliktnosti in izostajanja od toka sprememb. Ta odprtost, neodvisnost posameznika ob 



 

   

 

odsotnosti nekdaj tradicionalno zastavljenih norm, vlog, navad in raznovrstnih usmeritev, 

napotkov ne nudi nikakršne varnosti, zanesljivosti in predvidevanj, kakršnih smo bili vajeni še 

pred desetletjem. To pa na posameznika vrši še večji pritisk po »pravilnem«, ustreznem 

odločanju brez napak (Ule v Beck, 2006). 

 

Strokovni avtorji  poudarjajo, da v moderni družbi odpadejo vsi okvirji, tradicije in vezi, tudi 

družinske. Tako je posameznik lahko zavezan edinole sebi in svojim otrokom, kajti edino ta 

vez ostaja, in to veliko močnejša (Beck, 2006). 

 

Moderna družba dejansko temelji na posameznikih, ki se zaradi pritiskov obstanka in 

odgovornosti za svoje odločitve nenehno racionalno in ekspertno odločajo.  Prava odločitev 

pomeni danes zanesljivost, manj tveganja in stresa, neugodnih posledic za posameznika, ki je 

ostal brez povezujočih družinskih vezi sam v navidezni svobodi. 

 

Moderna družba se mora v procesu nadaljnjega odločanja refleksivno nanašati nase in na 

svojo zgodovino, bližjo preteklost in izkušnje. Enako velja za posameznike v njej. Proces 

individualizacije (kot ključen proces, element sodobne družbe) zahteva nenehen 

samorefleksiven odnos tako za posameznike kot za celotno družbo, institucije, širše skupine, 

družino in poslovne skupine. Zaradi nenehnega kritičnega načina spreminjanja se zahteva 

prestop mej tradicij in pričakovanih vzorcev in rešitev (Ule v Beck, 2   ). 

 

Od vseh sprememb današnjega časa so za posameznika najpomembnejše spremembe 

vsakdanjega življenja: seksualnost, ljubezen, partnerstvo, odnosi, starševstvo. Velike 

spremembe se odslikavajo v intimni družinski svet. Družbeno priznane oblike družinskega 

življenja so se pluralizirale: ob klasični jedrni družini se uveljavljajo mnoge družinske oblike, 

ki v politično korektnem besednjaku niso več označene kot nepopolne. Rezultat ni razkrajanje 

družine, temveč njeno novo zgodovinsko preoblikovanje (Ule, Kuhar, 2    v Zore, 2   ). 

 

Iz tradicionalne družine, kjer je vladala avtoriteta staršev, zlasti očeta, se je teža  avtoritete 

zmanjšala na uravnoteženost med avtoriteto in nežnostjo. Dejstvo je, da se družinska 

dejavnost postopoma ločuje od predstave, da gre za edino žensko dejavnost. Tudi starševstvo 

se postopno oddaljuje od zgodovinsko dolgotrajne zožitve na materinstvo (Jogan,      v 

Zore, 2   ). Očetje vse bolj delijo svojo vlogo oskrbnika z materami. Tako kot mati lahko 

prevzame avtoritarno funkcijo, lahko tudi očetje opravljajo klasično materinsko funkcijo. 
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Očetovstvo je torej pridobilo novo vsebino: približalo se je materinstvu. Postali so redni 

skrbniki, skupaj z materjo si delijo delo in odgovornost za otroka. 

 

Danes sicer govorimo o bolj ali manj izrazitem prepletanju podobe tradicionalnega in 

sodobnega moškega v istem družbenem sistemu ter v različnih okoljih. V ospredju pa ostaja 

podoba sodobnega moškega/očeta, ki zna izraziti nežnost in čustvenost. Kako bo oče kot 

moški sprejemal svojo vlogo, je odvisno od njegove človeške in moške vrednosti. Vlogo, ki jo 

bo opravljal kot oče, določata čas in okolje, v katerem živi (Šimenko,      v Zore, 2   ). 

Očetova vloga se mora prilagajati zahtevam današnjega dne, pa čeprav so bili vzgojeni včeraj. 

Njihove družine so bile drugačne od današnjih, vrsta sporočil iz izvornih družin pa še živi v 

njih (Tomori, 1989 v Zore, 2   ).  

 

S tradicijami se ukinjajo tudi naslednji bistveni elementi, ki vplivajo na očetovstvo in moškost 

v družbi: 

 

- odpadejo spolne determiniranosti, to je v družinskih vlogah, pri delitvi dela, pri 

raznovrstnih odnosih med moškim in žensko – vse to prinaša novo razumevanje zakona, 

družine, starševstva in vzgoje; 

 

- ukinjajo se nekdanje tradicionalne povezave oziroma ligature (Ule v Beck, 2006) in z 

njimi odpadejo »vmesne strukture«, ki so bile nekdaj t. i. »socialni odbijači«: družina, 

sorodstvene vezi, vezi s sosesko, krajem, lastnino, religijo, celo nacionalnostjo, 

državljanstvom. 

 

Posameznik mora sam poskrbeti zase in za svoje dobro (zdravje, socialno zavarovanje, uspeh, 

zaposlitev, ekonomsko pokritje, izobrazbo), sami morajo odločati in določati vezi oziroma 

ligature, v katere stopajo. Tako se zmanjšuje obseg in moč medosebnih in medgeneracijskih 

povezav ter zavezanosti tem povezavam Vsakdo je sam odgovoren za svojo socialno mrežo. 

V smislu družine so otroci oziroma mladina še toliko bolj odvisni od odnosov v najožji 

družini (Ule v Beck, 2   ).  

 

 



 

   

 

2.1  Pojav individualizacij 

 

»Individualizacija je proces prestrukturiranja in dinamiziranja življenjskih stilov: kaže se v 

obratu načinov življenja, mišljenja, identitet, subjektov, odnosov, razmerij od v naprej 

določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vedno bolj pluralno določenim 

začasnim, relacijsko oziroma odnosno zastavljenim življenjskim stilom« (Ule, 2   , str.   ). 

 

Povečuje množico in kvaliteto alternativ, ki so na voljo posameznikom v različnih 

življenjskih situacijah, hkrati se zmanjšuje obseg in moč medosebnih povezav in zavezanosti 

tem povezavam  (Dahrendorf v Ule, 2000). 

 

Vse življenjske drže postajajo negotove in izpostavljene možnim izgubam, tvegane z neko 

mero socialne ranljivosti (Ule, 2   ). Individualizacija v družbi visoke moderne je 

ireverzibilen, univerzalen trend, ki je usklajen s politiko neoliberalnega kapitalizma. Na eni 

strani posameznika osvobaja od nekdaj tradicionalnih skupnosti na drugi strani ga zaradi tega 

postavlja v nove odvisnosti in tveganja. Individuumi so dejansko nesvobodni od splošne 

politike in vladajočih elit ter ujeti znotraj obstoječih družbenih sistemov (Rener et al., 2   ).  

 

Individualizacija odgovarja vzporednemu toku globalizacije, ki se kaže na različne načine. 

Brišejo se meje in psihološke prepreke med narodi, kulturami in kontinenti. S tem pa 

prihajamo do zgodovinske novosti: med ljudmi je lahko večja socialna bližina, kljub 

geografski distanci, kraj bivanja doseže pojem nadnacionalnega, globalnega in je razumljen 

kot splošen družben prostor. Pri ljudeh se zahteva nova, psihološka mobilnost, ne zgolj 

geografska ali zunanja v smislu fleksibilnosti zaposlitve in dela, stikov in prilagajanja. 

Življenja posameznikov so podobna skrpani identiteti: v njihovih biografijah se mešajo 

različne življenjske perspektive, zaposlitve, storilnostne norme, vrednote, svetovi poznanstev 

in prijateljev, posamezniki razvijajo individualne mreže življenjskih prostorov, svetov in 

stilov (Knepp v Ule, 2000). 

 

Negativni vidiki individualizacije ne kažejo zgolj na nevarnosti stresov, pritiskov, 

negotovosti, nekompetentnosti in prezgodnjih pritiskov dolgoročnih izbir: 

 

»Individualizacija življenja na ravni tržno in medijsko reproduciranih življenjskih vzorcev 

prinaša predvsem iluzoren vtis emancipacijskega procesa« (Ule v Beck, 2006,  str. 233): 



 

   

 

 

 Poleg že omenjenih negativnih vidikov individualizacije je tu ujetost v diktate 

modernega trga in medijev. Boj za preživetje in obstanek postaja najpomembnejša 

gonilna sila posameznikov. Posamezniki so strateško izhodišče in cilj manipulacije v 

sferi produkcije in reprodukcije ter potrošnje in menjave. Človek je izgubil svojo 

samostojno ekonomsko eksistenco in neodvisnost in podlegel manipulaciji trga 

delovne sile. (Adorno v Beck, 2006).  

 

 Posamezniki (brez »socialnih odbijačev« kot so družina, sorodstvo, prijateljske in 

medgeneracijske vezi in skupine) so zaradi ekonomske odvisnosti prisiljeni 

ponotranjiti prisile, sugestije, zahteve in reklame modernega neoliberalnega trga 

delovne sile. S tem postanejo odtujeni od lastnih, pravih in realnih potreb in kot taki 

lahek plen logike kapitalizma in potrošništva (Rener, 2   ).  

 

 Vse kaže, da je navidezna svoboda posameznikov v procesu individualizacije v 

»službi« kapitalizma in njegovih elit. Tako je masovna individualizacija pravzaprav 

posledica modernizacije bogatih zahodnih industrijskih združb (Beck, 2006).  

 

 Za iluzornim vtisom aktivnega in osamosvojenega posameznika se skriva globalna 

pasivnost, ki se kaže v množičnih potrošniških in medijsko oblikovanih vzorcih 

življenjskih stilov, ki se ljudem ponujajo kot primerne in zanimive opcije (Ule v Beck, 

Beck – Gernsheim, 2006). 

 

 

2.2   Posledice vplivov modernega trga in sodobna družina 

 

Sodobni trg, za doseg lastnih uspešnih kariernih, poslovnih, ekonomskih potez in 

zadovoljenih ciljev, svoje manipulacije direktno naslavlja na individuume. Posamezniki 

služijo interesom kapitala, ki vdira v javno in zasebno, intimno življenje. Posamezniki so 

nenehno pred skušnjavo reklame, odtujitve od sebe, od svojih ciljev in potreb. Družina, 

nekdaj vmesni člen ali »socialni odbijač«, nima več funkcije varovanja pred manipulacijo in 

kompulzivnim potrošništvom ter ostalimi negativnimi vplivi moderne družbe. Medijsko 

posredovana psihološka nadomestila se vrivajo globoko v intimo, zasebnost in tam puščajo 



 

   

 

posamezniku potrošniško pomenljive vzore in cilje zasebne in osebne sreče. Zato se glavni 

konflikti družbe vršijo na zasebnem, intimnem nivoju odnosov in znotraj osebnosti same. 

Vsiljena nadomestila nudijo kratkotrajno zadovoljstvo, povzročijo še večje potrošništvo in 

iskanje vedno novih nadomestil. Vse pa vodi k čedalje večji odtujenosti in navidezni svobodi  

(Ule v Beck, 2006).  

 

Vsi odnosi so uokvirjeni s prevladujočo politiko moderne družbe in njenih elit in so dirigirani 

ter podrejeni trgu delovne sile zaradi ekonomske odvisnosti posameznikov od tega. Kljub 

temu ali prav zaradi tega pridobivajo na pomenu intimna razmerja in sfera zasebnosti kamor 

sodijo tudi relacije starševstva, družine. Edino ta razmerja in relacije posamezniki še razumejo 

kot samo smoter, čeprav vanje vstopajo le še v tolikšni meri, kolikor so pripravljeni 

reflektirati sami sebe  (Ule v Beck, 2006).  

 

Potemtakem ni nenavadno, da se problematike moderne dobe vršijo skozi konflikte na osebni, 

intimni ravni, v sferi družine in zasebnosti. Konflikt med spoloma ni tematika nove dobe; 

največji problem je onemogočanje tradicionalnih vrednostnih vezi in oblik starševanja, ki so 

ključnega pomena za človekovo srečno psiho, otroštvo in življenje. Na osebnem nivoju se 

pojavljajo naslednje posledične lastnosti: preračunljivost, varnost, diskurzivnost, brezhibna 

čistoča doma in skoraj medicinska tehničnost ljubezni in ciljno naravnani, pusti, a mnogoteri 

odnosi (po Ule v Beck, 2006).  

 

Zaradi ekonomske odvisnosti od trga delovne sile partnerji usklajujejo vse bolj narazen 

strmeče posamezne biografije. Na družinski vsakdan neposredno vplivajo fleksibilnosti 

delovnega časa. Spremenljivi časovno okvirji težko ustrezajo zahtevam skupnega življenja in 

ne podpirajo kontinuitete, stabilnosti in dogovorov. Načrti so težko uskladjivi  (Ule in Kuhar, 

2   ). 

 

Pri delu, izobraževanju in družinskem življenju je vse več nestabilnosti, sprememb, prehodov 

in vmesnih oblik. Destabilizacija trga dela zahteva stalno izobraževanje in nudi različne 

nestabilne zaposlitve. 

 

Tradicionalna jedrna družina ne izginja, le manj običajna je in še bolj iskana v smislu 

protiuteži negotovega sveta  (Ule, Kuhar, 2003). 

 



 

   

 

Pojavi se deinstitucionalizacija družine, ki pa ni razumljena negativno; gre za zoženje, 

zmanjšanje institucionalnih funkcij družine zato, da bi se naredil prostor za individualizacijo 

življenjskih potekov družinskih članov  (Tyrell v Ule, Kuhar, 2003). 

 

Kar zadeva družinsko življenje, so v visoko razvitih družbah zanj značilne naslednje poteze. 

Družinsko življenje se pluralizira, prihaja do več reorganiziranih družinskih skupnosti.  

Biološko starševstvo zamenjuje socialno starševstvo. Deinstitucionalizacija družine pomeni 

tudi, da klasičen tradicionalen zakon in družina izgubita svoj monopolen položaj (tudi 

socializacijski monopol). Skupno življenje ni več stigmatizirano, manj je porok, narašča 

število ločitev in ponovnih porok, narašča število samskih ljudi brez otrok in brez družine. 

Tudi enostarševstvo ni razumljeno kot negativno, materinstvo in očetovstvo nastopata ločeno 

(Ule, Kuhar, 2   ). Starševstvo postane zavezujoče za oba starša in ni več poudarka na 

materinjenju. Sami starševski odnosi so postali zaznamovani z njihovimi zapostavljenimi 

emocionalnimi potrebami, ki so nastale v procesu individualizacije. Izgleda kot da so otroci 

postali projekcijsko platno za starševske neizživete in utopične želje  (Zinnecker v Ule in 

Kuhar, 2   ). Predvsem ženske postanejo ujete v dilemi, kako kombinirati delo in družino. 

Družino ogrožajo: 

 

- zmanjšane in omejene zmožnosti za zaposlitev, 

- finančne neugodnosti, 

- napet delovni urnik, 

- tveganje materialne odvisnosti ob morebitni ločitvi (Ule, Kuhar, 2003). 

 

Pojavijo se zahteve po redestribuciji dela in po ustvarjanju solidarnosti med spoloma 

(odpravljanje asimetrije pri delitvi dela)  (Ule, Kuhar, 2003). 

 

Kljub prevladi dvokariernih parov pa ženske opravljajo nesorazmerno visok delež 

gospodinjskih opravil in imajo več odgovornosti pri vzgoji otroka (Ule, Kuhar, 2003). 

 

V isti literaturi je tudi navedeno, da sodobni mladi moški opravljajo več dela v gospodinjstvu 

in pri skrbi za otroka  (Ule, Kuhar, 2003). 

 

 



 

   

 

2.3  Individualizacija in očetovstvo 

 

Vloga očeta ni izvzeta iz toka družbenih sprememb in vplivov. Posameznik, družina, skupina 

ali katerikoli pojavni segment družbe, ki ga lahko opazujem kot na videz samostojno, enotno 

celico, je podvržen vpletenosti spremembam na globalni ravni. Vendar tudi v procesih 

spreminjanja njegovih bistvenih elementov oziroma sestavnih delov opazimo medsebojni 

vpliv med njimi (Ule, 2   ).  

 

Če na primer opazujemo vlogo očeta v družini, potem lahko vidimo, da katerakoli sprememba 

med drugimi člani družine in njihovimi vlogami povzroči ustrezno prilagoditev pri očetu in 

obratno. Tako lahko razumemo spremembo pri očetovstvu kot odgovor ali posledico v 

spremenjeni vlogi matere in njenega materinstva in v spremenjenih razmerah v družbi na 

splošno (Ule, 2   ).  

 

Danes ne moremo več govoriti o vnaprej določenih moških in ženskih vlogah v družbi kot je 

bilo to določeno v tradicijah družbe pretekle zgodovine. Vloge matere in očeta so 

spreminjajoč individualen proces in pojav, ki se nenehno preoblikuje znotraj ali zunaj 

zakonske zveze v povezavi z ekonomskimi, gospodarskimi, političnimi, zakonodajnimi, 

verskimi, kulturnimi in drugimi dejavniki družbe. To je proces, ki je čedalje manj vezan na 

tradicije (Beck, 2006). Oba starša zapolnjujeta in dopolnjujeta medsebojna področja vzgoje 

oziroma ukvarjanja z otroki in gospodinjenja v družini na način, da se komplementarno 

dopolnjujeta v skrbi za doseganje najvišjega dobrega za otroke in zase ter v okviru tega, kar 

jima ponuja družba v okviru vzgojnih, izobraževalnih in drugih institucij ali servisov. Čeprav 

tega v različnih prebranih znanstvenih virih nisem zasledila, je pravzaprav pomembno to, da 

ni več novost v opazovanju problematike očetovstva kot odmika od tradicionalnega lika ali 

nezdružljivostjo narave moškosti z izražanjem čustev do otroka (Rener, 2008).  

 

2.4  Sekundarnost očetovstva v odnosu do zaslužka, trga dela 

 

Vloge moških in žensk so se prilagodile družbenim spremembam in procesu individualizacije 

ter globalizacije. Spremenili so se življenjski slogi staršev. Življenjski poteki oziroma 

biografije niso več normalne, pričakovane ali enakomerne. Tako je očetovstvo pri 



 

   

 

posameznikih enkrat v življenju bolj aktivno, drugič pa ga ni ali pa je odsotno. Očetovstvo je 

odvisno od nenehnih zunanjih parametrov:  

 

- zahteve po ekonomskem pokritju, 

- zahteve po zavarovanju pred tveganji, nezgodami, morebitnimi napačnimi odločitvami, 

- zahteve po dodatnem zaslužku, 

- zahteve dela, zaposlovalne politike, 

- zahteve po partnerstvu v starševstvu z materjo (glede na njeno prisotnost, odsotnost, 

zaposlenost ) 

- zahteve po upoštevanju politike in zakonodaje, 

- upoštevanje svoje vpletenosti v razne tradicije, navade, ideologije in družbene normative 

v zvezi s spolno pričakovanimi vedenji pri različnih vlogah (Rener, 2   ). 

 

Oče ima danes veliko nalog in zahtev, ki se na prednostni lestvici nenehno spreminjajo. Ni 

neodvisen in samostojen pri odločanju glede očetovanja. Nima več lastne, samostojne 

ekonomske eksistence, hkrati pa hitro podleže ideologiji moderne kapitalistične družbe in 

želji po dodatnem profitu. In v tem pogledu je vlogi očetovstva namenjeno zelo malo prostora  

(Adorno v Beck, 2006).  

 

Družba in njene prijateljske in starševske relacije, raznovrstni odnosi, vse to je na 

sekundarnem mestu v primerjavi s služenjem denarja in pridobivanju večje ekonomske 

neodvisnosti in komfortnosti, ki za seboj potegne še več odvisnosti in potrošništva in stroškov 

(Beck, 2006). 

 

Če je še v preteklih politično-ekonomskih režimih očetovstvo lahko zaživelo vsaj v prostem 

času, ga je danes bolj malo. Veliko ljudi je pod stalnim stresom. Dodatno se izobražujejo in 

iščejo dodatne vire zaslužka in vseh vrst zavarovanja. Izgleda, da nova družba temelji na 

zasužnjenih posameznikih, ki glede na svoje vložke in znanje kotirajo na borzi dela in 

zaslužka (Beck, 2   ). 

 

 

 



 

   

 

2.5  Ogroženost intimne sfere, družine in očetovstva 

 

Beck (2   ) meni, da je posameznik v individualizirani moderni družbi osnovni tržni subjekt 

in je predpostavljen kot samski, nevezan, nehendikepiran s čustvenimi vezmi, z intimno sfero 

in zasebnimi cilji, potrebami in željami. 

 

Trg neoliberalne delovne sile je v protislovju z intimo, družino, starševstvom in očetovstvom. 

V skrajnem idealu tega trga mora biti človek vedno odprt, učljiv, spremenljiv, prilagodljiv, 

podredljiv ciljem delodajalca, združbe, politike in ekonomije vladajočih. V tej službi mora 

biti zanesljiv, vedno urejen, čist do podrobnosti, nenehno dosegljiv, brez zasebnega življenja 

in svobode. Zahteva se popolna mobilnost, socialne zveze pa ostajajo na dnu prednostne 

lestvice. Zgleda, kot da je človek moderen suženj, ki kotira na borzi dela in znanja (Beck, 

2   ). 

 

V preteklosti je bila tradicionalno zaželena trdnost in nespremenljivost človeka, danes je 

situacija obratna: trg zahteva od posameznika popolno fleksibilnost in podredljivost diktatom 

in raznovrstnim spremembam. Posameznik ni le ekonomsko odvisen od trga delovne sile, 

vpet je v pogoje ali predpostavke moderne družbe, na katere sam nima vpliva: izobraževalni 

sistemi in institucije, predpisi in zakonodaje, raznovrstna zavarovanja. Posamezniki so kot 

samostojni upravni organi lastnega življenja (Ule v Beck, 2   ). 

 

Spremenile so se strukture in oblike družin: močno so se razcepile oblike življenja in bivanja, 

med člani družine so se prerazporedile obremenitve in možnosti. Združevanje dveh 

neodvisnih biografij in karier staršev znotraj družine je postalo izredno težko delo. Pojavljajo 

se ločitve in razveze zakonskih zvez, partnerji ali starši v zakonsko zvezo niti ne vstopajo, saj 

zakonska zveza ni pogoj za starševstvo (Rener, 2   ). 

 

Ule in Kuhar ugotavljata, da sta materinstvo in očetovstvo tudi znotraj družine ločena 

starševska praksa. V odsotnosti tradicij je pomen partnerstva vse večji in kljub vsem 

preprekam vse bolj zaželen. V takem partnerstvu želijo posamezniki zaživeti vse tisto, za kar 

jih je moderna družba oropala in prikrajšala. Družina je postala kot neka kompenzacija hiper-

potrošniške družbe, neke vrste protiutež hitro spreminjajoče se, abstraktne, odtujene, tvegane, 

prezaposlene, razumske in stresne družbe (Ule in Kuhar, 2   ). 
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Družinski odnosi so zaznamovani z zapostavljenimi emocionalnimi potrebami, odnosi z 

otroki so kot projekcijsko platno za neizživete, utopične želje in sanje. Kolikor bolj so relacije 

na službenih sferah v javnosti ne-partnerske, izkoriščevalske in manipulativne, toliko bolj je 

dejanski odnos starša do otroka razumevajoč, partnerski, socializacijsko in emocionalno 

podporen, zaupen, skrbeč, intimen in toleranten (Ule in Kuhar, 2   ). 

  

Družina zaradi odsotnosti staršev in čedalje daljše prisotnosti le teh na službenem delovnem 

mestu stopa v nove odvisnosti z različnimi družbenimi področji. Trg delovne sile, potrošnja, 

izobraževanje, politika, kultura, institucije in servisi ne morejo enakovredno pokriti vseh 

potreb članov. Tudi družina se je podredila logiki kapitalizma in potrošništva in to daje videz, 

kot da šele ekonomski dohodki omogočajo družino in njeno intimo (Beck, 2   ). 

 

Neprestana mobilnost je zahtevana tudi od družine. Ekonomsko pokritje povečanih stroškov 

potrošništva in vsakdanjega bivanja zahteva zaposlenost mater in očetov. Že tako je težko 

usklajevanje dveh biografij staršev, trg delovne sile pa od njih zahteva fleksibilnost v 

zaposlitvi in neurejene časovne okvirje, ki vsekakor ne ustrezajo zahtevam skupnega 

življenja.  

 

Destabilizacija trga delovne sile nudi čedalje bolj nestabilne in prezahtevne zaposlitve, 

zahteva dodatna izobraževanja in prisotnost na raznih dejavnostih, ki so strogo v ciljih in 

programih delodajalcev. 

 

Družina je v vse širšem obdobju nestabilnosti, zahtev po spremembah, prilagoditvah na 

prehodih skozi razne vmesne oblike družinskih življenjskih potekov (Beck, 2   ). 

 

     2.  Spremembe v družinskem življenju od modernosti do postmodernosti 

 

Vodilo odnosov je zaupanje, spoštovanje, razumevanje, strpnost, pogajanja, prepričevanja in 

vzajemne recipročne odgovornosti. Gre za nek medgeneracijski in medspolni kompromis z 

veliko mero tolerantnosti priznavanja stila in prostora drugega. Nekdanje strukture avtoritete 

in spolne determiniranosti ter generacijske starostne nadrejenosti so nepovratno načete. 

Vzgojne avtoritete izginjajo oziroma so podvržene spremembam novega ravnotežja moči med 

generacijami in med spoloma. 
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Starševstvo ni več paternalistično – bolj je partnersko, vendar tudi prepuščeno navidezni 

svobodi, navidezni neodvisnosti in s tem novim negotovostim. 

 

Ker je v sodobni družbi vsak sam zadolžen za svojo socialno okolje, vstopa tudi v družbo 

individualno vsak sam. V naši družbi to pomeni povečano socialno odvisnost otrok ali 

mladine od staršev in tudi od institucij. Relativno avtonomne oblike generacijskih skupin in 

alternativnih civilno-družbenih gibanj so nudile neko osebno, socialno avtonomijo. Danes te 

znotraj generacijske povezave odpadejo. Mladim ne more nobena psihološka, terapevtska ali 

socialna pomoč nadomestiti tega primanjkljaja. Še bolj so izpostavljeni raznim manipulacijam 

in zasvojenostim ali odtujenosti  (Ule, 2000). 

 

Hkrati je družina izgubila socializacijski monopol, odnosi med člani družine so nekako 

označeni z distanciranim sporazumevanjem in dopuščanjem avtonomije. Po drugi strani 

institucije še vedno predpostavljajo stare družinske in družbene pogoje – normalne biografije, 

naslanjajo se še na pretekle tradicije. Tako so tudi mladi, družine in starši pred manipulacijo 

modernega trga (Ule in Kuhar, 2003). 
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3. RAZVOJ OČETOVSTVA 

 

Vloga očeta je močno povezana z vlogo matere. Obe vlogi sta se skozi zgodovinska obdobja 

različno oblikovali in spreminjali. V vsaki družbi, kulturi ali plemenu prepoznamo različne 

vzorce starševanja, vloge očeta in vloge matere, ki so tako rekoč družbeno-kulturno 

specifični. 

 

3.1   Mit o materinstvu  

 

Vsesplošno je znano, kako usodnega pomena je za otrokovo telesno rast in uspevanje ter za 

razvoj njegove duševnosti odnos med njim in njegovo materjo. Vpliv matere na otroka 

obravnavajo številne znanstvene študije, ki predvsem poudarjajo in ugotavljajo, da je – in 

kako je – mati v vzgoji in negi otroka odločujoča in nepogrešljiva (Zavrl,     ).  

 

Materinsko ljubezen, ki odriva očetovstvo, je potrebno detabuizirati in demistificirati. 

Materinstvo kot mit močno podpira obstoječi družbeni red. Ohranja konservativne družbene 

vrednote in časti tradicijo. V moderni družbi se transformirajo vsi kulturni pojavi in večja je 

težnja po vzpostavitvi enakopravnosti med spoloma in na vseh družbenih področjih, ne le pri 

delitvi starševskih vlog in odgovornosti. Oakley ugotavlja, da bi bilo potrebno prepričanja, da 

je materinstvo nekaj svetega, nedotakljivega, vzvišenega, vedno samo nekaj dobrega, kar se 

žrtvuje in da je ženski domača vloga materinjenja naravno dana, univerzalna in nezamenljiva,  

postaviti na realna tla (Oakley, 2000). 

 

Za vsako opravilo, za katerega mit trdi, da je izključno žensko ali moško, lahko najdemo 

številne nasprotne zglede v različnih družbah in kulturah. Šele, ko naletimo na drugačne, 

različno urejene pristope do starševanja, tedaj lahko govorimo o očetovstvu in sodobnem 

starševstvu, ki ga Brajša opisuje kot skupno, partnersko nalogo očeta in matere, ki je otroku 

edino resnično koristno. Očetovstvo s tem dobi svoj smisel v različnih pojavih in 

kombinacijah: od prisotne, aktivne vloge, do bolj fizično odsotne vloge z drugimi 

zaposlitvami v smislu koristi za otroka in družino. V družini lahko poteka skupna, krožna 

delitev vlog, odgovornosti in obveznosti starševstva že od samega začetka. (Brajša,     ). Na 

podlagi študije različnih kulturnih pristopov pri identifikacijah delitev del po spolu, ki jih 

navaja Oakley (skozi celotno literaturo Gospodinja) tudi zaključujem, da ne moremo 
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pripisovati materinstvu absolutno edinstvenost in nenadomestljivost, ki bi postavila 

očetovstvo v izključujoč položaj.    

 

Določeni družbeni dogodki so bistveno vplivali na spremembe v družini in podelitvi vlog ter 

oblikovanju predstav in pričakovanj o življenju posameznikov. Pojav feminističnega gibanja, 

zaposlitev žensk izven doma, gibanja homoseksualnih  parov za svoje pravice, sprememba 

pričakovanj in predstav o izobraževanju, preživljanju prostega časa, doživljanje družine in 

vrednotenje otroštva, obveznosti družinskih članov posega v tradicionalno obliko družine. 

Poleg nuklearne družine se pojavijo alternativne različne oblike družin in gospodinjstev. Na 

splošno narašča število zakonskih razvez, sklepanje zvez in število rojstev upada. Vse to 

pritiska na ustaljene navade in prepričanja, večkrat se sprašujemo o smiselnosti trenutnih 

vrednot, prepričanj in stereotipov. Spričo globalizacije, dostopnosti in večjemu pretoku znanj 

in informacij je  nekaj zamajalo tudi temelje tradicionalnih pogledov na očetovo vpletenost v 

življenje otroka ter (ne)vpletenost žensk – mater v sfero družbenih dejavnosti (Rener, 2   ). 

 

Ženske se danes ne istovetijo samo s svojim materinstvom oziroma vlogo matere, saj je le ena 

izmed življenjskih funkcij vsake ženske. Poleg vloge matere imajo ženske številne druge 

življenjske potrebe in naloge. Vsaka ženska ima odraslega intimnega partnerja, poklic, 

delovno mesto, položaj v družbi, krog prijateljev in »konjičke«, skratka osebnost in identiteto, 

ki se ne more izčrpati samo v materinstvu. Prav tako otrok matere ne potrebuje samo v 

funkciji materinstva, ampak v vseh njenih odnosih in aktivnostih. Mater potrebuje kot 

celovito osebnost, da bi tudi sam lahko postal takšna osebnost (Brajša,     ). 

 

Materinstvo je torej tem bolj kvalitetno, čim bolj poteka ob materinih aktivnostih in ne 

nadomestilo za njene življenjske zahteve. Materinstvo lahko razširimo na soodgovorno 

starševstvo. Otrok ni samo materina stvaritev, nastal je kot rezultat intenzivnega odnosa med 

materjo in očetom. »Oče nove dobe« ne sme prepuščati otroka materi z izgovorom, da ima ta 

nekakšen materinski čut, ki ga sam nima. Tudi moški je sposoben razvijati intenzivna, 

globoka in obojestranska čustva do otroka, pravno pa je v enaki meri odgovoren za otroka, 

kot je mati.  
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3.2   Očetovstvo v luči zgodovine  

 

Očetovska vloga se je oblikovala hkrati z zgodovino družbe. Rener (2   ) ugotavlja, da je 

očetovstvo v naši kulturi vidno zapostavljeno. Tako na primer najdemo le izjemno redke 

primere likovnih upodobitev, ki se dotikajo tudi tematike očetovstva. Očetje so prisotni v 

glavnem le ob opevanih likih mater ali pa so pomaknjeni nekam v ozadje prizora. Nekoliko 

večje pozornosti so deležni v leposlovju, vendar ta pozornost še zdaleč ni primerljiva z 

umetniškimi posvetitvami mater. Tudi množični mediji s svojimi članki, razpravami in 

reklamami, ki zadevajo tematiko nege in vzgoje, večinoma naslavljajo na matere, in to kljub 

temu da mineva že več kot celo desetletje znanstvenih raziskav in ugotovitev o pomembnem 

očetovem vplivu na otroka. 

 

Prvo večjo spremembo v vlogi očeta je opaziti v kritičnem obdobju na prehodu od 

monarhistično urejene družbe k republiki, ki je hierarhične vertikalne vezi in odnose 

zamenjala s horizontalnimi, egalitarnimi vezmi. Vloga očeta je zamenjala absolutno oblast s 

funkcijo družinskega prehranjevalca, kar je sredi 2 . stoletja postala splošna norma razvitega 

zahodnega sveta (Rener, 2008).  

 

V obdobju industrijskega kapitalizma se močno izoblikuje oziroma poudari odnos med 

zasebnim in javnim svetom. Na začetku se predvsem v srednjih meščanskih slojih žensko 

povezuje z zasebnim svetom, ki je vključeval predvsem skrb za družino in dom. Moške so 

povezali predvsem z javnim svetom, kjer je bila sprejeta in formirana službena odsotnost 

očeta, saj je imel glavno ekonomsko vlogo. Moški je bil v celoti sprejet v svetu javnosti, v 

zasebnosti pa le deloma (Rener, 2008). 

  

Tanja Rener pravi, da je na tem mestu družinska vpletenost očeta prvič kompatibilna z 

moškostjo. Vendar sta zasebnost in družina postala sekundarnega pomena v odnosu do 

zaposlitve, ki je za razliko od domačega dela plačljiva. Šele zadovoljivi ekonomski pogoji 

namreč omogočajo neodvisno  življenje družine in njeno intimo. V procesu modernizacije je 

družina izgubila ekonomsko produktivno funkcijo. Oba starša sta zaposlena izven družine in 

povezana le v cilju skupnega  ekonomskega doprinosa v družino. Sieder piše, da vedno več 

moških in žensk svojih individualnih predstav o zasebnem življenju ne izraža več 

kongruentno (skladno) in komplementarno, temveč z rastočo diferenco (Sieder,     ). 

Tehnična ekonomska naravnanost,  večurno službovanje in svetovna ekonomska kriza, slaba 
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državna politika puščajo posledice na posameznikih in njihovih družinah. Odtujenost med 

staršema vpliva na nepovezanost njunih vlog v družini. Nezadovoljstvo s strani očeta pa se 

dostikrat odraža kot velik odmik od družinskih vlog in del in k večjemu samopotrjevanju 

izven sfere zasebnosti.                                                                                 

 

Prav tako se zaradi zaposlovanja in izobraževanja žensk in razvoja enakopravnosti obeh 

spolov razvijajo novi pogoji, ki zahtevajo prožno, obojestransko starševstvo. Očetovstvo se 

mora zato v novi družbi prevrednotiti in kazati podobo, ki omogoča družbeno kulturno in 

spolno enakost (Rener, 2008).   

 

Kulturno prevrednotenje očetovstva je tako rezultat družbeno spremenjenih vlog mater in 

žensk, ki so se na začetku prejšnjega stoletja spraševale, če bi veljalo od države zahtevati 

plačilo za delo v zasebnem svetu, torej v družini. Nove spremenjene vloge obeh spolov pri 

starševstvu, ki izhajajo iz težnje po enakopravnosti spolov, ne nudijo veliko sreče, saj je 

praktično težko združiti način življenja dveh poklicno ambicioznih partnerjev – staršev in 

upoštevati naravne razlike med spoloma (Beck, 2   ).  

 

Sieder (    ) ugotavlja, da je rezultat novega očetovstva in nova podoba moških pravzaprav 

prilagoditev le teh na postopno emancipacijo žensk. Hkrati opozarja, da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

to lahko vodi v vse večja razočaranja, frustracije, konflikte, alkoholizem, duševne krutosti, 

nasilja in siromaštva enostarševske družine (Sieder,     ). Težava je predvsem v tem, da se 

nekateri moški ne prilagajajo spremenjeni  vlogi  žensk, ki so sedaj vključene tudi v sfero 

dela, tako da se njihova poklicna dejavnost sprevrže v preobremenjenost, ob vsem tem pa  

opravljajo tudi gospodinjsko delo, medtem ko so moški obremenjeni predvsem in zgolj s 

službenimi zadolžitvami. 

 

Težnje po enakopravnosti so tako temeljni vidik ureditve družine in posameznikov v moderni 

družbi. Ženske v pretekli klasični meščanski družini niso bile plačane ali nagrajevane za svoje 

delo in prispevek k družini na način, kot so bili moški plačani za službeno delo. Tako lažje 

pojasnimo trditev, da so ženske pobudnice individualizacijskega gibanja in trenda odmika od 

tradicionalnih normativnih pričakovanj (Ule in Kuhar, 2   ).  

 

Množičen pojav zaposlovanja žensk izven družine in njihovega izobraževanja, ki je sledil 

ideji po dosegu enakopravnosti med spoloma je močno vplival na celotno družbo: na trg 
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delovne sile, na izobraževalne in vzgojno-varstvene ustanove, na nastanek različnih servisnih 

dejavnosti, večjo racionalizacijo in redistribucijo domačega dela. Hkrati je ustvaril večjo 

odvisnost od servisnih uslug ter raznovrstnih strok, tehničnost gospodinjstva, drugačno 

pojmovanje prostega časa ter odlaganje ciljev v zvezi z ustvarjanjem družine in starševstva 

(Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 

 

Pri teh spremembah sta težko oba starša enakovredno vpeta v svoje karierne cilje, 

izobraževanja in zaposlitev, glede zasebnega, družinskega življenja pa se dogovarjata ob 

predpostavki, da sta solidarna drug do drugega. Kljub prevladi kariernih parov imajo ženske 

večji delež gospodinjskih del in več odgovornosti pri vzgoji in negi otroka. Moški se še vedno 

prvenstveno identificirajo s kariero in jo definirajo kot prioritetno nalogo. Mladi očetje sicer 

opravljajo več dela v gospodinjstvu in pri skrbi za otroka, zavedajo se potreb družine, vendar 

niso povsem enakopravno aktivni pri družinskem delu. Njihova vloga je podporna materini 

(Rener, 2008). 

 

V raziskavah, ki jih omenja Tanja Rener, so v retoriki odgovornih očetov zabeležili močno 

naklonjenost družinski politiki, večje očetove prisotnosti v družini, toda pri dejanskem 

preverjanju oziroma štetju opravljenih ur pri domačem delu (vzgoji) niso v enakem razmerju 

do mater. Ženske preživijo dva do tri krat več časa z otroki kot moški (Rener, 2   ). 

 

3.3   Očetovstvo v luči  znanosti in družbe in opredelitve vloge ženske in moškega 

 

 

Očetovstvo je še posebej v zadnjem desetletju nenehna tema proučevanj. Med analitiki ne 

obstajajo enotne interpretacije novega očetovstva, raziskovanja pa se vršijo predvsem na 

področju pozicioniranja podobe sodobnega očeta v družini in širši družbi ter spreminjanje 

njegove vloge. Razumevanje spreminjanja vloge očeta je mogoče le z analizo pomenov 

njegovih ontoloških temeljev – šele, ko razumemo tudi pomene novega očeta v sodobnosti 

(Švab, 2    v Zore, 2   ).  

 

 

Problematika očetovstva je bila s strani znanosti velikokrat zapostavljena. Dva izmed 

številnih vplivov, ki so pripeljali do razprave o očetovstvu, sta bila usihajoč vpliv očeta v 

družini (vedno več enostarševskih družin z materami, brez očetov) in zaposlovanje žensk 

izven doma (Zavrl, 1999).  
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Seksistične izključitve moških iz družinske sfere in emocionalnosti ter žensk iz sveta javnosti 

in politike imajo izvor v zgradbi »modernega razuma«. Filozofija in znanost sta osnovali 

enoten »razum«, ki je superioren, očiščen emocij, avtonomen, nevtralen, abstrakten, 

nezmotljiv, in ki nadzoruje telo in je v nasprotju z njim. Ta znanstveni »razum« je dolgo 

proizvajal teorije o superiornosti človeka, ki je mlad, moškega spola in pripada beli rasi. Ideja 

o belem moškem je bila vedno povezana s čistim, objektivnim razumom, ki lahko nadzoruje 

naravo (Young, 1990). 

 

Tradicionalno je družba strogo ločevala in določala vlogo očeta in vlogo matere. Še nedavno 

je bila polarizacija spolov glavni vidik urejenosti naše družbe in je še vedno vidna v rutini 

vsakdanjih navad (Rener, 2008). 

 

Ženske so kot skupina fizično delikatne in šibke zaradi specifičnih zakonitosti svojih teles, 

zato jih je znanost povezala s spolnostjo, s telesom, čutnostjo in emocionalnostjo, kar jih 

približa naravi in spravi v podrejen položaj. Ideologija spolov je v   . stoletju določila 

vsakemu spolu ustrezno fizično in socialno sfero: sfero politike in trgovanja moškim, sfero 

doma in družine ženskam. Ženske kot moralno inferiorne, zavezane materinskim instinktom 

in ljubezni, niso mogle doseči višin discipline, kreposti in samokontrole, zahtevane od 

uglednih moških (Young,     , tudi Ortner v Haralambos,     ). 

 

Nesodelovanje moških pri negi in vzgoji otrok se še danes ponekod skriva za močno pozicijo 

moških na trgu delovne sile. Relacija »oče – skrb za otroka« je bila označena, pojasnjena 

oziroma opravičena z izjavami moških: »Delam, torej skrbim za družino!« (Žmuc – Tomori, 

    ) 

 

V znanosti so se pojavile teorije, ki so želele razložiti (opravičiti) odmik moških iz sfere 

družine in vzgoje otrok. V glavnem moški sociologi iščejo vzroke za delitev dela po spolu v 

bioloških razlikah med spoloma. 

 

Lionel Tiger in Robin Fox (v Haralambos,     ) trdita, da so moška agresija in dominantnost 

tako kot zmožnost rojevanja žensk, genetsko utemeljeni. Ženske so čustveno povezane z 

otroki zaradi »genetskih vzrokov«.  

 



 

2  

 

George Peter Murdock (v Haralambos, 1994) ugotavlja, da so vloge ločene po spolu iz čisto 

praktičnih razlogov. Vzgoja otrok pripada ženskam, moški pa so fizično močnejši od njih in 

nezmožni rojevanja ter zato primerni za drugačno delo kot je vzgoja otrok.  

 

Podobno o tem razlagata tudi Talcott Parsons in John Bowlby, ki vidita v ženski vrojeno 

vlogo ekspresivnosti, ki mora zadovoljiti socializacijo potomstva – v primeru 

nezadovoljenega genetsko pogojenega intimnega odnosa med materjo in otrokom je povečana 

možnost otrokove delikventnosti (v Haralambos,     ). 

 

Ravno nasprotno tem teorijam se je oblikoval tabor žensk, ki poudarjajo, da so razlike med 

spoloma in podelitve dela družbeno-kulturno pogojene. Delitev dela po spolu ne more biti 

univerzalna, saj poznamo primere družb, kjer je sekanje drv ali upravljanje z zemljiščem, lov 

ali ribarjenje, žensko delo (Oakley, 2   ).  

 

V kibucih uspešno socializirajo potomstvo – brez poudarjene ekspresivne vloge mater. V 

tradicionalnem alorskem okolju (otok Alora v Indoneziji) se ženske v glavnem ukvarjajo z 

delom izven družine, vzgoja pa je prepuščena starejšim ožjim sorodnikom (Oakley v 

Harambos,1994).  

 

Torej ne moremo govoriti o izključno moških ali izključno ženskih delih, niti ne moremo 

govoriti o bioloških vzrokih za delitev dela po spolu. Materina odsotnost (zaposlenost) nima 

nobenega slabega vpliva na otrokov razvoj.  

 

Oakley in Brajša celo opažata, da zaposlene matere bistveno bolj uživajo pri vzgoji in negi 

svojih otrok in so manj nervozne in razdražljive v odnosu do njih kot tiste, ki jim je vzgoja 

otroka skoraj celodnevna zaposlitev (Oakley, 2   , Brajša,     ).  

 

Shulamith Firestone razlaga, da se je sedanja vloga mater in očetov pričela zaradi bioloških 

razlik med moškim in žensko. Ženske so fizično šibkejše od moških in na nek način od njih 

odvisne. Moški so v tem našli zadovoljstvo, v sebi so razvili željo po nadvladi in tekmovanju. 

V tem lahko najdemo vzrok za spolni razredni sistem, ki je osnova za nadaljnji ekonomski 

razredni sistem, v katerem si moški želijo dominacije. Iz slednjega je mogoče razumeti, zakaj 

je S. Firestone videla rešitev v umetni reprodukciji, ki bi ženski prihranila telesno šibkost v 

obdobju nosečnosti in rojstva (Haralambos,     ). 
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Družba je tradicionalno prepuščala skrb za potomstvo in »domače ognjišče« ženskam – 

materam, moški so vzgojo kvečjemu proučevali kot znanstveniki, raziskovalci ali teoretiki. 

Ideološko lik moškosti ni bil združljiv s predstavami o skrbi za dojenčka ali o izražanju 

čustev. V družbi je prevladalo mnenje, da matere najbolj vedo in znajo, kaj je za otroka 

najbolje in njihov vrojen materinski čut lahko nadzoruje »trezna« moška racionalnost le na 

višji stopnji razsojanja o pravi (s)meri materinstva. Ker je prevladovalo mnenje, da je 

kvalitetno izpolnjevanje materinskih dolžnosti ključno za otrokovo uspešnost (na družbenem, 

emocionalnem in kognitivnem področju), sploh ni bilo potrebno, da bi preverjali  kvalitete 

izpolnjevanja očetovih dolžnosti.  

 

Šele v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja so se pojavila prva sistematična raziskovanja 

vloge očeta v družini. In še ta so informacije o očetovi vlogi in izkušnjah iskala preko 

sekundarnih virov: po njih so spraševali matere – žene in otroke. Posebnosti moške izkušnje 

pri stiku z otroki so ostale neraziskane. Poleg tega pa so prve raziskave v glavnem 

osredotočale na očetovsko vlogo v okviru tradicionalne družine, drugih oblik družin niso 

upoštevali. (Zavrl,     ). 

 

Šele desetletje kasneje so v raziskavah uporabljali  intervjuje z očeti o njihovih izkušnjah 

glede starševstva in razdelitvi.  Rezultati teh raziskav so jasno pokazali, da očetje pomembno 

vplivajo na razvoj svojih otrok in so zmožni opravljanja svoje starševske dolžnosti, kamor 

lahko prištejemo tudi nego in ljubkovanje novorojenčkov ali dojenčkov. In to ne zaradi 

kakšne zunanje prisile, pač pa zaradi lastne želje, kljub temu, da verjetno podobnega 

očetovskega lika niso bili deležni v svojem otroštvu. Izgleda, da je večina očetov šele v 

zadnjem obdobju sprevidela, da pomeni biti oče veliko več kot pa delati zunaj družine 

(materialna skrb za družino) (Zavrl,     ). 

 

Oče, ki zasluži dovolj denarja tako da je pogosto odsoten z doma, danes ne velja za idealnega 

očeta. Vseeno pa je težko razumeti, zakaj se toliko očetov še vedno umakne iz življenja svojih 

otrok, čeprav so slabi vplivi njihove odsotnosti za otrokov razvoj že vidno raziskani in 

dokazani. Očetje se ne zgledujejo več po liku suverenega patriarha, glave družine, ki ukazuje 

ženi in otrokom, hkrati pa še nismo izgradili nove podobe očetovstva, ki bi nudila očetom 

vzorec za ustrezno identiteto (Zavrl, 1999). 

 



 

   

 

Družba danes že sprejema lik moškega, ki si dovoli zaznavati in izražati svoja čustva. Cohen 

(po Zavrl,    ) meni, da je intimna vpletenost očeta v družinski sferi kompatibilna z 

moškostjo.  

 

Lastnosti, ki naj bi pripadale moškemu oziroma ženskemu spolu, niso več strogo ločene. Skrb 

za otroke kljub temu še ni enakomerno razdeljena med oba spola.  

 

Martina Žmuc – Tomori (1989) navaja, da je vzgoja bolj emocionalno kot razumsko 

dogajanje. Najbolj pomembne in celo ključne prvine vzgoje so bolj odvisne od osebnosti 

staršev kot od njihovih razumskih stališč, bolj od njihovega čustvovanja in doživljanja kot od 

njihovega znanja in vedenja.  

 

Vključenost obeh staršev v vzgojo, nego in skrb za otroke ni pomembna le zaradi koristi pri 

osebnostnem razvoju otroka (in osebnostne rasti staršev), ampak pomembno vpliva na enake 

možnosti in enake obravnave obeh staršev pri zaposlovanju in drugje (Rener, 2   ). 

 

3.4   Oče v luči psihodinamike 

 

 

Čeprav se je analitska teorija o psihoseksualnem razvoju otroka začela oblikovati v prvih 

desetletjih prejšnjega stoletja, torej v času, ko je bilo materinstvo v javnih in intimnih 

predstavah ljudi najvišja vrednota starševstva, je vendar v svojem nauku dala pomembno 

mesto tudi očetovi vlogi. 

 

Analitski nauk se naslanja na tri Freudove oporne točke: 

 

- Otrokovi čustvi LJUBEZNI in OBČUDOVANJA do očeta sta odločilno gonilo za 

njegova prizadevanja, da bi se z očetom poistovetil. Brez otrokove pozitivne čustvene 

navezanosti na očeta ne more priti do ustrezne identifikacije. 

 

- Tudi potrebo po ZAŠČITI in VARNOSTI goji otrok do očeta in njegove moči, trdnosti in 

naklonjenosti. 

 



 

   

 

- Otrok doživlja očeta kot AVTORITETO: oče določa merila in prepovedi ter postavlja 

meje in kazni. Te realne, neposredne, zunanje omejitve in nadzor, ki jih izvaja oče, otrok 

postopoma ponotranji, jih vsrka vase kot simbol morale, sistem vesti, nadzora, svoj 

superego. Poistovetenje z očetovimi moralnimi načeli ga zbliža z očetom, hkrati pa mu to 

zagotavlja naklonjenost, brez katere ni občutja varnosti (Žmuc – Tomori, 1987). 

 

Drugi psihoanalitski pojem, ki ga uvede Freud, je razrešitev Ojdipovega kompleksa. Otrok naj 

bi do očeta gojil tako čustva naklonjenosti kot čustva sovraštva zaradi tekmovanja v boju za 

materino naklonjenost. Šele ko razreši svoja čustva, si lahko ustvari trdno izhodišče za svojo 

spolno usmeritev in identiteto (Žmuc – Tomori, 1987).  

 

Mati otroku zadovoljuje eksistenčne in čustvene potrebe. Na osnovi tega otrok gradi zaupanje, 

varnost, samovrednotenje in pomembnost. Z razvojem kognitivno-spoznavnih sposobnosti 

spoznava, da je mati del zunanjega sveta in ne del njega. Pozornost se preusmeri od 

zadovoljevanja lastnega počutja, ugodja k odkrivanju zunanjega sveta. V zameno za 

odkrivanje novih izzivov se mora otrok odpovedati vsaj delu svoje odvisnosti, varnosti, 

brezpogojne sprejetosti in tolažbe. Mati je na eni strani simbol odvisnosti in čustvene 

sprejetosti, oče pa je po drugi strani simbol stvarnosti in individualnosti. Oba simbola sta med 

seboj neposredno povezana in drug drugega omogočata (Žmuc – Tomori, 1987). 

 

Temeljni psihoanalitski pristop k razumevanju razvoja osebnosti izhaja iz dejstva, da je 

vsakokratna duševna podoba človeka sestavljena iz vseh njegovih prejšnjih podob. Človeka 

gradijo vse njegove prejšnje izkušnje. To, kakšen bo moški kot oče, je delno odvisno od 

kulturnih meril in pričakovanj okolja, še bolj pa od njegovih osebnostnih značilnosti. 

Dogajanja in doživetja iz njegovih zgodnjih obdobij vplivajo na sedanje doživljanje in 

prevzemanje očetovske vloge. Oče se v odnosu do svojih otrok nenehno, a nezavedno istoveti 

hkrati s seboj, ko je bil še otrok, in s svojim lastnim očetom. Prvo istovetenje mu omogoča, da 

se lahko vživi v otroka in se čustveno odziva na njegovo doživljanje. Drugo pa mu narekuje 

posredovanje vzgojnih sporočil, napotil, spodbud, omejitev, ki jih je tudi sam dobival od 

svojega očeta. Splošna in osebna sporočila se prenašajo z enega roda na naslednje rodove 

(Žmuc – Tomori, 1987). 

 

Toda vse kaže, da se morajo vzori očetov iz otroštva prilagoditi zahtevam in značilnostim 

današnjega dne. Očetje lahko pri tem stara stereotipna prepričanja pretekle družbe in kulture 
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razumsko zavračajo, toda prihajajo navzkriž z lastnimi čustvi, preteklimi izkušnjami, ki 

gradijo samopodobo (in to kadarkoli ravnajo drugače). Dejanja očetov bolj usmerjajo čustva 

in vrednote kot pa razumsko stališče, ki se ozira na sedanje stanje. Očetov lik se ne spreminja 

mimo družbenih in kulturnih sprememb, še posebno ne brez premikov v liku materinstva.  

 

Osveščeno in svobodno starševstvo vključuje enakovredno osveščena starša, med katerima 

potekajo svobodni odnosi, enakopravnost, medsebojno razumevanje in sprejemanje 

drugačnosti.  

Menim, da je v dobi individualizma Freudovski analitski pristop k vlogi očeta neaktualen in 

zastarel, saj upošteva oziroma predpostavlja stereotipno podajanje vlog po spolu. To je 

neuporabno v dobi moderne družbe in razpršenih individualnih biografij. Problem psihologov 

je, da pogosto ne ločijo med kulturnimi vzorci oziroma priučenim delovanjem ter biološkim, 

gensko zakodiranim delovanjem. Vloge in položaji moškega in ženske v moderni družbi se 

prepletajo in izmenjujejo. Oba starša imata skupen cilj otrokovo najvišje dobro in največkrat 

nimata možnosti, da bi se zgledovala po stereotipnih pričakovanjih preteklih obdobij, ki so 

bila povezana s tradicionalno delitvijo vlog po spolu. Menim tudi, da je stereotipizirana 

tradicionalna socializacija otrok vse manj uporabna; upošteva se, da bodo deklice kot odrasle 

osebe samostojno razvijale svojo biografijo in znotraj nje kariero, izobraževanje, materinstvo, 

in sicer na enakopraven in neodvisen način glede na življenjske sopotnike; tudi od fantov se 

pričakuje, da se v igri in učenju urijo v različnih vlogah in vsebinah – v obdobju 

samostojnosti bodo prevzeli vse življenjske obveznosti ne glede na pretekle, stare, 

tradicionalne vloge.  

 

3.5    Novo očetovstvo 

 

V tako imenovani postmoderni družbi je eden bistvenih segmentov strukturnih družinskih 

sprememb in sprememb med spoloma v zadnjih nekaj desetletjih pojav novega očetovstva. 

Pojav je zelo kompleksen, saj se je prilagajal spremembam v širši družbi, s tem pa tudi 

razmeram v družini, kot nekdaj temeljni celici družbe, vendar ne mimo individualnega 

osebnostnega in zavestnega hotenja ali zavedanja. Problematika je močno povezana na eni 

strani s spremembami družine, položaja žensk, mater ter družinskih odnosov in dinamike, po 

drugi strani pa z neusmiljenim delovnim trgom in ekonomskim preživetjem.  

 



 

   

 

V postmodernem obdobju nenehnih sprememb ne moremo mimo procesov in pojavov 

globalizacije, individualizacije, pluralizacije družinskih oblik ter zavedanja, da so pravzaprav 

vsi segmenti življenja in vsakdana podvrženi tem procesom, spremembam in vedno novim 

zahtevam in tveganjem. To, kar je še včeraj bilo nezaželeno, prepovedano, tabu ali stvar 

obrekovanja ali obsojanja, je danes lahko že vseobsežen zaželen pojav s pozitivno konotacijo. 

Pojavljajo se hkrati še stare, tradicionalne vrednote, norme, strukture, življenjski vzorci z 

novimi modernimi modifikacijami, ki pa se nujno ne ujemajo ali dopolnjujejo. Tudi 

očetovstvo je podvrženo tem spremembam.  

 

Pojem novega očetovstva označuje premik k večji vpletenosti očetov v družinsko življenje v 

celoti. Prva in največja novost pri novem očetovstvu je pojav poudarjene skrbi za otroke, 

čemur provimo tudi aktivno očetovanje (Rener, 2   ). V preteklosti so bili očetje predvsem 

hranilci svojih družin. Do otrok niso imeli posebnega odnosa, nastopali so predvsem kot 

avtoriteta in kaznovalci. Z družbenimi spremembami je prišlo tudi do družinskih sprememb, v 

katerih se je pojavila tudi sprememba fenomena očetovstva. Zgodil se je premik od 

zaposlenega očeta k ljubečemu očetu, od avtoritativne k človeški figuri. Čustva so postala 

pomembna: pojem očetovstva se je približal pojmu materinstva. Danes je oče prisoten pri 

porodu, sodeluje pri negi otroka, zanima se za delo in napredek otroka v šoli. Na svojstven 

način se pogovarja z otrokom, se z njim igra  in ga vzpodbuja k osamosvajanju. Očetov vpliv 

se kaže na vseh področjih otrokovega razvoja v odraslo osebo, to pa je ustvarilo nov fenomen 

očetov, t.i. celovite očete. Pri spreminjanju odnosa oče – otrok je prišlo tudi do spremembe 

oče – mati na vseh področjih dejavnosti za družino, tudi na področju gospodinjskega dela. 

Spreminjanje očetovstva spodbuja predvsem spreminjanje položaja žensk v smeri večje 

neodvisnosti, raznovrstnost tipov družin, upad sklepanja zakonskih zvez in porast ločitev. 

Opazno se krepi moč žensk v sodobni družbi (Zore, 2   ). 

 

Zaradi sprememb pri vlogah žensk, pretirane zaščite materinstva s strani države, hegemonije 

neoliberalnega lika kapitalizma s svojimi zahtevami po »robotizaciji človeka – delavca, brez 

osebnega, intimnega, družinskega življenja« in propagiranja nenehnega dodatnega 

izobraževanja, karierizma, potrošništva, očetom ne preostane nič drugega, kot da se obrnejo k 

sebi in glede na dane zahteve družbe, v kateri živijo samo čakajo na priložnost, da se končno 

posvetijo tudi svojim otrokom. Zakon jim po eni strani že omogoča starševski – očetovski 

dopust, tudi matere – žene že pričakujejo njihovo večjo in aktivnejšo vpletenost v družinsko 

življenje, toda globalna ekonomska kriza, sodobni trg delovne sile, ki zahteva vsestransko 



 

   

 

nenehno mobilnost ter nezaščitenost stika očeta z otrokom po razvezi zakona ali ločitvi, silijo 

očete ravno v nasprotno, odtujeno, vedno bolj odsotno smer očetovstva (Rener, 2   ). 

 

Ideal novega očetovstva je izrazito pristranski. Nabit je s prevladujočo ideologijo določene 

družbe in kulture, ki največkrat tvori zahteve in predstave o očetovstvu na nerealnih osnovah, 

ne upoštevajoč dejanska nenehno spremenljiva stanja posameznikov ter njihove vpetosti 

oziroma odvisnosti od zaslužka na trgu delovne sile. Vsakodnevni življenjski stroški in 

raznovrstne zahteve (tako službene, zaposlitvene, kot družinske) pa se tako še višajo in pri 

neoliberalnem kapitalističnem duhu dodatnih zaslužkov in potrošništva ni meja. 

 

Pravzaprav je novost v tem, da se moški danes kot očetje samoiniciativno odzivajo in 

prilagajajo potrebam zasebne sfere, družine. Zaradi ekonomskega zaostrovanja pa so še vedno 

prisiljeni večino svojega časa posvetiti delu in zaslužku. Nekateri imenujejo pojav zdrs nazaj 

v tradicionalno obliko družine oziroma tradicionalno delitev vlog po spolu. Toda kdo lahko 

opravi neplačana servisna dela znotraj družine: otroci, žena, prijatelji, pomembne druge 

osebe, stari starši? Če vse drugo odpade, se mora eden od zakoncev ali partnerjev odločiti za 

najem ustreznih servisov, ki nudijo pomoč pri varovanju otrok in pri gospodinjstvu, vendar je 

to dodaten strošek. Prav tako je družinski proračun manjši, če se katerikoli od zakoncev 

odloči za polovični delovni čas. 

 

Novost vidim v tem, da danes ne moremo pričakovati tega servisa edino od matere; prav 

očetje imajo »enakopravno« možnost, da so sami tisti, ki so v večji meri vpleteni v sfero 

zasebnosti, gospodinjstva in ukvarjanja z otroki. To je ravno nasprotno od tradicionalno 

pričakovanega vzorca delitev del po spolu. 

 

V sedanjem času gre predvsem za proces prestrukturiranja ideologije, namreč, mati ni več  

prvenstvena na področju vzgoje, moški so sedaj vključeni na vseh ravneh življenja. Spolna 

delitev dela se sedaj zabriše z zaposlovanjem žensk na eni strani in aktivno vključenostjo 

moških v nego in skrb za otroke na drugi. Gre za obrat od komplementarnega modela 

starševstva k participativnemu modelu. Vendar pa se neprisotnost očeta obravnava tudi kot 

normaliziran družbeni vzorec. Pri novem očetovstvu gre za dva nasprotujoča si modela: 

model vpletenega in odsotnega očeta. Skupni imenovalec obeh modelov je materinstvo kot v 

vseh pogledih obvezna in brezkompromisna in obvezujoča skrb za otroke. Bistvo novega 



 

   

 

očetovstva je v legitimni izbirnosti družinske vloge očeta, ne v družbenih praksah (Rener, 

2   ). 

 

Sedaj smo priča uspešnemu »premagovanju« vseh možnih tradicionalnih ideologij, spon, 

predstav in predsodkov o tem, kakšne so vloge vsakega posameznika v družbi ali družini, v 

sferi zasebnosti ali javnosti. Dokazovanje, kaj zmore moški ali oče in kaj ženska ali mati in 

kje jima je mesto, ni več relevantno. Celo vprašanje o aktivnem posamezniku ni več 

vprašljivo, saj je danes posameznik dobesedno vržen v tire sprememb družbe, brez vmesnega 

člena – družine. Kdor ni aktiven odpade, odmre, je zavržen in to še posebno v času 

gospodarskih stisk. Največji problem sodobne ali post-moderne družbe je v tem, če katerikoli 

član (ali nekdanji član po razvezi zakonske zveze in ločitve) ni zmožen ustrezne prilagoditve 

novim zahtevam stvarnosti vsakdanjika, odpade ali pa povzroči razpad starih vezi ali ligatur 

ali celo zaide v področja izpostavljenosti delikventnosti, prestopništva in kriminala. To velja 

za očeta in za njegove otroke (Ule, 2006). 

 

3.     Novo očetovstvo v okviru družinskih sprememb 

 

Novo očetovstvo navadno definiramo kot bolj aktivno vpletenost moških v družinsko delo, še 

posebej v skrb za otroke. Raziskave kažejo, da v Sloveniji prevladujeta dva modela 

očetovstva, komplementarni model (temelji na tradicionalni delitvi dela s pasivno 

vpletenostjo očetov, vendar ne vključuje tradicionalne nocije o očetu kot materialnem 

preskrbovalcu) ter podporni model (z bolj aktivno udeležbo očetov v družinskem delu ter 

razumevanjem materinstva kot primarne starševske vloge). Novo očetovstvo je v Sloveniji 

novo v tem, da je bistveno drugačno od tradicionalne nocije očetovstva kot distancirane 

starševske vloge. Vendar pa se zdi, da se spremembe pojavljajo le na ravni očetovske 

identitete in s tem povezanimi vrednotami ter precej manj na ravni očetovskih praks (Švab in 

Humer, 2010). 

 

O novem očetovstvu govorimo od sedemdesetih let 2 . stoletja dalje. Spremembe se odvijajo 

počasi in postopno, izraziteje se kažejo na ravni subjektivnih stališč kot na ravni dejanskega 

izvajanja. Današnji očetje se zavedajo pomembnosti svoje starševske vloge in so v primerjavi 

s svojimi očeti dejansko bolj aktivni očetje. Raziskave so pokazale, da je pojav aktivnega 

očetovanja pri nas počasnejši kot v zahodnoevropskih državah. V Sloveniji je namreč delitev 



 

   

 

dela v družini še vedno spolno določena, saj ženske dejansko opravljajo večji del družinskega 

dela vseh vrst. Vključevanje moškega v družinska dela se omejuje na pomoč 

preobremenjenim ženskam, in sicer v smislu opravljanja lažjih del v gospodinjstvu ali igranju 

z otroki. V zadnjih letih so se tem praksam pridružile tudi druge dejavnosti, kot npr. očetovo 

spremljanje partnerkine nosečnosti, prisotnost pri porodu, pomoč pri skrbi za dojenčka. 

Proces aktivnega očetovstva je počasen predvsem zaradi za slovenski prostor značilno močne 

in razvite sorodniške mreže, ideologizacije materinstva, ukoreninjenosti ideologije 

tradicionalne družine in predvsem zaradi negotovosti pri zaposlovanju in ohranjanju 

delovnega mesta. Delodajalci še niso razvili kulture, ki bi bila do družin prijazna, in ki bi 

temeljila na enakih možnostih kot to določa Resolucija o temeljih oblikovanja družinske 

politike v RS. Ta namreč določa, da je »temeljni cilj družinske politike v RS ustvarjanje 

pogojev za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in za enake možnosti osebnega razvoja 

vseh članov družine. Operacionalizacija teh načel pa pomeni še  usklajevanje pogojev za 

kvalitetnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev (matere in očeta) in 

spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev.« To pomeni, da bi morali upoštevati 

družinsko življenje kot področje enakovredno področju delovnega mesta. Delovno okolje je 

eden temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na vključevanje očetov v aktivnejšo skrb za otroke. 

Delovna obveznost namreč ovira vključevanje očetov v aktivnejšo skrb za otroke (Rener et 

al., 2005). 

 

Današnji moški se zavedajo pomembnosti starševske vloge in pričakovanj, da so bolj aktivni 

očetje. V Sloveniji lahko tudi na širši družbeni ravni opazimo promocijo aktivnega 

očetovanja, ki se razteza od množičnih medijev (filmska in televizijska produkcija, literatura, 

svetovni splet, oglaševanje ipd.) do znanstvenih diskurzov (popularni medicinski in psihološki 

diskurzi). Ravije in priročniki za bodoče in nove starše so polni nasvetov za očete, kako lahko 

sodelujejo pri skrbi za otroke (Rener et al., 2005). 



 

   

 

3.7  Očetovski dopust 

 

 

Porodniški dopust, ki (v Sloveniji) traja približno     dni (Kukar,     ) je izvirna pravica 

matere, saj je namenjen njenemu zdravju. Dopust za nego in varstvo otroka naj bi bil 

prvenstveno namenjen otroku in ne more biti izvirna pravica enega od staršev, ampak 

kvečjemu obeh. Dejansko v glavnem matere ostajajo z otrokom. Očetovstvo in materinstvo pa 

bosta izenačena le v primeru, ko bo odsotnost moških zaradi starševstva tako samoumevna 

kot odsotnost žensk  (Kozmik v Zavrl,     ).  

 

Zakon določa v shemi starševskega dopusta tudi trajanje očetovskega dopusta:    dni. Pri tem 

ne gre za to, da bi ga oče moral koristiti (materam ni potrebno koristiti porodniškega dopusta, 

če to ne želijo), vendar pa ga namesto njega ne bi mogel koristiti nihče drug. 

 

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi lahko že v najnežnejšem otrokovem obdobju 

sodelovali skupaj z mamo pri otrokovi negi in varstvu. Ta pravica je neprenosljiva. Oče mora 

izrabiti očetovski dopust v trajanju najmanj    dni v obliki polne delovne odsotnosti z dela do 

dopolnjenega 6. meseca otrokove starosti in v trajanju 75 dni v obliki polne odsotnosti z dela 

najdalj do  . leta otrokove starosti. Če je očetu odvzeta roditeljska pravica oziroma so mu 

prepovedani stiki z otrokom, oče nima pravice do očetovskega dopusta (vse v Zavarovanje za 

starševsko varstvo, str.   ). 

 

     3.   Dopust za nego in varstvo 

 

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko uveljavljata oba starša neposredno po 

porodniškem dopustu. Traja 2   dni, vendar se morata o izrabi dopusta starša medsebojno 

dogovoriti, v nasprotnem primeru o tem odloči center za socialno delo, pri tem pa upošteva 

koristi otroka. Oba starša ne moreta hkrati izrabiti dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, 

razen ob izjemnih primerih. 

 

 

 



 

   

 

3.9   Očetje in gospodinjstvo ter nega otroka 

 

V evropskih in ameriških družinah posvetijo očetje negi otroka približno  x do  x manj časa 

kot matere. Če sta oba starša zaposlena, (zunaj doma), porabijo očetje za nego približno  x 

manj časa kot matere. Le v primerih, če se otrok rodi predčasno ali s carskim rezom, oče 

enakovredno prevzame naloge starševstva (hranjenje, previjanje, kopanje, gospodinjstvo). To 

kaže, da se danes očetje pogosto manj vključujejo v vsakodnevna rutinska opravila  (Zavrl, 

    ). 

 

Očetovstvo je bolj odvisno od spodbudnih partnerskih odnosov kot materinstvo. Očetova 

vloga je tudi manj določena kot materina, ki ji po tradiciji pripadata gospodinjstvo in skrb za 

otroke. Samo  /  vseh moških je  x ali več na teden zaposlena z gospodinjskimi opravili kot 

so: čiščenje, pomivanje posode, kuhanje (raziskave v Sloveniji leta     ; Zavrl,     ). 

 

Pleck (v Zavrl, 1999) opozarja, da si očetje prizadevati preživeti več časa z družino dokler 

niso ogroženi njihovi dohodki, njihova vloga ali identiteta hranilca družine. Predpostavljeni in 

sodelavci v službah ponavadi niso prizanesljivi do očetovih obveznosti doma. 

 

    3.1   Očetje in zadovoljstvo z zakonsko zvezo 

 

Zaradi problemov prilagajanja ob rojstvu otroka lahko očetje izgubijo zadovoljstvo z 

zakonom. Veliko je primerov družin, ki razpadejo ob rojstvu otroka. Raziskave na Švedskem 

kažejo, da  /  moških, ki so se ločili takoj po rojstvu otroka, po prvem letu nima več stikov z 

njim (Zavrl, 1999). Na upad zadovoljstva vplivajo: 

 

- zmanjšanje kvalitete komunikacije med partnerjema (več sporov); 

- pritisk tradicionalne slike o družini in delitvi vlog; 

- nove prioritete (manj prostega časa, manj stikov s prijatelji, manj spontanosti, prostora za 

konjičke, druge dejavnosti); 

- občutki izolacije (pritisk stališč in vrednot okolja – stari starši, prijatelji, sodelavci). 

 

V raziskavi, ki jo omenja Cohen (Zavrl,     ), so raziskovali reakcije očetov, ki so se znašli 

kot edini hranilci družine (matere so ostale na porodniškem). Opazili so povečane skrbi v 



 

   

 

zvezi z zaposlitvijo. Nekatere je prvič zaskrbelo, kako dobro preživljajo družino, bilo jih je 

strah, da bodo izgubili službo ali pa obtičali na slabšem delovnem mestu. 

 

V   . letih prejšnjega stoletja so raziskovali »psihoze očetovstva«. Našteli so   pole, okrog 

katerih so se pokazali umiki očetov: bojevitost, strah, beg, pretirana spolna aktivnost (Skušek, 

v Zavrl, 1999).  

 

Druge raziskave kažejo, da so očetje vidno bolj utrujeni, stresni in zaskrbljeni kot moški, ki še 

nimajo otrok  (Zavrl, 1999). 

 

    3.11     Očetovstvo in pravno varstvo 

 

Kljub ustavni določbi o posebnem varstvu očetovstva, očetovstvo pri nas ne uživa dovolj 

enakega pravnega varstva kot materinstvo. Poudarek je na problemu izvrševanju pravice 

očetov do vzgoje in varstva otrok po razvezi zakonske zveze. Največkrat se pojavlja to, da se 

kot osnova skrbništva pri očetih omenja le denarna oskrba. V tej smeri lahko oče 

tradicionalno nadzoruje mater in otroka, hkrati pa ni odgovoren za vsakodnevno varstvo in 

vzgojo  (Zavrl, 1999).  

 

Če želimo govoriti o enakih pravicah, potem bi morale biti dolžnosti in odgovornosti 

razdeljene med oba starša. V zahodnoevropskih državah so v veliki večini primerov otroci 

dodeljeni materam: v devetih od desetih primerov razvez, v desetem primeru pa so enkrat 

dodeljeni očetu, drugič pa drugim skrbnikom  (Zavrl,     ). 



 

   

 

 

Tabela 1: Število sklenjenih zakonskih zvez po letih 

 

LETO Število sklenjenih zakonskih zvez 

       . 2  

       .    

      .    

2     .    

2     .    

Vir: Novo očetovstvo v Sloveniji, str. 2   in 2   

V Sloveniji smo v desetletju med      in      na sodišču po razvezi prisodili otroke v 90 % 

materam, v 6 % pa očetom (Zavrl, 1999, str. 18 ).  

 

Tabela 2: Število razvez zakonskih zvez po letih 

 

LETO Število razvez zakonskih zvez 

     2.    

     2.    

      .    

2    2.    

2    2.    

Vir: Novo očetovstvo v Sloveniji, str. 2   in 2   

Tabela 3: Analiza razvez v letu 2006 

 

Število razvez leta 2006 2.    

Od teh brez otrok  .    

Otroci dodeljeni očetu     

Otroci dodeljeni materi  .    

Drugo   

Vir: Novo očetovstvo v Sloveniji, str. 2   in 2   

 



 

   

 

To jasno kaže, v kolikšni meri je še vedno zasidrano tradicionalno vrednotenje materinstva 

oziroma zagovarjanje materinskega poslanstva žensk. Potem ne more biti presenetljivo niti to, 

da očetje večkrat ne zaprosijo za pridobitev pravice do varstva in vzgoje otrok, saj imajo 

občutek, da je vse skupaj že vnaprej izgubljena stvar. Največkrat dobijo očetje dovoljenje za 

varstvo in vzgojo otrok, ko se mati izkaže za neprimerno ali pa ima psihične težave. 

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah navaja, da ima otrok pravico do očeta in 

matere in je zanj najbolje, če mu je omogočen dostop do obeh.  

 

Nekatere države (Danska, Finska, Francija, Nizozemska, Norveška, San Marino, Švedska) so 

sledile ureditvi ZDA in uvedle tako imenovano skupno varstvo in vzgojo otroka. Številni 

avtorji pa ugotavljajo, da je očetovska vloga za razvezane moške v glavnem prostovoljna. 

Dokaz za to trditev prihaja iz raziskav, ki kažejo na zanemarjanje preživnine razvezanih 

očetov in omejene stike očetov z otroki po razvezi zakonske zveze (po Zavrl,     ).  

 

Komentar enega izmed ločenih očetov, ki je želel videvati svoje otroke bolj pogosto:  

»Smem namreč samo eno, in sicer plačevati!« (Zavrl,     ). 

 

Približno tretjina do polovica ameriških mater, ki so dobile pravico do svojih otrok po razvezi, 

nasprotuje obiskom očetov. Dobro bi bilo, da bi družba (predvsem pa ločene matere) 

upoštevala dosežke tistih očetov, ki dokazujejo svoj prispevek pri družinskem delu. Ker se 

spreminja tudi položaj žensk, bi bilo dobro, da bi upoštevale in podpirale moške pri 

prizadevanjih za bolj obsežno in globoko vpletenost v življenje njihovih otrok (tudi po 

razvezi). Gre za recipročno naložbo (Loewen v Zavrl,     ). 

 

Družba na tak način ustvarja stereotip komplementarnega soodvisnega zakonskega odnosa, v 

katerem moški nudijo pobudo in prvenstvo na družbenem, ekonomskem, poklicnem in 

seksualnem področju, ženske pa prevzemajo pobudo in prvenstvo na intimnem in čustvenem 

področju. Temu sledi tudi neenako vrednotenje in plačevanje dela, vlog žensk. Danes še 

vedno slišimo, da je opravičilo za očetovo zaposlenost in izostanek pri skrbi za otroke višji 

pritok denarja v družino, saj že dolgo javno priznavamo, da so moški za svoje delo plačani 

več. 

 

Priznavanje in razkrivanje čustev je izrednega pomena tako za očeta kot za mater in njun 

odnos. Odnos staršev je otroku prvi vzor, na osnovi katerega nato vstopa v svet odraslih. 
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Ljubezen, ki jo zavestno ne priznavamo in je izražamo v dolgem odnosu, kakršen je zakon, 

hitreje slabi. Moški izgublja zanimanje za žensko, ženska neizražena čustva moškega doživlja 

kot nevračano ljubezen. Odnos, ki postane nezadovoljiv in brez skupnih čustvenih vezi, je 

neprimeren za starševski vlogi obeh staršev (Brajša,     ). V  tem pogledu razumem 

moderno, novodobno ali »instant« družbo kot močno zaviralko obstoja in razvoja družine kot 

temeljne celice, ki nudi staršema in otrokom zanesljivost in odprtost za izražanje intime in 

pristnih čustev ter skupnih ciljev (neodvisnih od ciljev okolja), katerih so v prvi vrsti deležni 

le tvorci osnovne družine  in sami odločajo za svoje življenje brez vdora negativnosti, ki jih 

prinašajo družbeni sistemi ali negativni  ljudje, ki niso prilagojeni novim,osnovnim potrebam 

družine. Moj ideal novega očeta mlade družine, ki si išče mesto pod soncem, razumem kot 

vsestranskega in prilagodljivega človeka z avtoriteto pravega znanja, ki ne dopusti 

vmešavanja zunanjih negativnosti v svet toplega doma. Upošteva, da sta predvsem (tudi sicer 

s strani države neplačano) gospodinjstvo in vzgoja otrok lahko enakovredna z opravljanjem 

katerekoli službe. Poskrbi za materialno, ekonomsko, ali pa še kako drugačno stanje, ki je v 

prvi vrsti v dobro otrok in matere – torej družine in njej skupnih ciljev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

4. VLOGA »NOVEGA« OČETA V OBDOBJU PREDŠOLSKE 

VZGOJE  

 

 

Vloga očetov pri skrbi za otroke je vse pomembnejša predvsem zaradi preobremenjenosti 

mater. Očetje se s svojo vlogo srečujejo že v obdobju partnerkine nosečnosti, sodelujejo pri 

porodu in se vse bolj zgodaj zanimajo za varstvo in nego ter vzgojo svojega otroka. Za 

očetovo vlogo se zanima tudi država, ki oblikuje zakone, ki omogočajo enakopravnost obeh 

spolov pri negi in varstvu otrok. Toda kljub temu so premiki pri aktivnem očetovanju pri nas 

majhni. Premik se kaže predvsem na ravni sprememb stališč in vrednot. Očetova vloga pa je 

omejena tudi s strani zaposlitve: zaposlitveni pogoji so vedno bolj negotove, zahteve pa vedno 

večje, tako da očetje dejansko manj koristijo očetovski dopust za nego in varstvo otroka 

(Rener at al. 2005). 

 

 .1    Očetov delež v obdobju nosečnosti 

 

Nosečnost danes ne pomeni izkušnje, ki jo doživlja le mati; ob tem, ko očetje ženam nudijo 

pomoč in podporo, gredo tudi sami skozi proces, ki jim odkriva, kaj pomeni postati oče. 

Proces prevzemanja očetovske vloge se pri moškem prične še pred nosečnostjo. Odločitev o 

otroku je le del kompleksnega prehoda v očetovstvo. Moški, ki so popolnoma nepripravljeni 

na očetovstvo, so tudi manj vpleteni v nosečnost. Veliko zanimanje za nosečnost pa vpliva na 

kasnejše očetovstvo (May v Zavrl,     ). Novejše raziskave pa tudi kažejo, da je očetovo 

zanimanje za ženino nosečnost v pozitivni povezavi s tem, koliko časa pestuje dojenčka v 

prvih šestih tednih in kako se odzove na otrokov jok (Zavrl,     ). Ženino zadovoljstvo z 

materinstvom je v pozitivni povezavi z zadovoljstvom očeta z nosečnostjo ter njenim 

zadovoljstvom v prvih tednih po porodu (Zavrl, 1999, prav tam). 

 

Bolje bi bilo, če bi govorili o nosečniškem paru, saj je oče del para in ne le partner. Slovenski 

jezik nima izraza za moškega, ki pričakuje otroka. V angleškem jeziku najdemo besedi 

»expectant father« in »to father«, zadnjega uporabljajo tudi za adoptivne očete. Morda bi 

lahko govorili o bodočem očetu. Nekatera afriška ljudstva uporabljajo glagol roditi ali dati na 

svet tako za matere kot očete. 

 



 

   

 

Nekatere raziskave (Zavrl,     ) so iskale razlike med moškimi, katerih žene niso noseče, in 

bodočimi očeti. Največkrat je šlo za naslednje težave pri slednjih: izguba apetita, zobobol, 

slabost, bruhanje, boleč križ. To so poimenovali »simptomi kuvade«. Ene od teh raziskav so 

ugotovile od 11 do 65 % primerov teh simptomov. Druge pa, da je 50 % simptomatičnih 

primerov pri očetih, ki so prvič pričakovali otroka. Čeprav je simptomatika očitno pogosta, jo 

zanikajo tako očetje kot družba v celoti. 

 

V poznih   . letih prejšnjega stoletja so iskali posledična vedenja moških, ki so pričakovali 

otroka: 

- sprememba zunanjega videza: telesna teža, puščanje poraščenosti na bradi, brki, lasje 

(trenutna modna muha?); 

- kažejo večje zanimanje za dojenčke nasploh: iščejo znance, ki so v podobni situaciji, 

iščejo že izkušene očete, pozorno spremljajo tematiko rojstva, otrokove vzgoje ipd. v 

množičnih medijih; 

- spremenijo komunikacijo: pogosteje govorijo o lastnih občutkih (zadovoljstvo, ponos, 

skrbi, pričakovanja) in so bolj tolerantni do drugačnih mnenj žene; 

- želijo izboljšati finančno stanje: dodatne obveznosti – nadure v službi, dodatna zaposlitev; 

- želijo izboljšati materialno, prostorsko stanje: nov dom, nov avto (Cowan v Zavrl,     ). 

 

 .2      Očetje in porod 

 

Očetje so bili nekako do osemdesetih let prejšnjega stoletja »izključeni« iz porodnišnic z 

izgovorom, da je povečana možnost okužbe med porodom. Danes vidimo tečaje za pripravo 

na rojstvo in očetova prisotnost na tečaju je pogoj prisotnost na porodu. 

 

Ugotovljeno je bilo, da so pri porodih, kjer so bili prisotni tudi očetje, uporabili manj 

analgetikov (Zavrl, 1999). 

 

Sama prisotnost na porodu nudi vir motivacije in začetek za izpolnjevanje očetovskih 

dolžnosti, ne vpliva pa na kasnejše očetovstvo. Prisotnost očetov pri porodu v Sloveniji 

narašča: 

 

 



 

   

 

Tabela  : Delež slovenskih očetov, prisotnih pri porodu v % 

 

LETO Delež slovenskih očetov, prisotnih pri porodu v % 

      ,2 

   2    

       ,2 

     2 ,   
Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS,     ; v Zavrl,     , str.    

 

Tabela  : Delež slovenskih očetov, ki so bili (v različnih regijah) prisotni pri porodu leta 

1    

 

KRAJ DELEŽ V % 

Celje   ,2 

Nova Gorica   ,   

Koper  2,   

Kranj   , 2 

Ljubljana   ,   

Maribor   ,  

Murska Sobota  ,   

Novo mesto  ,   

Ravne na Koroškem   ,   
Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS; v Zavrl,     , str.    

 

V ZDA so v letu      zabeležili    % porodov z očeti, medtem ko so leta    2 zabeležili, da 

jih je bilo manj kot 27 %. V Turčiji in Bolgariji prisotnost očetov ni dovoljena, na Cipru je 

dovoljena v privatnih klinikah. V Belgiji trend prisotnosti očetov upada, na Nizozemskem pa 

je 31 % otrok rojenih doma, število pa še narašča (po Zavrl,     ). 

 

 

      .3  Oče in obdobje dojenčka 

 

Odnosi med očetom in otrokom so dvosmerni. Očetje znajo prilagajati svoj govor (pootročiti), 

sposobni so interpretirati dojenčkovo vedenje in čebljanje. V nekih raziskavah, kjer so merili 

nehotene telesne odzive moških in žensk na otrokov jok, so ugotovili, da so moški in ženske 

takoj in enako zaznali sporočila dojenčkov. Edina razlika v odzivu je bila, da so se moški v 



 

   

 

prisotnosti žensk bolj obotavljali, preden so se približali otroku. Ko pri preizkusu ni bilo 

prisotnih žensk, so se enako hitro in učinkovito odzvali na jok. 

 

Druge raziskave kažejo, da so očetje enako učinkovito nahranili dojenčke kot matere. 

Ugotovili so celo, da je v prisotnosti očeta mati pri hranjenju bolj uspešna in sproščena (Žmuc 

– Tomori, 1989). 

 

V zvezi z dolgotrajnejšimi učinki očetovstva na psihološki razvoj moških pa je Heath (Zavrl, 

1999) v svoji longitudinalni raziskavi opazil naslednje pozitivne posledice:  

 

- očetovstvo je povezano s sposobnostjo moških, da bolje razumejo sami sebe, 

- da lažje razumejo druge (sočustvujejo), 

- integrirajo lastna čustva. 

 

      .   Oče v odnosu do otroka skozi igro 

 

V odnosih do otroka in v igri z njim se očetje in matere držijo starih, tradicionalnih, 

stereotipnih vzorcev delitve dela po spolu.  Raziskave kažejo, da se mati pogosto ukvarja z 

otrokom med opravljanjem gospodinjskih opravil (Žmuc – Tomori, 1989; podobno tudi Zavrl, 

    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Tabela 6: Očetje in matere v odnosih do otroka in v igri z njim 

 
 

OČE 

 

 

MATI 

 

Največkrat se otroku posveti z namenom aktivne 

igre; 

Otroka največkrat hrani in umiva 

Večje zanimanje za fantke; Enako zanimanje za oba spola; 

Drugačna igra glede na spol otroka; 

 

Enako vedenje do otroka ne glede na spol otroka; 

Igra se bolj neposredno, živahno, razburljivo; Raje oblikuje vizualne igre – zmernejša motorika; 

Iniciator igre, zahteva fizično aktivnost; 

 

Vzdrževanje vizualne pozornosti; 

Igra bolj taktilna in fizična; Igra bolj verbalna, didaktična, usmerjena k 

predmetom; 

Aktiven udeleženec igre; 

 

Pasivna udeleženka; 

Razširi igro v prostor in okolje; 

 

Intimnost, zaključenost medsebojnega stika; 

Izraža tudi jezo, otroka usmerja in kara; V igri je poudarjeno nežna, prijazna, 

razumevajoča; 

Spodbuja akcijo aktivnosti; 

 

Spodbuja čustven odziv; 

Manj prireja govor, manj ponavlja ali poenostavlja 

besede; 

 

Večkrat govor pootroči, ponavlja, poenostavlja; 

Z igro in domislicami preusmeri otrokovo 

pozornost na kaj prijetnega; 

 

Več se neposredno smehlja, tolaži ga z 

ljubkovanjem in dotikanjem. 

Vir: Novo očetovstvo v Sloveniji, str. 2   in 2   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

5. ZAKLJUČEK 

 

Prvo hipotezo, kjer se sprašujem, ali je vključenost očeta v vzgojo otroka pri nas čedalje večja 

v primerjavi s preteklo družbeno ureditvijo, sedaj lahko na podlagi prebrane literature potrdim 

le deloma. Družbeni ideološki konstrukt očetovstva se je močno spremenil v prid tej trditvi, 

toda praksa aktivnega očetovanja je močno odvisna od različnih dejavnikov. Službene 

obveznosti ter zagotavljanje boljšega materialnega stanja družine so dejavniki, ki močno 

vplivajo na odsotnost očetovanja. Iz danih podatkov je razvidno, da so mladi očetje bolj 

vključeni v vzgojo otroka (Rener, Ule).   

V drugi hipotezi se sprašujem, ali je lik novega očeta oblikovala čedalje večja vključenost 

matere v družbene procese in delo, kar lahko v celoti potrdimo. 

V tretji hipotezi ugotavljam, da sodobna družba v nasprotju s preteklostjo vzpodbuja 

očetovstvo v vsakdanjem življenju. To hipotezo lahko na podlagi dejstev določitve 

očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka potrdimo. Družbeni ideološki 

konstrukt očetovstva se je spremenil v prid tej trditvi. 

 

V naši družbi in kulturi je bila vzgoja otrok prepuščena in zaupana materam, ki so svojo vlogo 

prevzele kot samoumevno in edino izpolnjujočo – kot svoje življenjsko poslanstvo. 

Pričakovanja mnogih žensk o samoizpolnitvi ob prevzemanju materinske vloge niso 

zadovoljena. Ob poudarku enakopravnosti žensk v javnem svetu, moderna družba zavrača 

vse, kar je povezano s tradicionalnimi predstavami o materinstvu. Raziskave kažejo, da so v 

zasebnem svetu stare tradicionalne delitve dela po spolu še vedno prisotne. Še bolj je to 

opazno pri starševstvu po razvezi, kjer paradoksalno družba enakopravno zastopanost obeh 

ločenih ali razvezanih staršev ne more ali ne želi zagotoviti. Večina enostarševskih družin je 

materinskih – po razvezi so otroci večinoma dodeljeni materi, o skupnem porazveznem 

starševanju pa je bolj malo govora, prakse pa še manj. 

 

V družbi se lik moškega identificira s kariero in delom, s tem je zaznamovana tudi vloga 

očeta. Na drugi strani pa velika odgovornost in težnja pri zagotovitvi in zavarovanju 

materialnega stanja v težjih gospodarskih pogojih sili očete v večjo službeno odsotnost in 

odvisnost od delodajalčevih in drugih pogojev dela. Stabilnost očetove zaposlitve in njene 



 

   

 

zahteve močno vplivajo na stopnjo vpletenosti očeta pri vzgoji in skrbi za otroke. 

Intenzivirane delovne razmere in grožnje brezposelnosti vplivajo in spreminjajo vlogo očeta. 

Če se je v moderni družbi razvila pluralizacija pojmovanja moškosti, se je z njo razvila tudi 

raznolika vloga očeta kot refleksija individualizacije. Vzporedno očetovi vlogi se je 

spreminjala tudi vloga matere v družini in splošen lik ženske v družbi. Individualizem 

dopušča opustitev tradicionalnih predstav in pričakovanj, toda zaradi pluralizacije pojmovanj 

ne nudi nobene zanesljivosti, urejenosti, sproščenosti, kvečjemu večjo nedoločnost, 

nezanesljivost. 

Vezi, ki so bile prej dolgotrajne in izoblikovane po pričakovanjih, so v dobi individualizma 

čedalje krajše oziroma manj zavezujoče. To velja za vezi med očetom in materjo ter vezi med 

starši  in otroci. Tudi matere so v sklopu zahtev modernega trga dela pod čedalje večjimi 

pritiski. Če so vezi na področju javnega in zasebnega  čedalje manj zavezujoče, pa ostaja 

edina veza na celotni sliki vseobstoječih odnosov najpomembnejša in nenadomestljiva: odnos 

starš otrok.   

  

Očetovstvo je v odnosu do materinstva v Sloveniji sekundarnega in podpornega pomena; 

očetovo vlogo označujemo kot podporno vlogo. Družbeni ideološki konstrukt materinstva 

močno vpliva na dejansko očetovstvo: prisotno, odsotno in vse vmesne variacije pojavnosti. 

Kljub prevladi kariernih parov opravljajo ženske precej večji delež gospodinjskih del in 

prevzemajo več odgovornosti pri vzgoji in negi otroka. Moški se še vedno prvenstveno 

identificirajo s kariero in jo definirajo kot prioritetno nalogo. Mladi očetje sicer opravljajo več 

dela v gospodinjstvu in pri skrbi za otroka, zavedajo se potreb družine, vendar niso povsem 

enakopravno aktivni pri družinskem delu. Njihova vloga je podporna materini. 

 

Očetov vpliv na otroka je zelo pomemben na vseh področjih otrokovega razvoja. Očetovo 

ukvarjanje z otroki je zelo pomembno v najzgodnejšem obdobju otroka, saj navežeta prve 

stike, ki so izrednega pomena za ohranjanje in razvijanje nadaljnjih pristnih stikov med njima. 

Pri novem očetovstvu se pojavljata dva nasprotujoča si modela: model vpletenega in model 

odsotnega očeta. Novo očetovstvo navadno definiramo kot bolj aktivno vpletenost moških v 

družinsko delo, še posebej v skrb za otroke. 

 

Obstoj družine je vse bolj odvisen od dohodka obeh zakoncev in iz naslova drugih 

ekonomskih virov. Gospodinjstvo je s stani države neplačano in ne omogoča preživetja 

družine (Rener, 2   ). 



 

   

 

 

V preteklem stoletju so feministke želele na radikalen način pokazati ali dokazati, da je lik 

ženske sposoben preseči tradicionalne omejitvene predstave o tem, kje je ženski mesto, sedaj 

smo skozi desetletja lahko zaznali ogromen porast zaposlenih žensk izven družine. Sprva v 

poklicih, ki so doživeli feminizacijo, kasneje pa tudi na položajih, ki so bili izključno domena 

moških (politika, vodstveni položaji). Temu se je ustrezno prilagodil svet moških in vloga 

očeta.  

 

Oba starša sta prilagodila svoje vloge in aktivnosti starševanja samim spremembam in 

potrebam znotraj družine kot tudi spremembam in potrebam sveta zunaj družine, kamor spada 

sfera javnosti in s tem izobraževanje ter poklic.  

 

Pričujočo diplomsko nalogo lahko zaključim z ugotovitvijo, da je pojav novega očetovstva na 

Slovenskem v polnem razmahu na ravni ideologije družbe, v praksi pa se kaže drugačen 

trend, saj se pojavljata tako prisotno kot odsotno očetovstvo. Spremembe v družbi  na 

političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem področju so vplivale na razvoj očetovanja 

v smislu večje vključenosti očetov v vzgojo otrok. Pomembno vlogo je odigrala tudi nova 

zakonodaja na Slovenskem, ki očetom omogoča aktivnejše vključevanje v skrbstvene 

dejavnosti za njihovega otroka.  
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