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POVZETEK 

V magistrskem delu predstavljamo sodelovanje očetov otrok z vrtcem in osnovnimi 

šolami v Novem mestu. Glede na to, da se danes očetje bolj zanimajo za vzgojo in 

napredek svojih otrok kot v preteklosti, nas je zanimalo, ali se njihovo sodelovanje z 

vrtci in šolami razlikuje. Ugotavljali smo, ali se današnji očetje bolj vključujejo v 

otrokovo vzgojo in izobraževanje v otrokovem predšolskem ali v šolskem obdobju.  

V naši raziskavi je sodelovalo 149 očetov predšolskih in osnovnošolskih otrok iz 

Novega mesta. Rezultati analize variance nam potrjujejo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike v sodelovanju očetov z vrtcem in očetov z osnovnimi šolami in 

tudi, da so pričakovanja očetov šolskih otrok statistično pomembno razlikujejo glede 

na stopnjo njihove izobrazbe. Rezultati pa kažejo še, da se pričakovanja očetov 

predšolskih otrok glede sodelovanja statistično pomembno ne razlikujejo glede na 

stopnjo njihove izobrazbe in tudi, da se načini in oblike sodelovanja očetov z vrtci 

statistično pomembno ne razlikujejo od načinov in oblik sodelovanja očetov s šolami.   

Uporabna vrednost naše raziskave je v razširitvi pogleda na sodelovanje med vrtci in 

osnovnimi šolami ter družinami. Z raziskavo smo želeli opozoriti na pomembnost 

sodelovanja ne samo družine kot celote, pač pa posebej tudi očetov z vrtcem in 

osnovno šolo.  

 

Ključne besede: družina, očetovstvo, aktivno očetovstvo, partnersko sodelovanje, 

vrtec, šola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ABSTRACT 
 

The Master’s thesis presents the involvement of childrens fathers with kindergartens 

and primary schools in Novo mesto. Given that fathers today are more interested in 

education and the progress of their children than in the past, I was interested in 

whether their cooperation with kindergartens and schools vary and whether today's 

fathers are more involved in their children's education in the child's preschool or 

school age. The study was to determine the actual state of cooperation between 

childrens fathers and kindergartens or schools in Novo mesto. 

The study included 149 fathers of preschool and primary school children from Novo 

Mesto. Results of analysis of variance confirmed that there are statistically significant 

differences in co-operation of fathers with kindergartens and co-operation of fathers 

with primary schools. It was confirmed also that the expectations of school childrens 

fathers significantly differ according to their level of education. The results also 

showed that the expectations of kindergarten fathers to participate did not differ 

significantly with regard to their level of education and also that the ways and forms 

of participation of parents with preschool did not differ significantly from the ways 

and forms of cooperation of fathers with schools. 

Applied value of the research is the extension of the view of cooperation between 

kindergartens, primary schools and families. With this research I want to draw 

attention not only to the importance of the participation of the family as a whole, but 

especially on participation of the childrens fathers with kindergartens and elementary 

schools.  

 

Keywords: family, fatherhood, active fatherhood, partnership, kindergarten, school. 
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1 UVOD 
 

 

Vlogo moškega in ženske je vedno določal način njunega življenja. V 

prazgodovinskih skupnostih je moški priskrbel hrano, branil zemljo in opravljal 

verske obrede, ženska pa je skrbela za otroke, vzdrževala bivališče ter pripravljala 

hrano (Žmuc-Tomori, 1989). Skozi zgodovino sta bili obe vlogi podobno zastavljeni 

vse do začetka 19. stoletja, ko je industrijska revolucija poskrbela za preobrat tudi v 

družini. Danes je vloga moškega kot očeta v družini nekoliko spremenjena, saj je ta 

bolj aktivno vključen v družinsko življenje in tako tudi v skrb za otroke. Vendar pa 

kljub želji današnjih očetov, da bolje skrbijo za svoje otroke kot v preteklosti, 

spremembe v praksah v zvezi z njihovim vključevanjem v družinsko življenje le niso 

tako velike, saj te potekajo bolj na simbolni ravni, na ravni subjektivnih stališč in 

mnenj, kot pa na ravni dejanskega delovanja (Rener in Švab, 2008). Očetovo 

vključevanje se v praksi kaže predvsem kot pomoč preobremenjenim partnericam in 

zajema opravljanje lažjih, rutinskih del v gospodinjstvu ter igro z otroki. Spremembe 

se tako v resnici pojavljajo bolj na ravni očetovske identitete in z njo povezanimi 

vrednotami ter precej manj na ravni očetovskih praks (prav tam). Kljub temu pa 

literatura navaja, da so očetje danes bolj prisotni v življenju svojih otrok kot v 

preteklosti, saj, poleg preživljanja prostega časa in igre z njimi, več sodelujejo tudi pri 

negi in vzgoji (Humer, 2008). Na očetovo vključevanje v skrbstvene aktivnosti 

vplivajo tudi njihove partnerke, ki mnogokrat zaradi družbeno ponotranjenih ideologij 

o materinstvu prevzemajo večji delež skrbi za otroka. Po drugi strani pa so tu še 

dojenje, očetova služba in pričakovanja družbe do njegove nove vloge, ki imajo ravno 

tako vpliv na njegovo vključevanje v skrbstvene aktivnosti (Hawkins, Christiansen, 

Sargent in Hill, 1995). Poleg tega ima na očetovo preživljanje časa z otrokom vpliv 

tudi otrokova starost (Dermott, 2008). S starostjo otroka se namreč povečuje čas, ki 

ga očetje preživijo z otroki (prav tam).  

Zavedanje, da je medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem 

oziroma šolo pomembno za vse posameznike, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni 

proces: otroke, starše in vzgojitelje oziroma učitelje, je v slovenskem šolskem sistemu 

zakonsko podprto. Omenja ga že Ustava Republike Slovenije (1991) in prav tako 

nekateri zakoni: Zakon o vzgoji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996), Zakon 
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o vrtcih (2005) ter Zakon o osnovni šoli (2006). Osnovna ideja takšnega sodelovanja 

izhaja is skrbi za celovit, kakovosten razvoj in napredek otroka (Intihar in Kepec, 

2002). Tem bolj ko se namreč vzgoja v družini in vrtcu med seboj povezuje, prepleta 

in dopolnjuje, boljši vpliv ima na razvoj otroka (Lepičnik Vodopivec, 1996). In tako 

kot sodelovanje med družino in vrtcem tudi sodelovanje med družino in šolo prinaša 

pozitivne posledice za otroka in starše, učitelje ter šolo (Kalin, 2009).  

Pri sodelovanju med šolo in vrtcem ter družino prepoznamo dva temeljna pogleda. Pri 

prvem vrtec in šola obravnavata starše kot tiste, katerih sodelovanje je nujno za boljše 

in učinkovitejše doseganje ciljev. Pri drugem pa šola pristaja na svojo storitveno 

funkcijo. Prilagaja se potrebam, zahtevam in ciljem njenih uporabnikov, saj je v 

resnici namenjena njim in jim zato tudi mora slediti z načinom svojega delovanja  

(Vec, 2009).  

V slovenskih vrtcih in osnovnih šolah je uveljavljenih več različnih oblik sodelovanja 

med starši in strokovnimi delavci. Te delimo na formalne in neformalne. Roditeljske 

sestanke, govorilne ure ter pisna obvestila uvrščamo med formalne oblike 

sodelovanja. Bolj sproščene oblike sodelovanja (delavnice za starše, ustvarjalne 

delavnice, športni popoldnevi ...), ki dajejo staršem možnost bolj aktivnega in 

neposrednega doživljanja vrtca oziroma šole, so številne in jih uvrščamo med 

neformalne oblike sodelovanja.  

Moški v vlogi očeta je danes bolj aktivno vključen v družinsko življenje kot v 

preteklosti. Kako pa je z njegovim sodelovanjem z vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami? Skozi magistrsko delo bomo tako raziskali, ali aktivno očetovstvo 

pomeni tudi večjo udeležbo pri vrtčevskih oziroma osnovnošolskih dejavnostih. V 

empiričnem delu bomo primerjali sodelovanje očetov z vrtcem in osnovnimi šolami v 

Novem mestu.  
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2 DRUŽINA 
 

 

2.	  1	  DEFINICIJA	  DRUŽINE	  
 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) v 2. členu opredeljuje družino 

kot življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 

varstvo. G. Čačinovič Vogrinčič (1998) pravi, da je: "Definicija družine ... predmet 

znanstvenega premisleka, saj so se v zadnjih desetletjih močno spremenile oblike 

družinskega življenja" (prav tam, str. 18). Danes imamo: "... enoroditeljske družine, 

zakonce brez otrok, dopolnjene oziroma sestavljene družine, družine, ki živijo v 

ločenih gospodinjstvih, izvenzakonske skupnosti, samska gospodinjstva, 

homoseksualne skupnosti", dodaja G. Čačinovič Vogrinčič (prav tam). Tudi Juul 

(2009) podobno opredeljuje družino kot skupnost, ki: "... ni več sestavljena le iz 

očeta, mame in otrok ..." (prav tam, str. 9) in v nadaljevanju omenja številne 

spremembe, ki so zajele današnjo družino: oče ali mati samohranilka, sestavljena 

družina z očetovimi otroki, materinimi otroki in njunimi skupnimi otroki, ločeni oče 

ali mama, ki občasno živita s svojimi otroki, homoseksualni pari z otroki ali brez njih, 

družine s posvojenimi otroki, rejniške družine ... (prav tam). Z opredelitvijo pojma 

družine so se ukvarjali številni avtorji, tako da imamo toliko definicij, kot je avtorjev. 

Mnogi med njimi se strinjajo, da so spremembe v družini tiste, ki vplivajo na njeno 

definicijo.  O. Poljšak Škraban (2007) je podobnega mnenja, saj pravi, da se družina 

in družinsko življenje v zadnjih desetletjih pomembno spreminjata. Po Petzoldu 

družino označi kot: "... posebno socialno skupino, za katero so značilni intimnost in 

medgeneracijski odnosi" (prav tam, str. 190). S spremembami v družinskem življenju 

se strinja tudi A. Švab (2006), ki z gotovostjo trdi, da je v zadnjem času glavna 

značilnost družinskega življenja njeno intenzivno spreminjanje. Družina, ki je zanjo: 

"... še vedno temeljna družbena institucija, se spreminja tako po spolni kot starostni 

strukturi, spreminjajo se družinske vloge in delitev družinskega dela" (prav tam, str. 

63). V nadaljevanju pa doda, da spremembe v družini še ne pomenijo nujno: "... 

radikalen rez z modernimi značilnostmi družine", saj družina še vedno ostaja 

pomembna družbena institucija, ki ne kaže znakov propada (prav tam, str. 63, 64). T. 

Rener (2006) na vprašanje, kaj je družina, ne daje ozkega in točnega odgovora. Pravi 
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pa, da je bolje kot o družini razpravljati o družinah, saj se te med seboj zelo 

razlikujejo. Avtorica se raje kot na odgovor o ustrezni opredelitvi tega pojma usmeri 

na vprašanje kako: "... oblikovati tako definicijo in tipologijo družin, ki bo obenem: 

razlikovalna (deskriptivna) ... inkluzivna (nediskriminatorna) ... operativna 

(socialnopolitično, statistično in raziskovalno operacionalna) ..." ter hkrati opozarja še 

na težavo, ki se pojavlja pri opredelitvi tega pojma, saj: "... različne stroke različno 

razumejo isti pojem" (prav tam, 2006, str. 15). Družina: "... se spreminja hkrati s 

časom, drugačnimi življenjskimi, drugačnimi političnimi, tehnološkimi in 

gospodarskimi razmerami" (Tomori, 1994, str. 14). S tem ko se spreminja družina, se 

spreminjajo tudi vloge njenih članov. Nas pa zanimajo predvsem tiste spremembe, ki 

so in še vedno vplivajo na spremenjeno vlogo očeta v družini, zato se bomo v 

nadaljevanju usmerili na razvoj vloge posameznika v družini. 

 

2.	  2	  VLOGE	  V	  DRUŽINI	  
 

Dogajanje v družini je bilo vedno odraz družbe, v kateri je ta obstajala. Obe, tako 

družina kot družba, sta skupnosti različnih ljudi. Najprej so tu moški in ženske, potem 

so tu še mladi in tisti, ki so se že uveljavili, tisti, ki vodijo, in tisti, ki so vodeni. Med 

vsemi pa vladajo neki odnosi, s pomočjo katerih se njeni člani učijo, kako se znajti in 

soočiti s svetom znotraj in izven meja družine (Satir, 1995). Podobnega mnenja je tudi 

M. Tomori (1994), ko pravi, da so člani družine med seboj povezani na različne 

načine, hkrati pa so med seboj tudi odvisni. Vse, kar se namreč dogaja z enim članom 

družine, se tako ali drugače zrcali na ostalih članih (prav tam). Sorodstveni odnosi so 

zato žive vezi, ki povezujejo člane družine med seboj (Satir, 1995). In tudi ti odnosi 

imajo vpliv na razvoj posameznikove vloge v družini.  

Na vlogo vsakega družinskega člana hkrati vplivajo in jo določajo mnogi splošni in 

osebni dejavniki (Tomori, 1994). M. Nastran Ule (2000, str. 378, v Poljšak Škraban, 

2002, str. 10) pravi, da se "socialna vloga gradi na napetosti med tem, kar posameznik 

igra navzven, in tistim, kar ob tem sam misli in doživlja". Vsak posameznik v 

določeni vlogi nekoliko ponotranji pričakovanja in norme delovanja, ki jih vsebuje 

ustrezni socialni položaj (Poljšak Škraban, 2002). Starejša hči ima na primer drugačno 

vlogo kot njena mlajša sestra ali četrti otrok, sin v družini samih hčera ima ravno tako 

drugačno vlogo od svojih sester (Tomori, 1994). Poleg tega pa že samo imenovanje 
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družinskega člana (bodisi za mater, očeta, hči ali sina) posamezniku daje neke 

informacije o tem, kako naj se v svoji vlogi vede (Muncie in Sapsford, 1997, v Rener, 

2006). Kljub temu pa se še vedno pojavljajo razlike med očetom, sinom, materjo in 

hčerjo v različnih zgodovinskih obdobjih in v različnih družbenih okoliščinah (Žmuc 

Tomori, 1989). Vloga očeta, ki je živel v 18. stoletju na kmetiji, se namreč gotovo 

razlikuje od vloge današnjega očeta, ki živi v mestnem okolju (prav tam). 

Posamezniki pa tudi drug drugemu nakazujejo pričakovanja, norme, vedenjske vzorce 

in subjektivni odnos do vloge (Poljšak Škraban, 2001). S tem se strinja tudi M. 

Tomori (1994), ki pravi, da pogosto na posameznikovo doživljanje svoje vloge 

vplivajo pričakovanja, predstave in potrebe drugih članov družine. Takšno vlogo, kot 

mu jo posredujejo ostali družinski člani, posameznik tudi sam postopoma sprejema in 

ponotranja (prav tam). Socialne vloge se zato ne sprejema kot dejstva in norme, 

ampak se jo gradi v soglasju z vlogami drugih ljudi (Poljšak Škraban, 2002). Podobno 

vlogo v družini razlaga tudi sociološka smer simbolični interakcionizem, ki zagovarja 

tezo, da družba nastane zaradi medsebojnega vpliva, torej interakcij med 

posamezniki. G. Čačinovič Vogrinčič (1998) pravi, da je v:  "... družinski interakciji 

mogoče prikazati procese soočanja nagonskih potreb posameznika s pričakovanim 

vedenjem oziroma z njegovo vlogo" (prav tam, str. 109, 110), to pa je osrednji 

koncept simboličnega interakcionizma, pri katerem gre za: "... proces vživljanja v 

vzajemna pričakovanja ("role-taking") ..." (prav tam, str. 110). Po tem konceptu ne 

more biti skladnosti med opredelitvijo vloge in posameznikovo interpretacijo vloge. 

Posameznik mora pričakovanja, ki so nujna dopolnitev vloge, subjektivno 

interpretirati, da lahko deluje (prav tam). Na vlogo družinskega člana vpliva tudi 

intimno oziroma osebno dogajanje med družinskimi člani (Tomori, 1994). Torej 

odnosi, v katerih je z drugimi člani svoje družine in prek katerih lahko prepoznamo 

njegovo vlogo. Vloge, ki nastajajo zaradi odnosa med družinskimi člani, so pogosto 

medsebojno povezane in se dopolnjujejo. Na primer, nek član družine ne more biti 

dominanten, če se mu drugi ne podreja (prav tam). Torej člani družine drug drugemu 

in sami sebi določajo socialne vloge (Poljšak Škraban, 2002). In ravno v tem 

medsebojnem sovplivanju socialnih vlog se kaže njihov pomen za subjektivnost 

posameznika, ki se prepoznava kot oseba v vlogi. To pa je za doživljanje družinske 

vloge še posebno pomembno, saj pozitivna oziroma negativna podoba posameznika v 

določeni vlogi pomembno vpliva na odnos do ostalih članov v družini (prav tam).  



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	   17	  

Vrsta vloge, ki jo ima v neki družini posameznik, lahko vpliva na to, kako ta vstopa v 

odnose z ljudmi izven kroga svoje družine, predvsem na njegovo doživljanje in 

počutje v teh izvendružinskih odnosih. Nekaterim je lahko njihova družinska vloga v 

pomoč v življenju, drugim pa predstavlja oviro (Tomori, 1994). Sklepamo, da torej 

vloga, ki je oblikovala nekega posameznika v njegovi primarni družini, močno vpliva 

na njegov način komuniciranja z ostalimi ljudmi. Tudi od te vloge je torej odvisno, na 

kakšen način vstopata starša v interakcijo s svojim otrokom, kolikšen del nege in 

skrbi za njegovo zdravje ter vzgojo prispeva vsak od njiju in ne nazadnje tudi na 

kakšen način sodelujeta z vrtcem.  
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3 OČETOVSTVO 
	  
	  

3.	  1	  OČETOVSTVO	  SKOZI	  ZGODOVINO	  
 

Način življenja je vedno določal vlogo moškega in ženske ter s tem vlogo očeta in 

matere že od prvih skupnosti dalje. Tako je bila v prazgodovinskih skupnostih naloga 

moškega priskrbeti hrano, obraniti zemljo in opravljati verske obrede, vloga ženske pa 

skrb za otroke, vzdrževanje bivališča ter priprava hrane (Žmuc Tomori, 1989). Tudi z 

razvojem razredne družbe sta bili vlogi moškega in ženske podobno zastavljeni, mati 

je še vedno pretežno skrbela za otroke in dom, medtem ko je oče opravljal dela zunaj 

hiše (skrb za zemljo, hišo ...). Zaradi tega tudi ni imel časa se igrati in kratkočasiti z 

otroki, kar pa so prevzeli stari starši oziroma ostali odrasli sorodniki. Mati kot 

negovalka otrok ni bila stroga, kar pa si je lahko dovolil oče, ki jih je: "... z zahtevo po 

disciplini in upoštevanju pravil pripravljal in usposabljal za prilagajanje na stvarnost 

in njene obremenitve" (prav tam, str. 40). Od hebrejske družine naprej je vloga 

moškega in s tem očeta še pridobila na moči. Tudi sam izraz oče je v hebrejščini 

opisan s skoraj istimi besedami kot bog. Oblast v družini je bila v njegovih rokah. 

Imel je veliko pravic in tudi dolžnosti, ko je skrbel za črede, družinsko posest, vodil 

verske obrede in razsojal o pravici. Družinski člani so mu prepuščali vse odločitve, od 

njega pa so pričakovali, da bo poskrbel zanje. V zameno je oče od vseh članov 

zahteval popolno poslušnost. Zanimivo se očetov lik: "... za katerega se je celo 

večnost zdelo, da je trden kot skala ..." dolgo časa ni spremenil (Zavrl, 1999, str. 17). 

V naslednjih več kot 1500 letih, ko so se sicer spreminjale življenjske razmere, 

družbeni redi, meje, kulture ..., se podoba očeta kot družinskega skrbnika ni bistveno 

spremenila (Žmuc Tomori, 1989). Spremembe so se počasi začele dogajati v času 

fevdalizma v 17. in 18. stoletju, predvsem v premožnejših družinah, kjer so imeli 

poleg vloge družinskega skrbnika očetje tudi odgovornost za vzgojo, izobraževanje in 

discipliniranje svojih otrok (Rener, 2008). Šele konec 18. stoletja, ki je bilo 

zaznamovano s koncem prevlade fevdalnih razmerij, je prišlo do prve krize 

očetovstva (prav tam). Največ sprememb je tako v družine prinesla industrializacija v 

začetku 19. stoletja, ki je z novimi iznajdbami močno spremenila človekovo 

življenjsko okolje in njegovo bivanje. V tem obdobju so se, predvsem zaradi velike 

potrebe po zaposlovanju ljudi v industrijskih obratih, vloge v družini tudi najbolj 
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spremenile (Žmuc Tomori, 1989). "Industrijska revolucija je očete potegnila iz 

domačega gospodarstva v tovarne in javnost" (Rener, 2008, str. 26).  Dela zunaj doma 

pa so se poleg moških začele lotevati še ženske (Žmuc Tomori, 1989). Čeprav je bil 

moški še vedno na čelu družine, se je počasi v ospredje prebijala tudi ženska, kar pa je 

začelo zapletati tako dolgo časa osrednjo vlogo moškega in očeta v družini. Ta je bil 

zaradi dela stran od doma veliko odsoten. Njegova vloga v družini je sicer še vedno 

ostajala skrbniška, zmanjšal pa se je njegov osebni in čustveni vpliv (prav tam). Oče 

je postopoma postajal vedno bolj oddaljen, figurativen, včasih celo tujec svojim 

otrokom (Rener, 2008). Svoje čustvene potrebe je takratni moški zato pogosto 

izpolnjeval zunaj doma, največkrat v moški družbi ob pijači in po "moško". 

Agresivnost, jeza in neobvladano vedenje so bili takrat namreč sprejeti načini 

izražanja svojih čustev (Žmuc Tomori, 1989). Tudi za slovenskega očeta v 19. stoletju 

sta bili značilna odsotnost in nasilnost, s čimer se strinja tudi A. Puhar v svojem 

Prvotnem besedilu življenja (1982), ko zapiše, da moški potrebuje zgolj moško 

družbo in se ne ukvarja z babjimi posli. V družini se kaže odsotnost njegove vzgojne 

vloge, kadar pa se ukvarja z otroki, nastopa kot kaznovalec. "Trdo delo, zapiranje v 

moško družbo, posedanje in popivanje po gostilnah, izbruhi nasilja nad ženo in otroki 

– vse to so bile stalnice moškega življenja" (prav tam, 1982, str. 160). Odsotnost in 

nasilnost sta bili tako glavni potezi slovenskega družinskega očeta v 19. stoletju. S 

tem ko se je vloga moškega v družini zmanjšala in je bila primorana veliko odločitev 

sprejemati ženska, se je zmanjšala njegova očetovska avtoriteta. "Oče ni več patriarh, 

ki naj bi bil odgovoren za dobro in zlo svojih družinskih članov" (Zavrl, 1999, str. 

17). Poleg vloge tradicionalnega očeta se je v dobi industrializacije postopno začela 

razvijati temu nasprotna vloga modernega moškega, in sicer očeta, ki ni več: "... od 

neba poslana absolutna oblast ..." (Rener, 2008, str. 25). Ta je v svojem delu postal 

uspešen, bolj dinamičen in zato tudi bolj samozavesten in ni več ločeval svojega 

družabnega življenja in družine (Žmuc Tomori, 1989). V njem so se utelešale vrline, 

kot so družabna spretnost, sposobnost za sodelovanje z drugimi, izražanje nežnosti do 

nasprotnega spola. Premik od tradicionalnega k modernemu očetu pa se je kazal tudi 

v njegovem ravnanju do otrok. Moderni moški je bil manj: "... avtoritativen, prednost 

je dal razumnim in bolj demokratičnim vzgojnim posegom in si ... dovolil tudi 

izražanje čustev do otrok" (prav tam, str. 44). Njegova samozavest in občutek moči, 

ki ju moderni oče ni več črpal iz avtoritativne vloge v družini, sta vplivali na 

spremembo vseh odnosov in vlog v družini. Vendar pa se je vloga moškega šele 
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postopno, zaradi spreminjanja življenjskih razmer in delovnih pogojev, začela 

spreminjati. Tradicionalni lik moškega se je začel prepletati z modernim, kar se kaže 

še danes.  

 

3.	  2	  OČETJE	  MED	  NOSEČNOSTJO	  
 

Ena redkih aktivnih vlog, ki se jo je v naši kulturi pripisovalo očetu, je oploditveni akt 

(Skušek, 1994). Temu je potem mnogokrat sledila odsotnost moškega. V otrokovem 

svetu pa so prevladovale ženske: mati, babica, vzgojiteljica v vrtcu, zdravnica, 

učiteljica. Oče je bil iz življenja otroka ločen, pogosto vse do njegovega vstopa v šolo 

in še dlje (prav tam). Vendar pa je danes podoba moškega lahko precej drugačna, saj 

nosečnost ni več izkušnja, ki bi jo bila doživljala samo ženska (Zavrl, 1999). Tudi oče 

je tisti, ki lahko neposredno in aktivno sodeluje v čustvenem in socialnem vidiku 

otrokovega razvoja v maternici (Brajša, 1987). Danes je vse več očetov, ki se 

zanimajo in sodelujejo pri pripravah pred rojstvom otroka. Nekateri pa so na tem 

dogodku tudi dejansko prisotni (Žmuc Tomori, 1989). Moški v času nosečnosti 

partnerke preživlja svojevrstno obdobje, v katerem si že začne oblikovati svojo 

starševsko identiteto (Zavrl, 1999). Moški, ravno tako tudi ženska, v tem obdobju 

pogosto razmišlja o sebi kot o otroku, ki je včasih bil (Juul, 2011). Vnovič se spomni 

slabih in dobrih izkušenj, ki jih je morda potlačil ali pozabil, in razmišlja o tem, 

kakšen oče bo postal (prav tam). Nekateri moški v pričakovanju bodočega očetovstva 

kažejo večje zanimanje za dojenčke, preživijo več časa s svojimi starši, med 

nosečnostjo so bolj popustljivi in manj vztrajajo pri svojem mnenju, se izobražujejo o 

otrocih in starševstvu iz knjig, nekateri pa delajo nadure ali si poiščejo dodatno delo, 

da bi družino lažje denarno preskrbeli (Zavrl, 1999). Pri mnogih moških se v času 

partnerkine nosečnosti pojavljajo vprašanja, kot so, kako se bo moje življenje 

spremenilo, s čim moram računati, česa se bojim ... (Juul, 2011). Pri nekaterih moških 

pa se lahko pojavijo znaki kuvade, ki je psihosocialna reakcija, povezana s 

pričakovanjem otroka (izguba apetita, zobobol, slabost in bruhanje, bolečine v križu) 

(Skušek, 1994). Danes niso več redki očetje, ki skupaj s svojimi partnerkami 

obiskujejo predporodne tečaje, jih spremljajo na ultrazvočne preglede, sodelujejo v 

pogovorih o otrokovem razvoju ... (Žmuc Tomori, 1989). Možnosti, ki jih ima danes 

moški pri sodelovanju v predrojstvenem obdobju, so različne. Kako jih bo izkoristil, 
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pa je odvisno od njegove celotne pripravljenosti, osebnosti, izkušenj in predvsem od 

spodbud v ožjem in širšem okolju (prav tam). Danes vse bolj uveljavljen pogled na 

nosečnost kot nič več izključno žensko doživetje ima vpliv na očete, da v tem 

predrojstvenem obdobju vse več sodelujejo, svojim partnerkam nudijo pomoč in so 

jim v oporo. Medtem pa grejo tudi sami skozi proces: "... ki jim odkriva, kaj pomeni 

postati oče" (Zavrl, 1999, str. 47).   

 

3.	  3	  PREHOD	  V	  OČETOVSTVO	  	  
 

Moški uradno in biološko gledano postane oče takoj po rojstvu svojega prvega otroka 

(Zavrl, 1999). V tem trenutku se pogosto zgodi, da se sooči z izkušnjo, ki je ne more 

asimilirati v svoj sedanji model sveta (Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995), 

kar pri njem povzroči neravnovesje, da se počuti zmedenega in preplašenega nad 

novo dimenzijo, ki se mu odpira (Zavrl, 1999). Ko moški postane oče, se zdi, meni N. 

Zavrl (prav tam), kot da se trudi povezati pretekle in sedanje modele očetovskega 

vedenja z današnjimi okoliščinami, s katerimi se srečujejo moderni očetje. Očetje 

začutijo, da se je eno, tisto egocentrično, obdobje v njihovem življenju zaključilo, 

bojijo pa se, da niso pripravljeni na naslednje (Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 

1995). Ko moški postane oče, je vprašanje, če sam sebe tudi dejansko doživlja in 

sprejema za očeta (Poljšak Škraban, 2001). Moški mora uskladiti svoje notranje 

psihološke svetove in zunanje vedenje ter se ob rojstvu otroka bolj aktivno vključiti v 

družinsko življenje, kar pa mora postati njegova zavestna odločitev. Šele tedaj otroka 

lahko sprejme in prevzame skrb ter odgovornost zanj: "Gre za premik iz usmerjenosti 

v sebe k usmerjenosti v druge ... " (prav tam, str. 417). Prehod v očetovstvo je v 

literaturi označen tudi kot eden izmed velikih prelomnic v življenju odraslega 

moškega (prav tam). A. Vezovnik (2008) ga imenuje "trenutek stika" (prav tam, str. 

154), ki hkrati označuje krizo in priložnost za posameznikovo zrelost ter novo rast 

(Zavrl, 1999). Stik pa je tisti prelomni trenutek, ko se moški prelevi v očeta 

(Vezovnik, 2008). Čeprav je starševstvo za večino moških in žensk vesel dogodek, pa 

je to v resnici precej dramatična sprememba, ki je lahko tudi stresna (Zavrl, 1999). D. 

R. Meyer (1986, v Zavrl, 1999) omenja šest razvojnih nalog, ki jih morajo prevzeti 

očetje: 
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1. moški mora sam pri sebi razrešiti notranji konflikt, ki se kaže kot razlika med 

njegovim očetom in očetom, ki bo oziroma je on postal; 

2. moški mora sprejemati svoj delež odgovornosti za otroka; 

3. vzdrževati mora status hranilca družine; 

4. prilagoditi se mora novemu urniku, ki ga daje otrok; 

5. spodbujati mora otrokov razvoj. Predvsem preko igre, saj se očetje z otroki 

igrajo drugače kot matere; 

6. sam sebe mora doživljati v vlogi očeta, kar povzroči spremembe vrednot in 

življenjskih prioritet. 

"Rojstvo otroka je prelomna točka zavedanja očetovske vloge" (Rener idr., 2005, v 

Humer, 2008, str. 77). Očetovstvo pa je nova vloga v življenju moškega, ki od njega 

zahteva precej prilagoditev. Za moške ima prehod v očetovstvo lahko negativne ali 

pozitivne posledice. Izsledki raziskav kažejo, da lahko učinek prehoda v očetovstvo 

zaradi veliko zahtev hkrati na delovnem mestu, v zakonu in starševstvu vpliva na 

nižjo samopodobo moškega (Zavrl, 1999). Z rojstvom otroka tudi postanejo 

pomembnejše nekatere stvari, zaradi česar trpijo druge, predvsem pa je manj prostosti 

in prostega časa (prav tam). Nekatere raziskave psihoanalitskih študij ugotavljajo, da 

lahko prehod v očetovstvo pri nekaterih moških sproži resne psihološke dejavnike 

tveganja (prav tam). D. H. Heath (1976, v Zavrl, 1999) v svoji raziskavi opaža tudi 

pozitivne posledice očetovstva, ki so povezane s: "... sposobnostjo moških, da bolje 

razumejo samega sebe, da lažje razumejo druge (sočustvujejo) in da integrirajo svoja 

lastna čustva" (prav tam, str. 37). Ne glede na negativne oziroma pozitivne posledice, 

ki jih očetovstvo prinaša, pa danes, v nasprotju s preteklostjo, vemo, da dober odnos, 

ki ga imata oče in otrok, močno vpliva tako na otrokov kot tudi na očetov razvoj (prav 

tam), saj velja, če se razvija en del diade, se razvija tudi drugi del (Bronfenbrenner, 

1979, v Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995). S tem ko se oče vsakodnevno 

vključuje v nego in ostale aktivnosti z otrokom, hkrati poglablja svoj odnos z otrokom 

in razvija svojo očetovsko plat (Poljšak Škraban, 2001).   

 

3.	  4	  DANAŠNJE	  OČETOVSTVO	  
 
Očetje danes niso več, kar so bili. "Ne zgledujejo se več po liku suverenega patriarha 

..., ki ukazuje ženi in otrokom, hkrati pa tudi še niso zgradili nove identitete" (Zavrl, 
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1999, str. 21). V literaturi v zvezi z današnjim očetovstvom pogosto naletimo na izraz 

novo očetovstvo oziroma aktivno očetovstvo, kot ga imenuje A. Švab (2008), in 

pomeni očetovo večjo vpletenost v: "... skrb za otroke ter v drugo družinsko delo" 

(prav tam, str. 41). Poleg izraza aktivno očetovstvo se v tuji literaturi pojavlja še izraz 

"Contemporary Fatherhood" ali sodobno očetovstvo, ki za E. Dermott (2008) pomeni 

povezanost med očetom in otrokom, očetovstvo prežeto s čustvi in izražanjem 

naklonjenosti. Sodobno starševstvo tako temelji na osebni povezavi med očetom in 

otrokom, zaradi česar tudi skrbstvene aktivnosti izhajajo bolj iz njune čustvene 

navezanosti kot pa iz samega dejstva, da je moški oče (prav tam). Očetje danes res 

niso več samo skrbniki za družine, ampak igrajo pomembno vlogo v otrokovem 

življenju (Švab, 2008). Moški kot oče je v današnjem času veliko bolj aktivno 

vključen v družinsko življenje in tako tudi v skrb za otroke. Želi si bolje skrbeti za 

svoje otroke in, v primerjavi s svojim očetom, z njimi tudi vstopa v tesnejša razmerja, 

pripravljen pa je tudi povečati svojo sodelovanje (Švab, 2008).  Podobnega mnenja je 

tudi O. Poljšak Škraban, ki pravi, da imajo: "sodobni očetje ... potrebo po tem, da 

postanejo svojim otrokom model, česar od svojih tradicionalnih očetov niso dobili" 

(prav tam, 2001, str. 419). Danes so očetje veliko bolj prisotni v življenju svojih otrok 

kot v preteklosti, saj, poleg preživljanja prostega časa in igre z njimi, več sodelujejo 

tudi pri negi in vzgoji (Humer, 2008). Značilno za tako imenovane "nove" očete, 

pravi Ž. Humer, je predvsem: "... njihov aktivni delež v sferi doma, torej v skrbi, negi 

in vzgoji otrok ..." (prav tam, str. 75). Kljub temu pa se spremembe v zvezi z 

vključevanjem moških v družinsko življenje: "... hitreje odvijajo na ravni simbolnega, 

na ravni subjektivnih stališč, mišljenj, percepcij, kakor pa na ravni dejanskega 

delovanja" (Rener in Švab, 2008, str. 7). Gre za neskladnost oziroma nasprotja med 

kulturo novega očetovstva ter prakso očetovanja (Švab, 2008). Spremembe v 

očetovstvu se kažejo prej v kulturi, družbenih vrednotah, normah in prepričanjih kot 

pa v dejanskih praksah (prav tam). Današnje očetovstvo je idealizirano, saj nanj še 

vedno močno vplivajo tradicionalne strukture (spolna delitev dela, model očeta kot 

materialnega preskrbovalca družine ipd.), ki: "... še zdaleč niso izgubile moči in so, 

obratno, močno persistentne, razumemo pa jih tudi kot bistvene ovire aktivnega 

očetovstva" (prav tam, str. 38). Na tem področju so pri nas premiki še daleč od 

dejanskega aktivnega očetovanja in enakomernega družinskega dela med partnerjema, 

saj so prakse očetovanja izbrane in zožene, omejene zgolj na pomoč preobremenjenim 

partnericam (opravljanje lažjih, rutinskih del v gospodinjstvu, igra z otroki) (Rener in 
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Švab, 2008). Podobnega mnenja je tudi E. Dermott (2008), ki pravi, da razmerje med 

očeti in materami v zvezi s skrbjo za otroke ni enakovredno, saj očetje manj svojega 

časa namenijo skrbi zanje kot njihove partnerke (prav tam). Videti je, da se 

spremembe pojavljajo bolj na ravni očetovske identitete in s tem povezanimi 

vrednotami ter precej manj na ravni očetovskih praks (Rener in Švab, 2008). Očetje 

danes, je mnenja A. Vezovnik (2008), še vedno delujejo v javni sferi, njihova prvotna 

naloga je plačano delo. Očetova vključenost v zgodnje otrokovo obdobje pa je 

fakultativno, torej ne nujno in neobvezujoče, sicer pa zaželeno, a omejeno na 

pomočniško opravilo. "Očetje ... niso očetje v razmerju do svojih otrok. ... Oče je v 

skrbstvenem razmerju s svojo partnerko, ne pa z otrokom. Oče je tako omejen na 

pomočnika, podpornika in materino dopolnitev" (prav tam, str. 157). To potrjujejo 

tudi analize medijskih predstavitev očetovstva, ki slednjega prikazujejo kot manj 

kompetentnega, tistega, ki manj ve in zato potrebuje več napotkov od partnerke, 

tistega, ki ima manj starševskih obveznosti, in tistega, katerega glavna skrb je 

materialna podpora družini (Švab, 2008). Kar dokazuje že Sunderland (2000, v 

Dermott, 2008), ko pravi, da besedila o starševstvu še vedno pišejo o očetih kot o 

drugorazrednih starših, ki se nagibajo k temu, da materam raje pomagajo, kot pa da bi 

prevzeli nase večjo odgovornost in se tudi sami odločali oziroma sprejemali odločitve 

v zvezi s svojimi otroki. Ker se očetje danes odločajo, ali se bodo vključevali v 

otrokovo zgodnje obdobje ali ne, je v praksi poleg aktivnega oziroma vpletenega 

očetovstva prisotna še temu nasprotna neprisotnost očeta (prav tam). Moški imajo 

danes legitimno možnost izbire, da se odločijo za očetovstvo (Vezovnik, 2008), saj se 

to nič več avtomatično ne šteje za življenjski dogodek (Dermott, 2008).  Materinstvo 

se danes še vedno razume kot obvezna ženska identiteta, med tem ko za očetovstvo to 

ne velja (Švab, 2008). Tako gre trend aktivnega očetovstva v dve nasprotni si smeri, 

in sicer v smeri večje vpletenosti in v smer neprisotnosti (prav tam).   

 

3.	  5	  PRAKSE	  OČETOVANJA	  
 

V praksi se pojavljajo različni tipi očetov oziroma praks očetovanja. A. Švab (2008) 

povzema 4 tipe današnjih očetov: 

• nezainteresirani očetje, ki so veliko odsotni in doma ne preživijo dosti časa; 
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• tradicionalni očetje, ki so sicer več doma, a se ne vključujejo enakovredno v 

skrb za otroka, pač pa se z njim zgolj igrajo; 

• dobri očetje so tisti, ki sodelujejo pri negi in vzgoji otroka ter so pripravljeni 

partnerki tudi pomagati; 

• netradicionalni očetje pa so tisti, ki si delo v družini delijo enakovredno s 

svojo partnerko. 

Glede na to, kakšno mesto moški pripisuje vlogi očeta v povezavi z ostalimi vlogami, 

ki jih tudi ima (mož, sodelavec, sin ...), ter predvsem, kako sam sebe vidi v tej vlogi, 

vpliva na to, kako se doživlja v vlogi očeta (Poljšak Škraban, 2001). Moški se namreč 

lahko precej razlikujejo glede tega, kako doživljajo svojo očetovsko vlogo. Sami sebe 

lahko smatrajo kot: "... hranilca, oskrbovalca družine ... vzgojitelja ali rednika ... 

družabnika, tovariša v igri ... tistega, ki skrbi za red in disciplino ... duhovnega 

učitelja ... ljubečega ... odgovornega ... in psihološko ali resnično odsotnega, 

odmaknjenega očeta, izključenega, nevpletenega očeta ..." (prav tam, str. 417).  

Marks in Palkovitz (2004, v Humer 2007, str. 163) sta razvila lestvico štirih tipov 

očetovstva: 

• novi in vključeni oče, 

• dobri hranitelj, 

• odsotni oče, ki je fizično sicer prisoten, vendar pa je psihično in emocionalno 

odsoten, in 

• nezainteresirani oče, ki razume očetovstvo kot prostovoljno dejavnost.  

 

Podobna klasifikacija je opisana tudi v raziskavi Dads on Dads (2002, v Humer, 2007, 

str. 163), v kateri so prav tako definirani štirje tipi očetov: 

• strogi hranitelj ali ‘makro menedžer’ družine, ki je avtoriteta in ima nadzor 

nad celotnim družinskim dogajanjem; 

• zabavni oče, ki se vključuje predvsem v igro z otroki in različne prostočasne 

aktivnosti  večinoma ob koncu tedna, medtem ko partnerke prevzamejo skrb 

za domača, gospodinjska opravila; 

• uporabni oče, ki se aktivno vključuje v igro in skrb za otroke, prav tako pa se 

vključuje tudi v gospodinjska opravila, vendar kot pomoč partnerki in 

večinoma ob koncu tedna, in 
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• idealni tip, ki označuje polno vključenega očeta, ki se aktivno vključuje tako v 

opravljanje gospodinjskih opravil kot v skrb, nego in vzgojo otrok. 

 

V vsakdanjem življenju se vsi omenjeni tipi očetov najpogosteje pojavljajo tako, da se  

prepletajo ali prehajajo eden v drugega (Humer, 2007). Zgodi pa se tudi, da nekateri 

očetje ne spadajo v nobeno od naštetih kategorij. Razvrstitev tipov očetov nam na eni 

strani pomaga uvideti spremembe, ki se pojavljajo na področju očetovstva, na drugi 

strani pa lahko: "... zamegljuje kompleksnost, pluralnost in hkrati individualne 

okoliščine (posameznikove želje, zmožnosti, prepričanja) ..." (prav tam, str. 163, 

164).  

Pri nas prevladujeta dva modela očetovstva. Tradicionalni ali komplementarni model 

in  podporni model (Švab, 2008). Za prvega je značilna majhna vpletenost očetov v 

skrb za otroke. Očetje večinoma opravljajo t.i. tradicionalna dela in se zelo redko 

vključujejo v skrb za otroke in družinsko delo, ki ga opravljajo partnerke (prav tam). 

Komplementarni model torej temelji na tradicionalni delitvi družinskega dela, pri 

katerem očetje pasivno sodelujejo in prevzemajo vlogo preskrbovalca družine (Humer 

in Švab, 2010). Značilna za drugi model pa je sicer večja udeležba očeta, ampak delo 

med partnerjema ni enakomerno porazdeljeno. Moški pri družinskemu delu in skrbi 

za otroke sicer sodeluje, a je v resnici pomočnik preobremenjeni partnerki, za katero 

je prepričan, da ji tovrstno delo pripada (prav tam). 

 

3.	  6	  DELITEV	  NALOG	  IN	  ODGOVORNOSTI	  V	  DRUŽINI	  	  
 

Da bi bila družina enakovredna skupnost, bi si morali njeni člani enakovredno deliti 

družinsko delo. Torej, razdeliti si naloge ne glede na spol in odvisno od tega, kakšne 

so potrebe v družini (Juul, 2009). Tudi za ozračje v družini, sploh pa za otroka, je 

precej bolj koristno, če oče in mati sodelujeta in se prilagajata trenutnim okoliščinam. 

"Toga delitev na očetove in materine dolžnosti je napačna in škodljiva, še posebno 

takrat, kadar temelji na tradiciji, načelih in predsodkih, ne ozira pa se na naravna 

nagnjenja, sposobnosti in osebnostne lastnosti staršev" (Žmuc Tomori, 1989, str. 61). 

N. Zavrl (1999) pravi, da pogostost sodelovanja moških pri družinskem delu ni toliko 

odvisna od njihove starosti in obdobja, v katerem je družina, kot pa je to odvisno od 

njihovih osebnostnih pogledov in izobrazbe. Po drugi strani pa nekatere študije 
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ugotavljajo, da so moški, ki postanejo prvič očetje v poznih dvajsetih letih ali v 

tridesetih letih, bolje vključeni v družinsko delo kot moški, ki postanejo očetje bolj 

zgodaj (Coltrane, 1990; Cooney, Pedersen, Indelicato in Palkovitz, 1993, v  Hawkins, 

Christiansen, Sargent in Hill, 1995). Ne glede na to pa na vpletenost moškega v 

družinsko delo zelo vpliva njegova poklicna kariera (Ranson, 2001, v Švab, 2008). 

Družinsko življenje je močno podrejeno poklicnemu, kar velja tako za moške kot za 

ženske (prav tam). V družinah, v katerih sta oba starša zaposlena, je nujno, da si 

partnerja razdelita naloge, saj bi bilo v nasprotnem primeru breme na enem od njiju 

(Juul, 2009). In ker je v današnjem času večina moških in žensk zaposlenih, se od 

moških tudi upravičeno pričakuje, da bodo z ženskami delili skrb za otroke in 

gospodinjska opravila (Zavrl, 1999). Treba pa je poudariti še razliko med 

prevzemanjem nalog v družini in prevzemanjem odgovornosti. Odgovornost namreč 

zahteva veliko miselne energije, medtem ko obstaja opravljanje nalog zgolj na fizični 

ravni. "Zagotavlja vsakodnevno družinsko življenje, enakovrednost vseh družinskih 

članov in daje ... posamezniku občutek, da je za skupnost vreden in dragocen" (Juul, 

2009, str. 111). Če moški torej prevzame del odgovornosti za gospodinjska dela, ženo 

razbremeni, tako da ima tudi ona več časa za bolj kakovostno interakcijo z otrokom 

(Lamb, 1997, v Zavrl, 1999).  

K družinskemu delu lahko štejemo gospodinjsko delo, vzgojo in skrb za otroke, skrb 

za starejše ljudi, sorodstveno delo, odnosno delo, upravno-administrativno delo, 

tehnična oziroma hišna popravila, delo na vrtu ... (Šedivy Movrin, 2009, str. 35). 

Gospodinjska opravila, ki jih opravljajo moški, so običajno izbirna in občasna. Tista 

dela, ki jih izbirajo, so največkrat zabavne aktivnosti, na primer igra z otrokom ali 

peka na žaru. Kadar pa se moški lotijo opravil po hiši, jim mnogokrat pomagajo drugi 

družinski člani (Barnett in Baruch, 1988, v Zavrl, 1999). To potrjujejo tudi mnoge 

študije o vključenosti moških v domače in skrbstveno delo, ki sicer kažejo na to, da se 

moški bolj kot kdaj prej v zgodovini vključujejo v domače in skrbstveno delo, vendar 

pa gre za: "... spolno obeleženo delitev na prijetna in zaželena ter nujna in potrebna 

skrbstvena dela" (Humer, 2007, str. 159). Ko očetje govorijo o tem, kaj počno za 

svojo družino, razen tega da služijo denar, se pogosto usmerjajo direktno na skrb za 

otroka: varovanje otrok, igra z njimi, učenje otrok različnih spretnosti (Coltrane 1995, 

str. 258). Običajno pa izpuščajo ostala domača opravila, ki so vezana na 

gospodinjstvo in nego otrok, torej rutinska dela, kot so priprava obrokov za otroke, 

pranje njihovega perila in čiščenje za njimi, ki so ravno tako del skrbi za otroke, 



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	  28	  

vendar pa ji očetje ne posvečajo pozornosti in jo pogosto ignorirajo (prav tam). Očetje 

svojo željo po sodelovanju v družinskem življenju zelo pogosto zamenjujejo z 

enakopravno delitvijo dela. Njihovo mnenje namreč temelji na primerjavi med njimi 

samimi in njihovimi očeti oziroma njihovim otroštvom iz časa, ko se očetje niso tako 

vključevali v skrb, nego in vzgojo otrok ter v opravljanje drugih del v družini (Švab, 

2008). Zato se tudi zgodi, da se kljub temu da moški in ženska v začetku načrtujeta 

enakopravno delitev družinskega dela (Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995) 

in se načrta, preden dobita otroke, tudi držita (Zavrl, 1999), ta pogosto ob rojstvu 

otroka podre, kar privede do značilne tradicionalne razdelitve vlog ter dela v družini 

(Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995). Takšna po spolu ločena razvrstitev 

gospodinjskih opravil je opazna tudi v družinah, kjer imajo pari egalitarne poglede 

(Zavrl, 1999). Prihod otrok postavi več družinskih zadolžitev na žensko stran (prav 

tam). Matere tako prevzamejo večji delež družinskega dela, očetje pa preusmerijo čas 

in energijo v svoj poklic in delo (Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995). Tudi 

v Sloveniji je odnos do delitve dela še vedno precej tradicionalen, kar pomeni, da se 

pripisuje družino in delo v njej ženskam. Skozi čas se je sicer povečevala očetova 

vključenost, a številne študije dokazujejo: "... da je očetova povečana zavzetost za 

družinsko delo bolj stvar diskurza kot pa odlika sodobnih očetov" (Zavrl, 1999, str. 

84). Gospodinjska opravila tako večinoma opravlja ženska (prav tam). Tudi rezultati 

mednarodne raziskave, ki se je ukvarjala z uskladitvijo družinskega in poklicnega 

življenja v Sloveniji (Sedmak in Medarič, 2007, v Humer in Švab, 2010), zelo jasno 

kažejo na neenakomerno razdelitev dela v družini. Mlade matere, ki so zaposlene za 

polni delovni čas, namenijo več časa družinskemu delu, skrbi za otroke in skrbi za 

ostale družinske člane kot pa njihovi partnerji tudi v primerjavi z ostalimi evropskimi 

državami (prav tam). 

Ženska v vlogi matere v družini pogosto predstavlja vratarja, ki ali spodbuja in 

podpira moževo vpletenost v družinsko delo ali pa jo zavrača. Mnoge matere na tem 

mestu občutijo ambivalentnost, ko istočasno želijo, da bi bili njihovi partnerji bolj 

vključeni v družinsko delo, in se hkrati borijo: "... da bi zadržale tiste vidike svoje 

vloge, ki so zgodovinsko in kulturno gledano osrednji del njihove materinske in 

ženske identitete (Zavrl, str. 77). Očetova vključenost v družinsko delo zato še ne 

pomeni nujno tudi srečne družine. V nekaterih primerih večja vključenost v skrb za 

otroke predstavlja nove izzive za posameznikov in družinski blagor (Hawkins, 

Christiansen, Sargent in Hill, 1995). Podobnega mnenja je tudi S. Coltrane (1996, v 
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Zavrl, 1999), ko pravi, da lahko v primeru, ko moški prevzema večji delež 

družinskega dela, večkrat pride do konfliktov med partnerjema, saj obstaja več 

možnosti za nesoglasja med njima zaradi različnega ravnanja enega in drugega. Če 

torej moški začnejo prevzemati več odgovornosti za družinsko delo, lahko pride do 

mešanih reakcij (prav tam). Medtem ko matere po eni strani sicer pozdravljajo prihod 

moških na področje skrbi za otroke (Dermott, 2008), saj jim partnerjeva pomoč 

predstavlja olajšanje in tudi osvoboditev, ki ga takšna razbremenitev prinaša, lahko 

drugim partnerjeva pomoč predstavlja večjo skrb (Zavrl, 1999). Matere namreč očete 

nimajo vedno za enakopravne partnerje v starševstvu in lahko zavračajo ta vdor na 

njihovo področje (Burgess, 1997, v Dermott, 2008), sploh takrat, ko tem opravila ne 

gredo od rok ali ko so ženske prepričane, da samo one ravnajo "pravilno" (Zavrl, 

1999), zaradi česar tudi mnogokrat niso zadovoljne s kakovostjo njihovega dela 

(Dermott, 2008). Ne glede na posledice pa lahko očetova večja vpletenost v skrb za 

otroke postane simbol za skupnost, četudi je včasih izvor prepirov. Žena in mož se 

lahko zaneseta eden na drugega ne samo zaradi tega, ker je skrb za otroka med njima 

pravično porazdeljena, ampak zato, ker sta oba v podobnem razvojnem procesu 

(Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995). Večja vključenost očetov v družinsko 

delo tako ni: "... nejevoljno osebno žrtvovanje patriarhalnega privilegija zavoljo 

družbene pravičnosti; namesto tega lahko na to gledamo kot na pomembno stopnico v 

rasti" (Zavrl, 1999, str. 89). 

	  

3.	  7	  OČE	  IN	  VSAKODNEVNA	  SKRB	  ZA	  OTROKA	  
 
Moški so v današnjem času mnogo bolj vključeni v družinsko življenje kot v 

zgodovini. Predvsem se največ vključujejo v skrb, nego in vzgojo otrok, manj pa v 

domača opravila (Gerstel, Gallagher, 2001; Zavrl, 1999, v Humer 2008). Današnji 

očetje si želijo bolj skrbeti za svoje otroke, z njimi vstopajo v tesnejša razmerja kot 

njihovi očetje in so pripravljeni tudi povečati svoje sodelovanje (Švab, 2008). 

"Sodobni očetje imajo potrebo po tem, da postanejo svojim otrokom model, česar od 

svojih očetov niso dobili" (Poljšak Škraban, 2001, str. 419). Današnji očetje ne 

posnemajo svojih očetov zato, ker z njimi niso bili zadovoljni, na oblikovanje njihove 

očetovske vloge imajo večjo vlogo modeli starševstva njihovih mater in partnerk 

(prav tam). Razlog za večje vključevanje očetov v družinsko delo in pri skrbi za 
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otroke pa izvira tudi iz: "... nuje po usklajevanju dela in družine ..." in ne toliko iz 

ideje o enakomerni delitvi dela med spoloma (Švab, 2008, str. 52).  

Pri moških se takojšnje sodelovanje pri skrbi za otroka ne pojavi nujno takoj po 

rojstvu.  Medtem ko nosečnost pomaga ženskam, da se lažje navadijo na neizbežno 

materinstvo, imajo očetje manjše biološke možnosti, da bi se na to pripravili 

(Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995). Razlike med moškimi in ženskami se 

začnejo že z vzgojo v otroštvu, saj so deklice vzgajane v duhu bodočih mamic, očetje 

pa na način, da bodo enkrat postali preskrbovalci družin. Tudi kasneje, ko se rodi 

otrok, družba bistveno bolje podpira in pomaga materam, da se prilagodijo in 

navadijo na novo vlogo, kot pa očetom. Zdi se, da morajo moški sprejeti zavestno 

odločitev in uskladiti svoje notranje doživljanje s svojim obnašanjem v smeri večje 

vključenosti v družinsko delo. To pa se ne zgodi v trenutku, saj takšen premik zahteva 

čas. Očetje pa so pri skrbi za novorojenčka omejeni še z nekaterimi dejavniki: 

dojenje, služba, družbena pričakovanja o moški vlogi v družini, lastna in partnerkina 

pričakovanja. Zaradi teh dejavnikov niti ni nenavadno, da očetje sami sebe pogosto 

dojemajo kot neprimerne skrbnike v primerjavi s svojimi partnerkami. To pa je tudi 

razlog, da pogosto razvijejo starševsko vlogo, ki se kvalitativno razlikuje od 

materinske vloge. Oče je prijatelj v igri z otrokom, nadomestni negovalec otroka in 

najpomembneje – prvotni oskrbovalec družine (prav tam). Tudi E. Dermott (2008) se 

strinja s tem, da očetje prevzemajo drugačne oblike skrbi za otroke kot matere. 

Slednje večinoma prevzemajo večji delež nege otroka, očetje pa več časa namenijo 

igri in pogovoru z otrokom. Čeprav je opazna povečana vključenost očetov v skrb za 

otroke, očetje selektivno posvečajo svoj čas in izbirajo dejavnosti, ki so bolj igrive in 

zato zanje bolj nagrajujoče. Za igro z otroki je bilo pogosto rečeno, da je ena glavnih 

moških prispevkov k starševstvu. Gre za dejavnost, ki se odvija na posebnem mestu v 

prisotnosti očeta in zaznamuje današnje očetovstvo, tako da se razlikuje od 

materinstva (prav tam).   

V družini, v kateri si oče in mati enakomerno delita gmotno skrb in so njuni odnosi z 

okoljem dejavni, starša tudi v vzgoji otrok bolj sodelujeta in se dopolnjujeta (Žmuc 

Tomori, 1989). Vendar pa lahko v primeru, ko sta v skrb za otroke vpletena oba 

starša, razlike med njunima vzgojnima stiloma privedejo do nesoglasij in nato 

posledično do konfliktov med njima. Zato pa moškim dejstvo, da imajo danes 

bistveno več priložnosti za vključevanje v skrb za svoje otroke in s tem za razvijanje 
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zaupnih odnosov z njimi, daje tudi več možnosti za negativno interakcijo (Zavrl, 

1999).    

Kljub temu da je za novo očetovstvo videti, kot da posveča razmeroma več skrbi 

otrokom, raziskave v 14 evropskih državah kažejo, da je očetov delež pri skrbi za 

otroke zgolj 30-odstoten (Dermott, 2008). Sicer ne obstajajo nekakšne uradne 

smernice, ki bi točno določale, koliko časa naj bi očetje preživeli s svojimi otroki. 

Kljub temu pa se predvideva, da naj bi bila današnja povečana želja očetov, da bi s 

svojimi otroki okrepili in poglobili odnos, soodvisna z večjo časovno obvezo (prav 

tam). Ž. Humer (2007) se sprašuje: "... ali pomeni nekaj deset minut več dnevne 

vključenosti moških v skrb in nego otrok in pa v opravljanje gospodinjskih opravil, da 

imamo opravka s povsem novimi očeti, ali pa je vsebina dela in odgovornosti tista, ki 

označuje novega očeta?" (prav tam, str. 161). 

Kako očetje preživljajo čas s svojim otrokom, je odvisno od otrokove starosti oziroma 

od stopnje otrokovega razvoja. Starejši ko je otrok, manj je nege, več je aktivnih 

dejavnosti, igre (Humer, 2007). Pri skrbi in negi za mlajše otroke v Sloveniji, pravi 

Zavrlova (1999), očetje še vedno niso dovolj aktivni in se raje ukvarjajo s starejšimi 

otroki. Svojim otrokom ne namenjajo dovolj časa tudi zaradi delovnih obveznosti, 

potrebe za dodatnim zaslužkom ali zaradi neznanja in neizkušenosti o tem, kako 

vzpostaviti in ohranjati oseben in enakovreden odnos z njimi. Očetje, ki prevzemajo 

enak delež pri skrbi za otroke, so tako še vedno redkost. Še toliko večja izjema pa so 

očetje, ki zamenjajo vloge z materami, torej s svojimi ženami, in postanejo primarni 

skrbniki svojih otrok (prav tam).  

V Sloveniji imajo moški možnost, da izkoristijo zakonsko pravico do očetovskega 

dopusta, kar jim omogoča Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

(2001). Ta sam po sebi res še ne omogoča in ne zagotavlja aktivnega očetovanja, 

vendar pa daje očetom možnost, da v času tega dopusta svoj čas namenijo otroku in 

družini. Očetovski dopust je začel veljati leta 2003 in obsega 90 dni. Oče mora 

izkoristiti 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela do otrokovega šestega meseca 

starosti, 75 dni pa je neplačanega dopusta, v okviru katerega država zagotavlja le 

prispevke za socialno varnost od minimalne plače, porabi pa se jih lahko do otrokove 

starosti osmih let. Posebnost očetovskega dopusta je njegova neprenosljivost, saj je 

namenjen izključno očetom. Pravica do očetovskega dopusta izhaja iz statusa 

zaposlitve, torej so iz te pravice izključeni študenti, migranti, brezposelni (Humer, 

2007). Poleg 90 dni očetovskega dopusta imajo očetje pravico še do dopusta za nego 
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in varstvo otroka, ki obsega 260 dni in ga lahko uveljavlja eden od staršev (Zakon o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2001). 

Ž. Humer (2007) navaja, da je leta 2004 očetovski dopust z očetovskim nadomestilom  

izkoristilo 72 odstotkov vseh do tega dopusta upravičenih moških. Samo 9 odstotkov 

pa je izkoristilo še preostanek dopusta brez očetovskega nadomestila. Še manj, samo 

2 odstotka, moških pa je izkoristilo dopust za nego in varstvo otroka (prav tam). 

Razmerje med vlogo obeh staršev, ki skrbita za otroke, še vedno ni enako. Mama je 

tista, ki primarno skrbi za otroka, medtem ko ima oče v družini podporno vlogo 

(Becket, 1999, v Švab, 2008).   

 

3.	  8	  VPLIV	  OČETOVE	  VPLETENOSTI	  V	  SKRB	  ZA	  OTROKA	  
 

Otrokov razvoj sooblikujejo vsi njemu bližji. Ti tudi vodijo njegovo osebnostno rast 

ob vsem, kar je prinesel s seboj, in tem, kar mu daje okolje (Žmuc Tomori, 1989). 

Danes je opravljenih vse več raziskav, ki dokazujejo, da je: "... pozitivna očetova 

vpletenost povezana z zaželenimi odzivi pri otrocih, adolescentih in mlajših odraslih" 

(Zavrl, 1999, str. 97). Očetov vpliv se kaže v otrokovem socialnem in čustvenem 

razvoju, na njegovih vedenjskih značilnostih in tudi na razvoju njegovih kognitivnih 

sposobnosti (Coltrane, 1995). Za enkrat še ni povsem jasno, ali je to zaradi očetovega 

edinstvenega prispevka ali enostavno zato, ker otroci zaradi vključenega očeta uživajo 

prednosti obeh staršev, ki jim nudita ljubezen, nego in pozornost, ki spodbujajo 

optimalen razvoj (prav tam). Očetov vpliv poteka neposredno in posredno (Žmuc 

Tomori, 1989). Najprej neposredno, saj moški na svojega otroka prenese dedne 

lastnosti oziroma potenciale, ki jih potem skozi interakcijo z njim aktivno sooblikuje. 

Posredno pa vpliva skozi možnost, ki jo daje otroku istovetenje z očetom, njegovim 

načinom mišljenja, z njegovimi stališči in odnosom do znanja, do drugih, do uspeha 

in reševanja težav. Več ko je oče prisoten in s tem otroku dosegljiv ter naklonjen, 

večja je možnost istovetenja (prav tam).  

Pri razmišljanju o posledicah, ki jih prinaša očetova vpletenost, moramo vedeti še, da 

lahko očetove osebnostne značilnosti vplivajo na otroke, četudi je ta relativno 

nevpleten v skrb zanje. Očetova vpletenost lahko namreč vpliva na otroke tudi preko 

matere, saj partnerja s svojim vedenjem in dejanji vplivata drug na drugega (Pleck, 

1997, v Zavrl, 1999). To je potrdila tudi ugotovitev, da je ob očetovi prisotnosti mati 
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pri dojenju otroka bolj uspešna in sproščena (Žmuc Tomori, 1989). Očetova 

vpletenost pa lahko posredno vpliva še skozi odnose s sorojenci, vpliv pa ima lahko 

tudi na otrokove odnose s svojimi vrstniki (Pleck, 1997, v Zavrl, 1999).  

Poleg tega, da očetova uspešnost pri izvajanju vseh vlog, ki jih igra v družini, vpliva 

na razvoj njegovih otrok, sodobne raziskave podajajo dokaze, da tudi obratno, 

pozitivna očetova vpletenost spodbuja psihosocialni razvoj očetov samih (Zavrl, 

1999). S tem se strinjata tudi Lerner in Kreppner (1989, v Hawkins, Christiansen, 

Sargent in Hill, 1995), ki dodajata, da se vpliv, ki ga imajo otroci na svoje starše, 

pogosto podcenjuje in se mu ne namenja dovolj pozornosti, in to kljub osnovnemu 

načelu razvojne teorije, ki pravi, da kadar se razvija en sestavni del diade, se razvija 

tudi njen drugi sestavni del (Bronfenbrenner, 1979, v Hawkins, Christiansen, Sargent 

in Hill, 1995). Diada pa je vzpostavljena: "... kadar sta dve osebi pozorni druga na 

drugo ali sta navzoči pri aktivnosti druga druge", kar lahko rečemo, da velja za diado 

oče – otrok (Hristovski, 2003, str. 322).  

Avtorji, ki so se ukvarjali z raziskovanjem psihosocialne zrelosti v odraslem obdobju 

človeka, poudarjajo pomen izkušnje in izražanja generativnosti, ki je bistvena za 

razvoj posameznika v tem obdobju življenja (Poljšak Škraban, 2006). Generativnost 

je izraz, ki ga je v svoji teoriji psihosocialnega razvoja uvedel Erikson pred približno 

50 leti (prav tam). Zanj je cilj generativnosti razvoj človekove vrste in hkrati osebni 

razvoj posameznika (Poljšak Škraban in Žorga, 2006). Eriksonova teorija se tako 

nanaša na osebnostni razvoj posameznika skozi njegovo celotno življenje, v katerem 

mora ta iti skozi vrsto stadijev: "... pri čemer vsak uspešno razrešen stadij pomeni 

večjo stopnjo osebnostne integriranosti" (Poljšak Škraban, 2006, str. 506). Stadij je 

obdobje, v katerem se neka sposobnost pojavi prvič in se njene komponente 

integrirajo do tiste stopnje, ki omogoča pojav nove sposobnosti. Pri tem je 

pomembno, da se prva sposobnost vsaj delno utrdi, preden se pojavi nova. Vmesen 

čas, medtem ko se stabilizira ena sposobnost in se pojavi nova, pa je označen kot 

obdobje krize. Vsak del osebnosti je zato sistematično povezan z drugimi, saj je 

razvoj vsakega dela odvisen od pravilnega razvoja in vrstnega reda v razvoju ostalih 

delov. Vsak posameznik gre v življenju skozi vse stadije, vendar ne nujno, da tudi 

uspešno. Uspešno zaključen stadij omogoča večji uspeh v naslednjem. Napredovanje 

skozi razvojne stadije spodbujata sili biološko zorenje in socialna pričakovanja. Obe 

tudi vplivata na posameznikovo (ne)uspešnost v predhodnih stadijih (Poljšak Škraban, 

2006). Po Eriksonu se generativnost izraža v obliki skrbi za druge ali širše v obliki 
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interesa za vzpostavljanje, vodenje in negovanje novih generacij (Hawkins, 

Christiansen, Sargent in Hill, 1995). V tem obdobju: "... odrasli neguje, uči, vodi in 

podpira naslednjo generacijo, ustvarja življenjske produkte in rezultate, ki prispevajo 

k družbenemu sistemu ter podpirajo razvoj in kontinuiteto med generacijami" (Poljšak 

Škraban in Žorga, 2006, str. 395).  

Če je torej razvoj generativnosti bistven pri psihosocialnem razvoju odraslih, igra 

vključenost očeta v skrb in nego za otroke veliko vlogo za njegov psihosocialni razvoj 

(Hawkins, Christiansen, Sargent in Hill, 1995), to pa je ena pomembnih posledic 

očetove vključenosti v skrb za otroke. 

	  

3.	  9	  ODSOTNI	  OČE	  
 

Pri opazovanju današnjih očetov je razvidno protislovje, saj se zdi, da še nikoli niso 

bili tako zelo prisotni, po drugi strani pa do danes ni bilo postavljenih toliko vprašanj 

o njihovi odsotnosti (Arènes, 2003, v Tambolaš, 2007). Protislovju navkljub v 

današnjem svetu veliko otrok odrašča brez očeta. Razlogi za to so različni: očetova 

smrt, njegova zapustitev družine, nezakonsko rojstvo, razveza ali ločeno življenje 

staršev. Poleg tega, da je oče odsoten fizično, je lahko iz življenja svojega otroka 

izključen tudi drugače. Lahko je odtujen, prezaposlen ali preutrujen, tako da se za 

otroka ne zanima in je do njega malodušen (Žmuc Tomori, 1989). To je lahko tudi 

oče, ki čustveno ni prisoten, lahko je povsem zabrisan oče ali pa je tako strt, da živi 

odtujeno v svojem svetu (prav tam). Lahko gre za očeta, ki ne sprejema svoje 

starševske odgovornosti, oziroma očeta, ki nikoli ni odrasel (Arènes, 2003). Oče je 

odsoten tudi v primeru, ko dopusti, da ga iz odnosa z otrokom odrine pretirano 

zaščitniška, oblastna in lastniška mati (Žmuc Tomori, 1989). Po mnenju E. Dermott 

(2008) so odsotni očetje "krhki" očetje, za katere časovne, finančne, biološke in 

čustvene vezi z otrokom bodisi ne obstajajo bodisi so ogrožene. Mladi očetje, očimi, 

gejevski očetje, ločeni očetje, zaprti očetje, očetje, ki so se odselili, očetje brez službe 

ali očetje, ki delajo veliko ur na dan, so vsi očetje, ki spadajo v kategorijo "krhkih" 

očetov (prav tam, str. 113).  

Veliko število raziskav je pokazalo na pomembnost očetove navzočnosti v otrokovem 

življenju. Mnogi raziskovalci tudi trdijo, da pomeni odsoten oče večje tveganje za 

kasnejši nastanek oziroma razvoj težav pri otrocih (Zavrl, 1999). Kljub temu pa je 
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pomembno, da vplivov in posledic očetove odsotnosti ne ocenjujemo ločeno ali 

nepovezano z ostalimi dejavniki pri otrokovi vzgoji (Žmuc Tomori, 1989). F. A. 

Pedersen (Zavrl, 1999) namreč pravi, da obstajajo številni dejavniki, ki lahko delujejo 

ločeno ali v medsebojni povezavi, kar onemogoča opisovanje tistih dejavnikov, ki 

oblikujejo otrokov razvoj. S tem se strinja tudi L. M. Hamilton (1979, v Zavrl, 1999), 

ko posledice očetove odsotnosti povezuje še z drugimi dejavniki: predhodnim 

odnosom med očetom in otroki ter partnerko, z vzroki in trajanjem njegove 

odsotnosti, z vedenjem matere med njegovo odsotnostjo, s socialno-ekonomskim 

statusom družine ... Ravno zaradi medsebojnega sovpliva različnih dejavnikov se 

očetova odsotnost odraža pri vsakem otroku drugače in neponovljivo (Žmuc Tomori, 

1989). Zavrlova (1999) povzame, da je očetova odsotnost lahko škodljiva, a ne zgolj 

zaradi odsotnosti zgleda za oblikovanje spolne vloge, pač pa tudi zaradi ekonomskih, 

emocionalnih in mnogih drugih vidikov očetove vloge, ki ostajajo v družinah brez 

njega neizpolnjeni. Kljub temu pa očetova odsotnost v otrokovo življenje ne prinaša 

nujno samo primanjkljaje. Včasih je otrok, ki odrašča brez očeta, bistveno manj 

prizadet kot otrok, ki ima ob sebi odklonilnega, osebnostno problematičnega ali 

drugače neustreznega očeta (Žmuc Tomori, 1989). Poleg tega se lahko otrok: "... 

nasloni na druge oporne točke ali opre svoj osebnostni razvoj na mehanizme, ki so 

drugačni od običajnih in splošno znanih" (prav tam, str. 107). Te mehanizme M. 

Žmuc Tomori (prav tam) imenuje varovalni dejavniki, ki otroka zavarujejo pred 

neugodnimi posledicami očetove odsotnosti. Dejavnike, ki odpirajo številne možnosti 

zaščite duševnega zdravja otroka in: "... spreminjajo v ugodno smer odgovor na 

ogrožajoče dejavnike in procese ...", tudi A. Mikuš Kos (1999) imenuje varovalni 

dejavniki (prav tam, str. 26). In ker je otrokov psihosocialni razvoj odvisen od 

celotnega razvojnega dogajanja, torej tako od otroka z vsemi njegovimi značilnostmi 

kot tudi od zanj pomembnih oseb, s katerimi se še srečuje v življenju, lahko učinek 

ogrožajočega in neugodnega dejavnika zaradi odsotnega očeta otrok s pomočjo 

varovalnih dejavnikov zmanjša ali povsem izniči (prav tam). 

 

3.	  10	  OČETOVSTVO	  PO	  RAZVEZI	  
 
Do sredine 19. stoletja so si očetje zahodnoevropskih držav in ZDA v primeru 

razpada zakonske zveze lastili pravico do varstva in vzgoje svojih otrok predvsem 

zaradi svojega gmotnega premoženja (Zavrl, 1999). Zaradi patriarhalnega pravila, ki 
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je bilo tedaj v veljavi, se je otroka obravnavalo kot očetovo last, zato je ta o njegovi 

vzgoji in skrbi odločal sam (Žakelj, 2008). Do konca 19. stoletja se je to spremenilo, 

saj je prihajala v ospredje miselnost, da je za otroka bolj primerna mama, ki najbolje 

poskrbi za njegove potrebe, sploh v njegovih prvih letih življenja, predvsem zaradi 

tako imenovane naravne povezanosti med njima. Očetje so veljali za manj sposobne 

za skrb majhnih otrok (prav tam). S tem prepričanjem so začele pridobivati pravico do 

varstva in vzgoje svojih otrok v primeru razpada zakonske zveze tudi matere. Dajanje 

prednosti materam pri skrbi za otroke je pri nas trajalo do konca druge svetovne 

vojne. Takratni jugoslovanski zakon, Osnovni zakon o zakonski zvezi, nič več ni 

poudarjal prednostne vloge matere. Kljub temu pa je bilo v nekaterih razlagah 

analitikov družinske zakonodaje moč zaslediti sodne prakse, ki so izpostavljale 

pomen materine vloge. V 80. letih prejšnjega stoletja so se sodišča v primeru 

zakonske razveze v večini primerov odločala o zaupanju otroka v varstvo materam, 

kar so pojasnjevali z večjo navezanostjo otroka na mater (prav tam). 

V Sloveniji v današnjem času v primeru razpada zakonske zveze ali ločenega 

življenja staršev zaupanje otrok v varstvo in vzgojo staršem ureja Zakon o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih (2004), ki v svojem 78. členu pravi: "Kadar sodišče 

razveže zakonsko zvezo na podlagi 65. člena tega zakona, odloči tudi o varstvu, 

vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu s tem 

zakonom" in nadaljuje v drugem odstavku: "Preden sodišče odloči po prejšnjem 

odstavku, mora ugotoviti, kako bodo otrokove koristi najbolje zagotovljene. O tem 

mora pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo 

mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je 

sposoben razumeti njegov pomen in posledice" (prav tam). Na podlagi tega zakona je 

otrok praviloma zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, lahko pa tudi obema v 

skupno varstvo, če sta se tako sama odločila in je tako tudi v korist otroka (Žakelj, 

2008). V slednjem primeru gre za sostarševstvo ali deljeno skrb, ki je sicer zelo redko 

določena, samo v primerih, ko starša tudi po razvezi obdržita dober medsebojni odnos 

(prav tam).   

Navkljub Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) pa je danes pri nas 

v praksi, da so otroci v primeru razveze zakonske zveze ali razpada izvenzakonske 

skupnosti večinoma dodeljeni materi (Bizjak, 1999). Očetje največkrat poleg 

dolžnosti preživljanja otroka obdržijo le pravico do osebnih stikov z njim, ki pa zaradi 

različnih objektivnih in subjektivnih razlogov pogosto niso realizirani (prav tam). S 
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tem se strinjata tudi J. A. Seltzer in Y. Brandreth (1995), ki pravita, da je očetovstvo v 

ZDA prostovoljna odločitev, zaradi česar imajo očetje po razvezi malo stikov z otroki 

in plačujejo nižje preživnine navkljub prizadevanju vlade ZDA, da izboljšajo 

preživnino, in trditvam mater, ki si želijo, da bi očetje tudi po razvezi ostali v stiku s 

svojimi otroki (prav tam, str. 168). Dejansko v letih od 1986 do 2006 pri nas ni bilo 

sprememb, ki bi govorile v prid očetom, saj jim sodišča po razvezi večinoma niso 

zaupala otrok v vzgojo in varstvo (Žakelj, 2008). Povečal pa se je delež razvez, ki so 

se zaključile s sostarševstvom, in sicer s 3 % od leta 1986 na 10 % leta 2006 (prav 

tam). Podoben trend zaupanja otrok v varstvo ostaja v letih od 2007 do leta 2011, 

torej manjši je delež moških, ki jim je otrok zaupan v vzgojo in varstvo po razvezi. Se 

pa iz leta v leto povečuje odstotek otrok, ki so po razvezi zaupani obema staršema, od 

11,8 % leta 2007 do 14, 4 % leta 2011 (Statistični urad RS). Pri nas prihaja na 

področju dodeljevanja otrok po razvezi počasi do sprememb. Na podlagi nekaterih: 

"... medijsko izpostavljenih primerov, aktivnosti nekaterih interesnih združenj (npr. 

Društva PODOS), izjav sodnikov, ki se ukvarjajo z analiziranimi odločitvami, ter 

izjav strokovnih delavk centrov za socialno delo, ki se v postopku razveze ukvarjajo z 

oblikovanjem mnenj o tem, kateri od staršev je v posameznem primeru primernejši za 

varstvo in vzgojo otroka po razvezi ...", je razvidno, da se očetje vse pogosteje 

potegujejo za to, da bi bili njihovi otroci zaupani v varstvo in vzgojo njim (Žakelj, 

2007, str. 174). Kako očetje dejansko jemljejo svoje obveznosti do otroka in kako 

gledajo na ceno ter tudi na prednosti, ki jih prinaša odnos z otrokom, je v veliki meri 

odvisno od njihovega načina očetovanja pred razvezo (Seltzer in Brandreth, 1995, str. 

169). Način, s katerim so moški stopali v odnose s svojimi otroki in razvijali svojo 

očetovsko vlogo v času skupnega življenja z njimi, namreč vpliva na to, kako bodo 

pristopili k starševstvu po razvezi (prav tam).  

Novejše raziskave poudarjajo, da so očetje, ki ne živijo s svojimi otroki, lahko še 

posebej ogroženi, in to predvsem kar zadeva dolgoročne težave (Zavrl, 1999). 

Pomanjkanje stikov s svojimi otroki je pri očetih povezano s stiskami in psihičnimi 

težavami (prav tam). Očetje, ki ne živijo več s svojimi otroki, navajajo nekatere 

pomisleke, ki odražajo negotovost glede njihovega starševstva (Dermott, 2008). 

Očetje govorijo o težavah v dnevni rutini. Ker niso vsak dan v stiku z otroki, ne 

dobijo dovolj informacij o vsakdanjih dogodkih in nimajo občutka kontinuitete. Ko 

očetje vendar stopijo v stik s svojim otrokom, to je pogosto ob koncu tedna, skušajo 

nadoknaditi in izvedeti vse, kar se je dogajalo v njihovi odsotnosti, čas z otrokom pa 
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jim mine v vrtincu različnih skupnih dejavnosti. To pri očetih ustvarja občutek 

nepovezanosti, diskontinuitete. Očetje pogosto izražajo tudi občutek, da nimajo 

nadzora nad lastnim starševstvom, saj jim je pogosto zelo jasno odmerjen čas, ki ga 

imajo na voljo za stike z otrokom, ravno tako pa jim je predpisan način očetovanja. 

Očetje se počutijo nemočni v primerjavi s svojimi bivšimi partnerkami, s katerimi 

otroci preživijo več časa, zaradi česar menijo, imajo same nad njimi večji vpliv kot 

oni. Za očete, ki ne živijo več s svojimi otroki, je zelo pomemben odnos, ki ga imajo s 

svojimi bivšimi partnerkami, saj ta določa odnos, ki ga imajo s svojim otrokom. 

Vendar pa morajo očetje pogosto igrati vlogo, ki jim je dana. Ko oziroma če se bivša 

partnerka vnovič poroči oziroma zaživi v izvenzakonski skupnosti z novim 

partnerjem, se moški počutijo tesnobno, saj imajo občutek, da morajo tekmovati z 

novim partnerjem za otrokovo pozornost. C. Smart (1999, v Dermott, 2008) pravi, da 

moški, ki ne živijo s svojim otrokom, ločeno življenje in starševstvo doživljajo kot 

težko zato, ker nimajo več modela matere, ki bi delovala kot moderator za njihovo 

očetovsko vlogo. Nekateri moški, očetje, ki ne živijo več s svojimi otroki, se srečujejo 

s tako velikimi težavami, da so čustveno povsem uničeni in dejansko prekinejo stike z 

otrokom. Kljub temu pa raziskave potrjujejo, da se težavam navkljub večina ločenih 

moških, ki ne živijo s svojimi biološkimi otroki, prilagodi (Zavrl, 1999).  

Na očetovstvo po razvezi imajo vpliv različni dejavniki: trenutne družinske razmere, 

ki pomenijo vnovično poroko očeta ali zgolj življenje z novo partnerko (Seltzer in  

Brandreth, 1995). Prav tako tudi otroci, ki jih imata skupaj z novo partnerko, ali otroci 

nove partnerke. Število, spol in dejstvo, ali je oče otrokom biološki oče ali očim, 

vplivajo na njegov odnos do starševstva. Tudi odnos s prejšnjo partnerko in svojimi 

otroki, s katerimi ne živi več, vpliva na očetovstvo po razvezi. Velik vpliv ima še 

socialno ozadje, vključno z izobrazbo očeta in tudi matere ter očetova umestitev v 

socialnem okolju. Tudi sodelovanje oziroma vključenost ter povezanost z otroki, s 

katerimi oče ne živi več, vpliva na očetovstvo po razvezi (prav tam).  

O samem očetovstvu po razvezi izvemo največ od očetovih bivših partnerk. To pa je 

problematično, saj večino informacij o starševstvu in koristih otroka po razvezi 

pridobimo iz enega vira, kar je lahko precej enostransko (Seltzer in Brandreth, 1995).  

Očetje, ki ne živijo več s svojimi otroki, so zagotovo boljši vir informacij o njihovi 

osebni drži do otrok ter starševskih obveznostih, kot so zgolj njihove partnerke (prav 

tam).  
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4 MEDSEBOJNO SODELOVANJE STROKOVNIH 
DELAVCEV VRTCA IN ŠOLE TER DRUŽINE 
	  
 
Strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter starši sodelujejo zato, da bi kakovostno 

izboljšali otrokove koristi v institucionalni ponudbi. Šele skupno sodelovanje vseh 

udeležencev namreč omogoča, da se doseže tisto, kar je za otroka najbolje. Prav 

zaradi tega se sodelovanju tako v vrtcih kot v šolah pripisuje velik pomen, hkrati pa 

ga natančno opredeljujejo tudi nekateri zakonski predpisi (Jensen in Jensen, 2011). 

 

4.	  1	  VRTEC	  IN	  DRUŽINA	  
 

V današnjem času način življenja v družbi narekuje staršem, da zelo zgodaj vključijo 

svojega otroka v vrtec. Tako v življenju otroka že zelo kmalu ob družinsko vzgojo trči 

še institucionalna vzgoja. Za uspešno povezovanje in sodelovanje ene in druge pa je 

pomembno, da se vzgoji v družini in vrtcu med seboj prepletata ter se povezujeta in 

tako skupaj vplivata na otrokov razvoj. Vrtec kot institucija ima zato pomembno 

vlogo v procesu socializacije otrok in skupaj s prizadevanji družine spodbuja 

optimalni razvoj otroka na vseh področjih njegovega razvoja. Vrtec pa je hkrati tudi 

ustanova, ki staršem nudi oporo pri oblikovanju njihove vloge in nalog, povezanih s 

starševstvom. Sodelovanje in povezovanje med vrtcem in družino je tako pomembno 

za vse posameznike, ki vstopajo v ta proces (Lepičnik Vodopivec, 1996).  

Zakon o vrtcih (2005) se že v svojih temeljnih določbah dotakne sodelovanja z 

družino, ko v svojem 2. členu opredeljuje temeljne naloge vrtca, ki so najprej: "... 

pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ..." in tudi: "... izboljšanje kvalitete 

življenja družin ..."(prav tam). Sodelovanje omenja tudi Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak, 2011), ki pravi, da je pri 

določitvi poslovnega časa vrtca treba upoštevati potrebe staršev v vrtec vključenih 

otrok. Da je sodelovanje s starši zelo pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 

pravi tudi Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999), ki je temeljni nacionalni 

dokument in strokovna podlaga za načrtovanje dela v vrtcu. Kurikulum za vrtce pa pri 

sodelovanju s starši poudarja še delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Vrtec 

naj bi torej družini nudil storitve, hkrati pa spoštoval njihovo zasebnost. Po drugi 

strani pa morajo tudi starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati 
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v strokovne odločitve ustanove. Kar pomeni, da imajo starši: "... pravico sodelovati 

pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico 

oziroma vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju 

strokovne avtonomnosti vrtca" (prav tam, str. 24). Takšno obliko sodelovanja avtorici 

E. Jensen in  H. Jensen (2011) imenujeta demokratično sodelovanje. Starši tako z 

aktivnim sodelovanjem v vzgojno-izobraževalnem procesu in s prevzemanjem 

odgovornosti za svoja dejanja konstruktivno prispevajo k otrokovemu razvoju (prav 

tam). Kurikulum za vrtce se sodelovanja s starši dotakne tudi v enem svojih ciljev, ki 

se nanaša na: "... izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši" (Bahovec idr., 1999, 

str. 10). Uresničevanje tega cilja Kurikulum uresničuje skozi dve načeli. Skozi načelo 

vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete med družino in vrtcem ter skozi načelo 

sodelovanja s starši, ki opredeljuje, kaj morajo strokovni delavci vrtca upoštevati pri 

sodelovanju z družino:   

• "... staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih 

ponudbah programov v vrtcu; 

• starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega 

razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom, s svetovalno službo; 

• starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 

• pri stiku s starši je treba spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, 

identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in 

običaje, dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti ter varstva 

osebnih podatkov; 

• staršem je treba zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z 

njihovimi pravicami in odgovornostmi" (prav tam, str. 15).  

Kurikulum za vrtce tako dopušča in hkrati od vrtcev, predvsem od vzgojiteljic in 

vzgojiteljev ter pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev ter tudi ostalih strokovnih 

delavcev vrtca, zahteva izboljšanje pisnega in ustnega obveščanja staršev, izboljšanje 

sodelovanja z njimi preko postopnega vključevanja otrok v vrtec ter drugih oblik 

formalnega in neformalnega sodelovanja s starši (Lepičnik Vodopivec, 2010). 

Priročnik h Kurikulumu za vrtce, Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001), prav tako 

poudarja sodelovanje s starši, in sicer skozi ustrezno komunikacijo, z rednim 

sodelovanjem z njimi ter tudi skozi dober odnos med vzgojiteljico in otrokovimi 

starši. Vse to: "... otroku pomaga vzpostavljati nove oblike odnosov z vrstniki, novim 
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okoljem in novimi izkušnjami" (prav tam, str. 20). Dobro sodelovanje med starši in 

vzgojitelji pa je tudi: "... predpogoj za vzpostavitev pedagoške avtoritete oziroma 

možnosti vzgajanja in izobraževanja izven družine" (prav tam). Če istočasno 

vzgojitelj v vrtcu strokovno deluje na otroke in na njihove starše, lahko pričakuje 

boljše rezultate na področju socializacije otrok. S tako imenovanim paralelnim 

delovanjem se namreč ustvarjajo ugodnejši pogoji za razvoj otrokove osebnosti 

(Lepičnik Vodopivec, 1996).  

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj 

to pripomore k dopolnjevanju med družinsko in institucionalno vzgojo (Fajt Šloser, 

2006). Ker je enotnost delovanja vseh dejavnikov vzgoje eno pomembnejših vzgojnih 

načel, je pri vzgoji predšolskega otroka zelo pomembno, da se med staršem in 

vzgojiteljem gradi vzajemno partnerstvo (Lepičnik Vodopivec, 1996). Slednje pa 

temelji na enakopravnih medosebnih odnosih, za katere so značilni: zaupanje, 

spoštovanje, medsebojna pomoč in odgovornost (Intihar in Kepec, 2002). Graditi take 

odnose ni enostavno, saj zahteva napore in kompromise na obeh straneh (Lepičnik 

Vodopivec, 1996).   

 

4.	  2	  OSNOVNA	  ŠOLA	  IN	  DRUŽINA	  
 
Sodelovanje med družino in šolo se kaže skozi vso zgodovino šolstva. V sodobni 

družbi naj bi temeljilo sodelovanje med domom in šolo na razvoju demokratične, 

humane in kakovostne šole (Vučak, 2000, V: Intihar in Kepec, 2002). Takšna šola 

zahteva drugačno ureditev, aktivne oblike in metode dela, s čimer se ustvarja ozračje: 

"... ki je prilagojeno in usmerjeno v razvoj otroka in mladostnika – skladno z 

njegovimi možnostmi in sposobnostmi" (Intihar in Kepec, 2002, str. 14). Značilnost 

takšne šole je humana šola, za katero so značilni: "... dobri odnosi, v katerih se razvija 

medosebno zaupanje, spoštovanje in razumevanje na podlagi empatije ..." (prav tam). 

Dovzetnost šole do njene okolice in njeno odpiranje navzven do družbe, ki jo obdaja, 

je poskus šole, da spremeni svojo moderno podobo in vlogo (Deutsch in Kolar, 2009). 

S tem ko se šola prilagaja okolju, si omogoča: "... dolgoročno in nekonfliktno 

delovanje ter izpolnjevanje poslanstva" (prav tam, str. 161). Okolje šole je sestavljeno 

iz kompleksnega sistema, ki ga oblikujejo njegova fizična osnova in stalni ali začasni 

akterji v njem. Ker so v šolo vključeni otroci, so njihovi starši najpomembnejši 

predstavniki njenega neposrednega okolja. Starši imajo zato za sodelovanje s šolo 
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posebno zanimanje, saj pričakujejo, da bo šola kot ustanova, ki skrbi za vzgojo in 

izobraževanje njihovih otrok: "... delovala uspešno in čim bolj skladno z njihovimi 

vrednotami in prepričanji, kaj je za njihove otroke dobro (prav tam, str. 162).   

Sodelovanje staršev v slovenskem šolskem sistemu omenja Ustava Republike 

Slovenije (1991), ki v svojem 54. členu o pravicah in dolžnostih staršev navede, da 

imajo starši: "... pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. 

Ta pravica in dolžnost se /jim/ lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih 

zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, 

imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej" (prav tam). 57. člen Ustave govori o 

izobraževanju, ki je svobodno. "Osnovnošolsko izobraževanje pa je obvezno in se 

financira iz javnih sredstev," in še "Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko 

pridobijo ustrezno izobrazbo" (prav tam). Iz teh določb Ustave je razvidno, da so 

samo starši odgovorni za šolanje svojih otrok (Zaman, 2009).  

Sodelovanje med šolo in družino je zakonsko podprto v Zakonu o osnovni šoli 

(2006). Ta v svojem 31. členu opisuje Letni delovni načrt, ki mora obsegati tudi 

oblike sodelovanja s starši (prav tam). O nujnosti sodelovanja med družino in šolo 

spregovori tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011), ki v 

svojih načelih in ciljih razvoja osnovne šole opiše Načelo sodelovanja strokovnih 

delavcev šole s starši. Pri njem poudari, da je: "... za doseganje optimalnega razvoja 

učencev ... nujno sodelovanje strokovnih delavcev šole s starši učencev. /Z njimi/ je 

treba doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela in dogovor, da si 

bodo za doseganje teh ciljev prizadevali vsi. Učitelji staršem sproti posredujejo 

povratno informacijo (na govorilnih urah, roditeljskih sestankih) o učenčevem znanju, 

vedenju, odnosu do šole, spoštovanju pravil, sodelovanju v oddelčni in šolski 

skupnosti ipd. Starši učiteljem sproti posredujejo informacije, ki bi lahko vplivale na 

učenčevo delovanje v šoli. Učitelji in šole pri prizadevanjih učenčevega dela 

potrebujejo podporo staršev. Pri sodelovanju strokovnih delavcev šole in staršev je 

treba zagotoviti varovanje zasebnosti obojih in jasno začrtati meje strokovnih 

odločitev učitelja, na katere starši nimajo pravice vplivati" (prav tam, str. 116). 

Skozi zgodovino sodelovanja med šolo in družino je moč zaslediti več pogledov na 

vlogo in značilnosti sodelovanja med družino in šolo. Sodelovanje med šolo in 

družino določata ideološki in šolskopolitični kontekst, pri katerem gre za vprašanje: 

"... kdo je temeljni nosilec socializacije otrok ter kakšna je vloga šole in staršev pri 

izobraževanju otrok" (Cankar, 2009, str. 9). Kar pomeni, da lahko šolski sistem starše 
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in učitelje bolj ali manj spodbuja k medsebojnemu sodelovanju. Iz tega potem izhajata 

dve usmeritvi sodelovanja med družino in šolo, starši so lahko partnerji ali klienti 

(prav tam). Učitelj je zaradi svojega položaja, izobrazbe in učiteljske vloge vodja 

sodelovanja (Jensen in Jensen, 2011). Zato ima večjo neformalno moč, ki je delno 

utemeljena z njegovim strokovnim znanjem, in s tem tudi večjo odgovornost za 

kakovost procesa in njegove posledice (Juul in Jensen, 2010). Zaradi tega ne moremo 

govoriti o enakopravnem sodelovanju, pri katerem bi imeli učitelj in starši enak vpliv 

in enake naloge, pač pa o enakovrednem sodelovanju, saj: "... vsak udeleženec 

predstavlja relevanten in načeloma nepogrešljiv člen v dialogu, ki je usmerjen 

predvsem v to, da bi učenec odnesel od pouka čim več koristi" (Jensen in Jensen, 

2011, str. 56).  Strokovnjaki s področja pedagogike in sociologije tako ugotavljajo, da 

bi moral šolski sistem starše vključiti kot partnerje, in ne kot kliente, kar bo 

omogočilo, da bodo starši lahko v tem družbenem podsistemu enakopraven dejavnik 

(Zaman, 2009). 

 

4.	  3	  PARTNERSTVO	  MED	  STROKOVNIMI	  DELAVCI	  IN	  DRUŽINO	  
	  
Razumevanje in pričakovanje po vključitvi staršev v šolo ali vrtec se je v zadnjih 

desetletjih zelo spremenilo (Logar, 2012). Od včasih stroge prepovedi do prihajanja 

staršev v šolo ali vrtec do današnjega sodelovanja in partnerstva med družino in 

institucijo (prav tam). Namreč, tako kot se je skozi čas spreminjala vloga vrtcev, od 

varstvene, preko kompenzacijske do dopolnitvene, se je spreminjala tudi vloga staršev 

v odnosu do vrtca (Žnidaršič, 2012). In ravno tako, kot se je spreminjala funkcija in 

položaj šole, od kompenzacijske v komplementarno in kooperacijsko, se je spreminjal 

položaj staršev od klientskega v partnerski: "... ki daje staršem formalne pravice 

vplivanja na delo šole in učiteljev, v demokratično participacijo, ki je opredeljena kot 

sodelovanje, v katerem se njihovi predlogi, stališča in zahteve upoštevajo (Intihar in 

Kepec, 2002, str. 14). In tako kot imajo starši šolskih otrok, imajo danes tudi družine 

predšolskih otrok možnost, da so aktivne udeleženke v procesu vzgoje in 

izobraževanja v vrtcu (Žnidaršič, 2012). Njihovo sodelovanje ni samo zaželeno, 

ampak tudi pričakovano in načrtovano, saj je zajeto tudi v nacionalnem dokumentu za 

predšolsko vzgojo v vrtcih, Kurikulu za vrtce (Bahovec idr., 1999). 
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4.	  3.	  1	  OPREDELITEV	  POJMOV	  PARTICPACIJA	  IN	  PARTNERSTVO	  
 
Pojem participacija, kot je pojasnjen v Slovarju Slovenskega knjižnega jezika (1993), 

pomeni: "…udeležba, sodelovanje: participacija delavcev pri odločanju; … 

participacija in udejstvovanje ljudi v prostem času …" (prav tam, str. 534). V primeru 

sodelovanja šole z družinami participacija pomeni vključenost posameznika v 

aktivnosti, odločanje, spremljanje in korigiranje opravljenega, da bi se dosegel 

napredek (Kolar in Kušar, 2009). Ne gre zgolj za sodelovanje, pač pa za prevzemanje 

odgovornosti glede kakovosti opravljenega dela (prav tam). Bistvena razlika je, da je 

za sodelovanje pomembna participacija dveh različnih elementov v skupno zadevo in 

zato vsak od njiju vlaga svoj del. Vsak ostaja na svojem bregu in opravlja nalogo, ki 

sta si jo razdelila (Beguš, 2012). Medtem ko pa je za partnerstvo pomembno, da sta 

elementa enakovredna, zaradi česar je partnerstvo na kakovostni ravni višje (prav 

tam). Partnerstva med šolo in domom odsevajo dinamično naravo deljene 

odgovornosti in sodelovanja za podporo otrokom v njihovem razvoju ter 

izobraževanju (Downer in Myers, 2010). Danes šolska politika pri nas usmerja razvoj 

odnosov med družino in šolo v smeri partnerstva in ne večvrednostne vloge šole 

(Intihar in Kepec, 2002). Participacija staršev v šolskem sistemu je tako del politične 

decentralizacije, kar pomeni, da se povečuje njihova neposredna participacija (Zaman, 

2009). "Šola in dom, učitelji in starši vzpostavljajo most zaupanja in spoštovanja z 

odprtim dialogom, z medsebojno podporo, z upoštevanjem interesov, idej in pobud na 

eni in na drugi strani" (Intihar in Kepec, 2002, str. 22). D. Intihar in M. Kepec (2002, 

str. 23) partnerstvo opredelita kot odnos med učitelji in starši, v katerem si:  

• "... enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti, vezane na vzgojno-

izobraževalno delo; 

• imajo oboji aktivno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja; 

• so oboji odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh; 

• imajo oboji določene pravice in tudi dolžnosti".  

Nekateri tuji avtorji razlikujejo pojem participacija med šolo in družino od pojma 

razmerje med šolo in družino in raje uporabljajo slednjega, saj je ta zanje odsev bolj 

dinamične in medosebne perspektive (Clarke, Sheridan in Woods, 2010). Vendar pa 

se pri nas v strokovni literaturi še vedno uporabljata izraza participacija in 

partnerstvo. Ob besedi partnerstvo pomislimo na odnos med dvema osebama, ki ima 
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socialni značaj (Žnidaršič, 2012). V primeru naše študije pa partnerstvo razlagamo 

kot: "... enakovredno mnenje ene in druge smeri, komplementarni vidik – 

demokratičnost, aktivno vključevanje ..., ki se uresničuje z medsebojnimi in skupnimi 

aktivnostmi, z medsebojnimi srečanji, pristno komunikacijo in medsebojnim 

zaupanjem" (prav tam, str. 10, 11).   

4.	  3.	  2	  	  DRUŽINA	  IN	  STROKOVNI	  DELAVCI	  VRTCA	  V	  PARTNERSKEM	  ODNOSU	  
 

Vrtec je danes institucija s pomembno vlogo v procesu socializacije otrok, ki skupaj z 

družino spodbuja optimalni razvoj otroka na vseh področjih njegovega razvoja. Poleg 

tega pa je vrtec še institucija, ki staršem nudi oporo pri oblikovanju njihove vloge in 

nalog, povezanih s starševstvom. Zato se vzgojiteljice in vzgojitelji danes vedno bolj 

zavedajo pomembnosti medsebojnega sodelovanja in partnerskih odnosov med 

družino in vrtcem (Lepičnik Vodopivec, 1996). Danes prinaša sodelovanje med 

institucijo in družino močne strani družine ter strokovnost institucije v tako 

imenovano aktivno partnerstvo (Žnidaršič, 2012). Avtorici E. Jensen in H. Jensen 

(2011) pojem sodelovanja med družino in institucijo označujeta kot: "... vzajemni 

proces, v katerem so tako starši kot vzgojitelji po pogovoru in skupnih dogovorih 

pripravljeni prilagoditi svoje vedenje in ravnanje v otrokovo korist" (prav tam, str. 

51). S tem, ko si starši in vzgojitelji izmenjajo stališča o otrokovem vedenju, 

vzgojnih, razvojnih ter učnih uspehih, lahko prispevajo k drugačnemu vzgojnemu 

ravnanju doma in v vrtcu. Takšno vzajemno delovanje staršev in vzgojiteljev daje bolj 

dopolnjeno predstavo o otroku, lahko pa preraste tudi v svetovanje ali izobraževanje 

staršev in tudi vzgojiteljev (Lepičnik Vodopivec, 2007). Vzgojitelji in starši 

sodelujejo zato, ker je to za oboje dragoceno in pomembno. Vzgojitelji imajo 

strokovno izobrazbo o razvoju in vzgoji otroka ter tudi veliko znanja o vedenju 

otroka, saj z njim preživijo velik del dneva v različnih situacijah. Starši pa vedo 

veliko o svojem otroku, saj ga poznajo od rojstva in so ga spoznali v drugih situacijah, 

izven vrtca. Ker je glavna naloga vzgojitelja, da spodbudno vpliva na otrokov razvoj, 

vzgojo in izobrazbo, so si skozi njegovo videnje vsi otroci v oddelku enakovredni in 

ima zato dober pregled nad celotno skupino. Skozi oči starša pa je v središču le njihov 

otrok. Vendar pa ta v resnici živi in obstaja v obeh perspektivah (Jensen in Jensen, 

2011), saj: "Vsak otrok raste in se socializira v kulturi svoje družine in vse svoje 

ideje, čustva, močne in šibke strani od doma prinaša v življenje vrtca" (Žnidaršič, 



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	  46	  

2012, str. 6). Poznavanje teh razlik, ki izhajajo iz življenja v instituciji in življenja pri 

starših, vodi v iskanje skupnih točk (Intihar in Kepec, 2002). Takšna povezanost 

družine in vrtca preko otroka, kot partnerstvo, pa prispeva k učinkovitosti vrtca 

(Žnidaršič, 2012). In ravno zaradi slednjega je partnerski odnos med vzgojitelji in 

starši tako zelo pomemben. Če si starši in vzgojitelji delijo informacije, cilje in 

obveznosti enakopravno, imajo aktivno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja, so 

odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh ter imajo oboji določene pravice in tudi 

dolžnosti, potem je partnerstvo med obojimi tudi možno (Lepičnik Vodopivec 2007). 

Da starši postanejo pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa svojega otroka, 

jim mora vrtec zagotoviti, da jih njegovi vzgojitelji dojemajo kot partnerje: "... da 

redno komunicirajo s starši in jim dajo možnost soodločanja; da povabijo družine k 

sodelovanju v programu na ravni skupine vrtca; pomagajo družinam spodbujati 

domače učenje ter jim ponudijo različno kakovostno literaturo za starše" (Žnidaršič, 

2012). 

4.	  3.	  3	  DRUŽINA	  IN	  STROKOVNI	  DELAVCI	  OSNOVNE	  ŠOLE	  V	  PARTNERSKEM	  ODNOSU	  
 
Družina in šola sta dve družbeni instituciji, ki se z vzgojno-izobraževalnim delom 

otrok, poleg vrtca, tudi najbolj ukvarjata. Osnovna ideja njunega sodelovanja izhaja iz 

skrbi za celovit, kakovosten razvoj in napredek otroka (Intihar in Kepec, 2002). S tem 

se strinjajo mnogi avtorji, med drugim tudi A. Velkavrh (2008), ki pravi, da lahko 

družina in šola s kakovostnim medsebojnim sodelovanjem zelo vplivata na boljše 

vzgojno-izobraževalno delo in vsestranski razvoj otroka. Bolj kot je sodelovanje 

staršev v šolanju svojih otrok in šole med seboj povezano in kakovostno, bolj lahko 

pripomore k učinkovitemu doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev (Sheldon in 

Epstein, 2002, v Cankar, Kolar in Deutsch, 2009). To potrjujejo tudi študije zadnjih 

dvajsetih let, saj njihove ugotovitve kažejo, da vključenost družine: "... prispeva k 

boljšim učnim dosežkom učencev, vpliva na rednejše obiskovanje pouka in večjo 

odgovornost učencev pri izpolnjevanju šolskih obveznosti (Catsambis in Beveridge, 

2001, Simon, 2004, v Kolar in Kušar, 2009). V literaturi je moč najti dokaze tudi o 

ugodnem vplivu sodelovanja med družino in šolo tako na starše kot na učence 

(Becker in Epstein, 1982, v Epstein in Dauber, 2009). Na starše v smislu povečane 

interakcije z otroki doma, izboljšanih pozitivnih občutkov o njihovih zmožnostih 

nudenja pomoči otrokom pri učenju in tudi na njihovo oceno učiteljev. Pri otrocih pa 

na boljši odnos do šole in doseganje dobrih učnih rezultatov (prav tam).  
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Ko se je slovenska šola začela poslavljati od totalitarnih ideoloških konceptov, se je 

začela vzpostavljati zavest, da sta vzgoja in izobraževanje predvsem pravica staršev 

(Cankar, Kolar in Deutsch, 2009). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja tako v 

strokovni literaturi zasledimo diskurz, ki opredeljuje razmerje med družino in šolo 

skozi koncept partnerstva. Nekateri avtorji se strinjajo, da je partnerstvo med učitelji 

in starši možno, na primer Epstein in Sanders (1998, v prav tam), ki trdita, da je 

partnerstvo odvisno od programov sodelovanja, ki jih pripravi šola. Spet drugi pa 

menijo, da je partnerstvo iluzija. Kljub temu pa je dobro sodelovanje med šolo in 

starši danes nujno, saj vključenost družine prispeva k boljšim učnim dosežkom 

učencev, vpliva na rednejše obiskovanje pouka in večjo odgovornost učencev pri 

izpolnjevanju šolskih obveznosti (Catsambis in Beveridge, 2001; Sheldon in Epstein, 

2002; Simon, 2004; Epstein in Rodriguez Jansorn, 2004, v prav tam). Pri sodelovanju 

šole in družine lahko prepoznamo dva temeljna pogleda. Pri prvem šola obravnava 

starše kot tiste, katerih sodelovanje je nujno za boljše, lažje, hitrejše in učinkovitejše 

doseganje ciljev (Vec, 2009). Pri drugem pa šola pristaja na svojo storitveno funkcijo. 

V osnovi se mora prilagajati potrebam, zahtevam in ciljem uporabnikom, saj je 

namenjena njim in jim zato tudi mora slediti z načinom svojega delovanja (prav tam).   

4.	  3.	  4	  DOBER	  ODNOS	  MED	  STARŠI	  IN	  STROKOVNIMI	  DELAVCI	  
 

Ideja, ki pravi, da so dobri odnosi med družino in institucijo ključni pri otrokovem 

razvoju in njegovem učenju, izhaja iz več temeljnih načel (Clarke, Sheridan in 

Woods, 2010). Ta služijo kot predpogoj za prizadevanja v zvezi z vzpostavitvijo 

razmerja med družino in institucijo ter tudi kot informacije, ki pripomorejo k 

odločitvi, kakšne vrste razmerij bomo razvili, kako bodo ta vzpostavljena in 

vzdrževana, kdo jih bo vzpostavil in s kakšnim namenom. Prvo načelo predpostavlja, 

da si učitelji in družine delijo enaka pričakovanja, ki zadevajo otrokov razvoj in 

njegove dosežke v šoli in drugih življenjskih kontekstih. To načelo se odvija v 

odnosih medsebojnega spoštovanja in deljeni odgovornosti med šolo ter družino. 

Drugo načelo dobrega odnosa je zaveza, ki družinam in strokovnim delavcem 

omogoča, da ostanejo prilagodljivi, dostopni in občutljivi na čustva drug drugega. 

Tretje načelo pa je kontinuiteta, ki predstavlja pomembnost doslednosti v otrokovem 

življenju (prav tam).   
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Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci vrtcev in šol je dialog, ki poteka v 

okviru profesionalnega odnosa in se pomembno razlikuje od drugih odnosov, saj gre 

za odnos med laikom in strokovnjakom. Vzgojitelj, vzgojiteljica oziroma učitelj, 

učiteljica nastopata v svoji poklicni vlogi, medtem ko so starši le starši ne glede na 

poklic, ki ga opravljajo. Takšen odnos je zato izrazito asimetričen, saj je večja moč na 

strani strokovnih delavcev. Poleg tega za vzgojiteljem, vzgojiteljico in učiteljem, 

učiteljico stoji še politični sistem, ki ga je pooblastil za izvajanje vloge. Strokovni 

delavci vrtcev in šol imajo tako na svoji strani poleg svojega znanja, kompetenc še 

sistem in zato tudi večjo moč (Jensen in Jensen, 2011). Stran z večjo močjo pa nosi 

večjo odgovornost za kakovost procesa in njegove posledice (Jensen in Juul, 2010). 

Vlogo vzgojitelja, vzgojiteljice oziroma učitelja, učiteljice lahko ponazorimo z vlogo 

gostitelja. Ta namreč nosi odgovornost za ton, vzdušje in razpoloženje med 

pogovorom. Vzgojitelji in učitelji bi morali procesni dimenziji, torej načinu, kako se 

reči lotevajo, kakšen ton in razpoloženje oddajajo v interakciji z drugimi, posvečati 

več pozornosti kot ciljem in stvarni vsebini (prav tam).  

Elementi zdravega in dobrega odnosa, kot jih navedejo Clarke, S. M. Sheridan in K. 

E. Woods (2010), so zaupanje, občutljivost in enakost. Zaupanje je pogosto 

razumljeno kot eden najpomembnejših elementov v medosebnih odnosih. Naraščanje 

aktivnega vključevanja družin v proces vzgoje in izobraževanja zahteva, da učitelji 

oziroma vzgojitelji zaupajo družinam in obratno, da te zaupajo učiteljem in 

vzgojiteljem ter zasedejo aktivno vlogo pri podpori otrokovega razvoja. Drugi 

element dobrega razmerja je občutljivost, predvsem v primerih, ko gre za medkulturni 

odnos. Ko danes otroci vstopajo v institucijo, prinašajo s seboj del svoje družine, ki se 

lahko kulturno, jezikovno ... razlikuje od institucije. V teh primerih je zelo 

pomembno, da strokovno osebje razvije razumevanje za drugačno kulturno ozadje in 

tudi ustvarja klimo, ki je sprejemljiva do drugačnosti. Tretji element zdravega odnosa 

je enakost. Pomembno je, da se učitelji in vzgojitelji, ki imajo ogromno znanja o 

učenju in razvoju, zavedajo, da imajo po drugi strani tudi starši veliko vedenja o 

svojem otroku. Skupaj imajo oboji starši in strokovni delavci pomembno vlogo pri 

razvoju otroka. Strokovno znanje učitelja oziroma vzgojitelja je zato lahko 

uporabljeno veliko bolj učinkovito in uspešno, kadar je povezano z izkušnjami staršev 

(prav tam).  
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Odnosi med učitelji oziroma vzgojitelji in učenci oziroma otroki ter starši med sabo 

tvorijo tesno povezan sistem, ki je nekaj najpomembnejšega in zavezujočega v 

vsakem šolskem sistemu (Logar, 2012). 

4.	  3.	  5	  VZROKI	  ZA	  NEUSPEŠNO	  SODELOVANJE	  MED	  INSTITUCIJO	  IN	  STARŠI	  	  
 

Strokovni delavci se mnogokrat sprašujejo, kako pridobiti starše za bogatejše 

sodelovanje oziroma kako jih motivirati za večje vključevanje v življenje in delo 

institucije (Intihar in Kepec, 2002). Odgovor se skriva v tem, da morajo strokovni 

delavci vrtcev in šol vedeti, kako ravnati s starši, da bodo ti zadovoljni s svojim 

pedagoškim poslanstvom, ki je povezano s pedagoškim poslanstvom učiteljev, 

vzgojiteljev in institucije. Kljub temu pa je vseeno težko motivirati starše, da 

učinkovito sodelujejo z institucijo, saj se njihova stališča, potrebe, želje, interesi in 

pričakovanja zelo razlikujejo (prav tam). Najpogostejši vzroki, ki jih navajajo učitelji 

za neuspešno medsebojno partnerstvo, so: "... staršev šola ne zanima ali so preveč 

zaposleni, mame bolj skrbijo zase kot za otroke, bolj jih zanima nakupovanje kot 

otroci, starši so jezni, kadar jih učitelji pokličejo, ali pa se sploh ne ukvarjajo z vzgojo 

svojih otrok" (Stegelin in Wright, 2003, v Velkavrh, 2012). Vzroki za neuspešno 

sodelovanje, ki jih navajajo starši, pa so naslednji: " ... učitelji nas ne želijo zraven, 

moji otroci ne želijo, da sem zraven, nimamo časa, učitelji pričakujejo več, kot 

zmorem narediti, ne morem vedeti, kaj učitelji želijo ipd." (prav tam). A. Velkavrh 

(2008, v prav tam) navaja podobne ugotovitve v raziskavi o sodelovanju staršev in 

šole na eni izmed slovenskih osnovnih šol, katere cilj je bil ugotoviti najpogostejše 

vzroke, ki po mnenju staršev zavirajo sodelovanje med šolo in starši. Več kot 

polovica staršev (59 %) se je strinjalo, da je pomanjkanje časa in prezaposlenost v 

službi najpogostejši vzrok, zaradi katerega ne sodelujejo s šolo. Slaba petina (19 %) 

jih je kot vzrok navedlo slabe izkušnje staršev z učitelji in da s starši ne najdejo 

pravega stika. 14 % jih je bilo mnenja, da učitelji ne upoštevajo njihovega mnenja, 7 

% staršev je za vzrok navedlo nezainteresiranost za sodelovanje s šolo, 5 % staršev pa 

je vzrok pripisalo neuspešnosti otroka (prav tam). 
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4.	  4	  OBLIKE	  SODELOVANJA	  MED	  DRUŽINO	  IN	  STROKOVNIMI	  DELAVCI	  VRTCA	  
TER	  ŠOLE	  
 
V slovenskih vrtcih in osnovnih šolah je uveljavljenih več različnih oblik sodelovanja 

med starši in strokovnimi delavci, ki so bodisi formalne bodisi neformalne. Obe obliki 

sodelovanja dajejo vzgojitelju in učitelju možnost, da se: "... starši kot skupina 

udeležencev povezujejo v koherentno skupnost, ki mu bo vedno stala ob strani, hkrati 

pa bo tudi /vzgojitelj oziroma učitelj/ stal v zaledju staršev in se zanje zavzemal" 

(Intihar in Kepec, 2002, str. 108). 

4.	  4.	  1	  FORMALNE	  OBLIKE	  
 
Formalne oblike, ki sodijo v obveznost vzgojitelja ali vzgojiteljice in učitelja ali 

učiteljice so roditeljski sestanki in govorilne ure. D. Intihar in M. Kepec (2002) med 

formalne oblike sodelovanja dodajata še pisna obvestila (prav tam). Poleg teh so še 

trije zakonsko opredeljeni organi organiziranosti staršev otrok, ki obiskujejo osnovno 

šolo ali vrtec: svet šole in svet vrtca ter svet staršev, ki so prav tako formalne oblike in 

jih izpostavlja slovenski šolski sistem ter sodijo v obveznost vodstva osnovne šole 

oziroma vrtca (Zaman, 2009). Funkcija formalnih oblik sodelovanja je obveščanje 

staršev in njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev, pomembnih za delo vrtca 

oziroma šole. Z leti so se te oblike spremenile, tako da niso več strogo frontalne. 

Vzgojitelji in učitelji danes skušajo pripraviti prijaznejši prostor in ustvariti bolj 

sproščeno vzdušje (Meško, 2002, v Jankovič in Popovič, 2006).   

4.	  4.	  1.	  1	  RODITELJSKI	  SESTANEK	  
 
Ta oblika sodelovanja med starši in strokovnimi delavci vrtcev ter osnovnih šol je 

najbolj splošna oblika obveščanja staršev. Na roditeljskih sestankih starši običajno 

prejmejo splošne informacije o poteku dela v skupini oziroma razredu ter o različnih 

dejavnostih, ki se bodo odvijale skozi šolsko leto (Logar, 2012). V tem primeru gre za 

informativni roditeljski sestanek, ki je tudi najbolj pogosta oblika takšnega sestanka. 

Poleg informativnega roditeljskega sestanka je dobro med šolskim letom organizirati 

še kakšen sestanek, na katerem vzgojitelji oziroma učitelji poročajo o napredku 

skupine oziroma razreda (Jensen in Jensen, 2011). Število roditeljskih sestankov sicer 

ni predpisano, vendar pa so pomemben element programa sodelovanja s starši (Intihar 

in Kepec, 2002). Običajno se v šolskem letu zvrstijo trije roditeljski sestanki, kar je 

odvisno od želja in potreb vrtca oziroma šole ter doma. Največkrat so ti sestanki 
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pogojeni s časom, z vnaprej določenimi vsebinami in konkretno problematiko, ki se 

pojavlja skozi šolsko leto (prav tam).   

Ne glede na vrsto roditeljskega sestanka velja, da se je treba nanj zelo dobro pripraviti 

(Intihar in Kepec, 2002). Vsak načrt roditeljskega sestanka naj bi vseboval določene 

elemente: "... cilje, vsebine, metode in oblike dela, organizacijo (čas, vabila, ureditev 

prostora, pisalni pribor, izbor izvajalcev in sodelavcev, zapisnik) in izobraževalno 

tehnologijo (AV sredstva, knjige, strokovna gradiva ...) (prav tam, str. 102). Poleg 

naštetih elementov na roditeljski sestanek vplivajo še klima, medosebni odnosi in stil 

vodenja – vodja (učitelj, vzgojitelj), udeleženci (starši) (prav tam).  

Najbolj razširjena skupinska oblika sodelovanja s starši je roditeljski sestanek, ki mu 

sledijo govorilne ure (Kolar in Kušar, 2009). 

4.	  4.	  1.	  2	  GOVORILNE	  URE	  
 
Govorilne ure ali ponekod pogovorne ure so najbolj pogosta oblika sodelovanja med 

starši in vzgojitelji oziroma učitelji (Intihar in Kepec, 2002). Cilj govorilne ure je 

seznaniti starše z otrokovim napredkom, njegovim vedenjem in vključevanjem v 

aktivnosti (Vrabl, 2006). Po drugi strani pa se z govorilnimi urami želi tudi spodbuditi 

starše, da se zanimajo za posebnosti svojega otroka in imajo hkrati možnost vprašati 

za nasvet, se pogovarjati in izmenjati izkušnje (prav tam). Govorilna ura staršem nudi 

informacije o počutju njihovega otroka, njegovem razvoju, vedenju in napredku in 

starši se zanjo še posebej zavzemajo (Intihar in Kepec, 2002). Pri govorilni uri je 

namreč središčna tema pogovora otrok posameznega starša, zato so te oblike 

sodelovanja med vsemi tudi najbolj obiskane (prav tam). S tem se strinja tudi 

Marinšek (2009, v Logar, 2012), ki pravi, da starši od vseh oblik sodelovanja najbolj 

cenijo ravno govorilne ure, saj lahko na njih neformalno govorijo o različnih temah. 

Vendar pa na to, koliko staršev se jih bo udeležilo, vplivajo še organizacija, človeška 

ljubeznivost in pozornost vzgojitelja oziroma učitelja (Intihar in Kepec, 2002). 

Ponekod je v navadi, da starši prihajajo na pogovor o svojem otroku samoiniciativno, 

drugje pa na pobudo vzgojitelja oziroma učitelja (prav tam). 

Govorilna ura v troje (učenec – učitelj – starši) se pri nas po nekaterih šolah že 

uveljavlja, predvsem v tistih razredih, kjer so otroci opisno ocenjevani (Intihar in 

Kepec, 2002). Takšna govorilna ura omogoča, da vsi (učenec, učitelj in starši) 

razmišljajo o otrokovem napredku, o učnih dosežkih in rezultatih ter načrtujejo 

njegovo nadaljnje delo (prav tam). Po mnenju avtoric E. Jensen in H. Jensen (2011) 
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so otroci v vrtcu še premajhni, da bi sodelovali pri pogovornih urah. Takšna oblika 

govorilne ure tudi pri nas ni značilna za vrtec. V vrtcih potekajo pogovorne ure brez 

sodelovanja otrok, torej gre za binarni pogovor med starši in vzgojitelji. 

4.	  4.	  1.	  3	  PISNA	  OBVESTILA	  
 
Pisna obvestila so posreden način komuniciranja med strokovnimi delavci šole in 

domom. Gre za zapise v obliki uradnih dopisov in prav tako v manj formalnih 

oblikah. Vsebine pisnih sporočil so vabila, obvestila, uradna obvestila in pisma 

(Intihar in Kepec, 2002). V zahodnoevropskih državah se posveča pisnemu sprotnemu 

obveščanju staršev velik pomen. Reeding (1999, v Intihar in Kepec, 2002) navaja 

naslednje primere, ki dajejo staršem informacije o procesu učenja in jim dajejo 

pobude, kako otroku pomagati. To so sporočilne kartice, vesela sporočila, povezava 

med šolo in domom v razredu, beležka za spremljanje otrokovega napredka. Prednost 

sprotnega pisnega obveščanja je v stalnem spremljanju otrokovega učnega procesa in 

učnih dosežkov ter možnost takojšnje pomoči šole in doma. Med pisna sporočila pa 

lahko uvrstimo še sporočila staršev razredniku ali vodstvu šole. V tem primeru gre 

najpogosteje za opravičila za otrokov izostanek od pouka in prošnje (prav tam).  

V vrtcih so pogosta pisna obvestila v obliki zapisov na oglasne deske skupin, v 

katerih vzgojiteljice staršem sporočajo o dnevnem dogajanju v skupini. Del sporočil 

pa pošiljajo tudi pisno, v elektronski obliki ali na papirju. Taka pisma staršem 

največkrat vsebujejo informacije o osebju v vrtcu, o otrocih, predvsem pa o delovanju 

v bližnji prihodnosti (Jensen in Jensen, 2011). Obvestila staršem lahko vsebujejo tudi 

informacije o morebitnih nalezljivih boleznih, ki se pojavljajo v vrtcu. 

4.	  4.	  1.	  4	  SVET	  STARŠEV	  
 
Svet staršev je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (1996) in je namenjen organiziranemu uresničevanju 

starševskega interesa v javnem vrtcu oziroma šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem 

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku 

oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Naloge sveta staršev so: 

• predlaga nadstandardne programe, 

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem 

delovnem načrtu, 
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• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

• voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole, 

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (prav tam). 

Svet staršev ima svetovalno in posvetovalno funkcijo, ne pa tudi upravljavske ali celo 

odločujoče (Zaman, 2009). Deluje le na principu demokratične participacije. Starši 

lahko različnim posameznikom predlagajo nekatere zadeve, ki se običajno nanašajo 

na konkretno in trenutno problematiko, vendar jim pri tem v resnici ni treba ugoditi. 

Ker svet staršev dejansko o ničimer ne odloča, za svoje odločitve ne more sprejemati 

odgovornosti. Odloča lahko le o tem, ali poleg zakonsko določenih obveznosti 

sodeluje še pri kakšni drugi aktivnosti (prav tam). Iz tega je razvidno, da je formalna 

participacija staršev možna zgolj na institucionalni ravni, zato da bi se zadostilo 

formalni vključenosti staršev. Na podlagi tega člena sklepamo, da so starši v tem 

primeru še vedno le stranke in nikakor ne partnerji (Brusnjak, 2009).   

4.	  4.	  1.	  5	  SVET	  VRTCA	  IN	  SVET	  ŠOLE	  
 
Svet vrtca in svet šole sta organa javnega vrtca oziroma javne šole. Njuno delovanje 

je opisano v 46., 47. in 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (1996). Sestavljen je iz treh predstavnikov ustanovitelja, treh 

predstavnikov delavcev vrtca oziroma šole in treh predstavnikov staršev. Člani sveta 

so imenovani oziroma izvoljeni za 4 leta in so lahko tudi vnovič imenovani oziroma 

izvoljeni. Ista oseba je lahko za člana zaporedoma imenovana le dvakrat, kar se po 

vmesnih prekinitvah lahko neomejeno ponovi. Mandat predstavnikov staršev v svetu 

je povezan s statusom otroka. Če torej otrok zaključi šolanje ali preneha obiskovati 

vrtec, predstavnik staršev ne more sodelovati v svetu zavoda cel mandat. Svet odloča 

z večino glasov vseh članov. Pristojnosti sveta javnega vrtca oziroma šole so 

naslednje:  

• imenovanje in razrešitev ravnatelja vrtca oziroma šole,  

• sprejemanje programa razvoja vrtca oziroma šole,  

• letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,  

• odločitve o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,  

• obravnavanje poročil o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,  

• odločanje o pritožbah v zvezi s statusom učenca,  
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• odločanje o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi 

delavcev iz delovnega razmerja,  

• odločanje o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v 

vrtcu oziroma šoli 

•  in druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi (prav tam).   

Svet šole oziroma svet vrtca je organ, ki dejansko upravlja šolo oziroma vrtec 

(Zaman, 2009). Svet šole oziroma svet vrtca sprejema najpomembnejše odločitve v 

zvezi s "svojo" šolo oziroma vrtcem in je tudi kazensko odgovoren za svoje morebitne 

nezakonite postopke in odločitve. Svet šole oziroma svet vrtca ima lahko tudi funkcijo 

demokratične participacije, ko se z neko pobudo obrne na svet staršev, lokalno 

skupnost, državne institucije (prav tam).   

4.	  4.	  2	  NEFORMALNE	  OBLIKE	  
 
Neformalne oblike sodelovanja s starši so tiste oblike sodelovanja, ki so se razvile v 

zadnjih letih kot posledica večje odprtosti šole in vrtca do staršev in družine (Inithar 

in Kepec, 2002). Takšne oblike sodelovanja so mnogo bolj sproščene. Družini in 

staršem nudijo možnost, da bolj aktivno in neposredno doživijo različne dejavnosti ter 

samo vzdušje v razredu ali skupini, da se med seboj bolje spoznajo, povežejo, si 

nudijo medsebojno podporo in pomoč. Tako se med vsemi vpletenimi gradi most 

spoštovanja, sodelovanja in zaupanja. Četudi omenjamo neformalno sodelovanje, to 

še ne pomeni, da takšno sodelovanje nima natančno opredeljenih namenov in ciljev. 

Cilji neformalnih oblik sodelovanja, kot jih navajata D. Intihar in M. Kepec (2002), so 

lahko:  

• učitelj/vzgojitelj pokaže delo pri različnih dejavnostih in opazuje povezavo 

med starši in otroki; 

• starši spoznajo delo svojega otroka v skupini med ostalimi (sprejetost, 

sodelovanje) in opazujejo njegovo delo, kadar je v skupini ali kadar je sam 

(kako se loteva nalog, ali je iznajdljiv, ali prosi za pomoč, kako ravna ob 

uspehu ali porazu ...); 

• otrok pokaže staršem, kaj vse že zna, oziroma skupaj s starši opravi delo. 

M. Brusnjak (2009) pa dodaja še: 

• vzpodbujanje razvoja pozitivnih čustev pri otroku in starših; 
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• skupno preživljanje prostega časa; 

• ustvarjanje pozitivne komunikacije med starši, strokovnimi delavci in otroki; 

• omogočanje spoznavanja načina življenja v vrtcu, šoli. 

Najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja so naslednje: dan odprtih vrat, 

sodelovanje staršev na razstavah in prireditvah, vključevanje staršev v projekte, 

sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli in v vrtcu, obiski 

staršev pri pouku oziroma v vrtčevskem oddelku, dnevi dejavnosti skupaj s starši, 

starši vodijo interesne dejavnosti, starši predstavijo svoj poklic, svetovanje staršem za 

kakovostnejšo pomoč otroku doma, popoldanska druženja, tematske delavnice za 

otroke in starše, skupno doživljanje praznikov, dejavnosti za kakovost življenja in 

družine ... Vsaka od teh oblik sodelovanja lahko poteka na različnih ravneh: na ravni 

šole oziroma vrtca, na ravni posamezne stopnje šolanja, na ravni paralelk istega 

razreda oziroma med oddelki enako starih otrok ali na ravni posameznega oddelka 

oziroma skupine. 
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5 EMPIRIČNI DEL 
 
 

5.	  1	  OPREDELITEV	  RAZISKOVALNEGA	  PROBLEMA	  IN	  CILJEV	  
 

Vloga očeta se od razvoja prazgodovinskih skupnosti pa do prihoda industrializacije v 

začetku 19. stoletja ni bistveno spreminjala. Pravzaprav je imel moški, navkljub 

spremembam življenjskih razmer, družbenih redov, meja in kultur, še vedno pretežno 

vlogo družinskega skrbnika. Ženska kot mati pa je skrbela za otroke in dom. Šele 

vstop žensk na trg dela je začenjal spreminjati in s tem tudi zapletati osrednjo vlogo 

moškega in očeta v družini. Ker danes velika večina žensk in mater hodi v službo ter 

skupaj s partnerjem preživlja družino, so se nekoč jasne naloge moškega in ženske 

spremenile. Moški se zato danes v vlogi očeta veliko bolj kot v preteklosti vključuje v 

družinsko življenje. S tem pa je bolj vključen tudi v skrb za otroka, njegovo vzgojo in 

izobraževanje.  

Medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem oziroma šolo je 

pomembno za vse posameznike, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni proces: otroke, 

starše in vzgojitelje oziroma učitelje. Tem bolj ko se vzgoja v družini in vrtcu med 

seboj povezuje, prepleta in dopolnjuje, boljši vpliv ima na razvoj otroka (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). Tako kot sodelovanje med družino in vrtcem tudi sodelovanje med 

družino in šolo: "... prinaša pozitivne posledice tako za otroka kot za starše, učitelje in 

šolo v celoti" (Kalin, 2009, str. 89). Starši so danes vse bolj partnerji v odnosu z vrtci 

in šolami, zaradi česar vplivajo na formalno organiziranost ter na razvijanje 

neformalnih odnosov med domom in vrtcem oziroma šolo (prav tam).  

Ker je danes moški v vlogi očeta bolj aktivno vključen v družinsko življenje, nas bo v 

magistrskem delu zanimalo, ali to pomeni tudi večjo vključenost pri sodelovanju z 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Problem našega dela bo primerjava med 

sodelovanjem očetov z vrtcem in z osnovnimi šolami v Novem mestu. Raziskati 

želimo, ali očetje več sodelujejo z vrtci in vzgojiteljicami ter vzgojitelji ali šolami, 

torej učiteljicami oziroma učitelji. Zanimalo nas bo predvsem, kako očetje sodelujejo 

z vrtcem in šolo. In ali se bolj vključujejo v vzgojo in izobraževanje v otrokovem 

predšolskem ali šolskem obdobju. Poleg tega želimo ugotoviti še, kakšna so 
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pričakovanja očetov do sodelovanja z vrtcem oziroma osnovno šolo ter kakšni so 

načini in oblike sodelovanja očetov z vrtci in osnovnimi šolami. Z rezultati naše 

raziskave želimo opozoriti vrtce in šole na pomembnost in potrebnost razvijanja 

sodelovanja tudi z očeti otrok. Cilj naše raziskave je, da opozorimo in hkrati 

spodbudimo vrtce in šole k drugačnemu načrtovanju sodelovanja s starši otrok.  

 

5.	  2	  HIPOTEZE	  RAZISKAVE	  
 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in ciljev želimo odgovoriti na naslednje hipoteze. 

H1: Očetje statistično pomembno bolje sodelujejo z učitelji v osnovni šoli kot z 

vzgojitelji v vrtcu. 

H2: Pričakovanja očetov otrok iz vrtca se do sodelovanja z njim statistično 

pomembno razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe. 

H3: Pričakovanja očetov otrok iz osnovne šole se do sodelovanja z njo statistično 

pomembno razlikujejo glede na njihovo stopnjo izobrazbe. 

H4: Načini in oblike sodelovanja očetov z vrtci se statistično pomembno razlikujejo 

od načinov in oblik sodelovanja očetov s šolami. 

 

5.	  3	  METODA	  IN	  RAZISKOVALNI	  PRISTOP	  
	  

5.	  3.	  1	  OPIS	  POSTOPKA	  ZBIRANJA	  PODATKOV	  
 

Podatke za raziskavo smo pridobili z anketnimi vprašalniki, sestavljenimi posebej za 

očete otrok. Vprašalnike smo po predhodnem telefonskem pogovoru z vodstvom šol 

oziroma vrtca osebno prinesli v šole in vrtec, kjer smo jih pustili pri vzgojiteljicah in 

vzgojiteljih ter učiteljicah in učiteljih. Ti so jih potem posredovali očetom otrok, ki so 

izpolnjene prinesli v vrtec oziroma šole v posebej za to pripravljene škatle. Pri 

izpolnjevanju vprašalnikov je bila tako zagotovljena anonimnost. Izpolnjene anketne 

vprašalnike smo potem osebno prišli iskat v šole in vrtec. Izpolnjevanje vprašalnikov 

je potekalo od novembra 2012 do maja 2013. 

V enote Vrtca Ciciban Novo mesto smo za očete vrtčevskih otrok razdelili 150 

anketnih vprašalnikov. Za očete osnovnošolskih otrok pa smo v osnovne šole razdelili 



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	  58	  

150 anketnih vprašalnikov, kar je skupaj 300 anketnih vprašalnikov. Od teh smo 

zbrali 80 vprašalnikov v vrtcih in 85 v osnovnih šolah in vse skrbno pregledali ter 

izločili nepopolno (manjkajoči podatki; npr. starost, stopnja izobrazbe) in nenatančno  

(neodgovorjene nekatere trditve v sklopih vprašanj) izpolnjene. Iz nadaljnje obdelave 

je bilo nato izločenih 16 vprašalnikov, kar pomeni, da je bilo v končni vzorec 

vključenih skupno 149 anketirancev (90 % vseh). 

V času izpolnjevanja vprašalnikov so se pokazale naslednje težave: 

• v sodelovanje pri naši raziskavi smo zelo težko prepričali nekatere osnovne 

šole v Novem mestu. Vodstveni delavci namreč niso želeli sodelovati v 

raziskavi, saj so bili mnenja, da so “njihovi” starši že prenasičeni z vsemi 

anketami in jih niso hoteli dodatno obremenjevati. Kljub temu pa nam jih je 

vseeno uspelo prepričati. Na koncu je zaradi istega razloga odklonila 

sodelovanje samo ena osnovna šola;  

• nekateri starši niso razumeli, da so vprašalniki namenjeni očetom otrok in ne 

tudi materam. Težavo smo rešili tako, da smo na vprašalnike z barvo označili, 

komu je anketa namenjena, in vsakega starša posebej opozorili na to. 

5.	  3.	  2	  VZOREC	  

V našo raziskavo je bilo vključenih 149 očetov predšolskih in šolskih otrok. V vrtcih 

smo pridobili anketne vprašalnike od očetov otrok prvega in drugega starostnega 

obdobja, torej od vseh očetov (ne glede na starost njihovega otroka). 

Rezultati iz empirične raziskave o sodelovanju med šolo in starši, ki so jo izvedli 

sodelavci na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani (Kalin, 2009), kažejo na to, da je kakovost sodelovanja med šolo in domom 

v prvi triadi boljša kot v drugih dveh. To je tudi razlog, da smo se odločili v raziskavo 

vključiti zgolj očete otrok iz prve triade. Da pa je časovni razmik med vrtcem in šolo 

večji, smo izbrali samo očete tretješolcev. V našo raziskavo je tako vključenih 78 

očetov otrok (52,3 %), ki so imeli svoje otroke v eni izmed enot Vrtca Ciciban Novo 

mesto, in 71 (47, 7 %) očetov otrok iz tretjih razredov v novomeških osnovnih šolah: 

OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Šmihel in OŠ Drska (slika 1). 
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Slika 1: Porazdelitev očetov otrok po odstotkih glede na to, ali imajo otroke v vrtcu 

ali v osnovni šoli. 

 

V raziskavi so sodelovali očetje različnih starosti. Za lažjo statistično obdelavo 

podatkov smo jih združili v tri razrede. V prvem razredu (do 30 let) je bilo 11 očetov 

(7,4 %), od tega 9 očetov otrok v vrtcu in 2 očeta otrok v OŠ. V drugem razredu (od 

31 do 40 let) je bilo največ očetov, in sicer 93 (62,4 %). Od teh je bilo 56 očetov otrok 

v vrtcu in 37 očetov otrok v OŠ. V tretjem razredu (nad 41 let) je bilo 45 očetov (30,2 

%). Od teh je bilo 13 očetov otrok v vrtcu in 32 očetov otrok v OŠ (slika 2). 

 

 

 
Slika 2: Starost anketirancev 
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V raziskavi nas je zanimala tudi stopnja končane izobrazbe anketirancev. Za končano 

osnovno šolo sta se opredelila dva anketiranca (1,3 %), in sicer en oče otroka v vrtcu 

in en oče otroka v OŠ. Očetov, ki so zaključili svoje izobraževanje po srednji šoli, je 

bilo 74 (49,7 %). Od teh je bilo 41 očetov otrok v vrtcu in 33 očetov otrok v OŠ. Vseh 

očetov otrok s končano višjo šolo je bilo 14 (9,4 %). Od teh jih je bila polovica (7) v 

vrtcih in 7 očetov otrok v OŠ. Očetov, ki so zaključili visoko in univerzitetno šolo, je 

bilo 50 (33,6 %), od teh je bilo 23 očetov otrok v vrtcu in 27 očetov otrok v OŠ. Za 

končano najvišjo stopnjo izobrazbe, magisterij oziroma doktorat, se je opredelilo 9 

očetov (6 %), od tega 6 očetov otrok v vrtcu in 3 očetje otrok v OŠ (slika 3). 

 

 
Slika 3: Stopnja končane izobrazbe anketirancev 

Za lažjo obdelavo podatkov smo tudi pri izobrazbi združevali podatke, in sicer v dva 

razreda. V prvem smo združili očete z osnovno in srednješolsko izobrazbo, v drugem 

pa očete z višjo, visoko, univerzitetno izobrazbo, magisterijem in doktoratom. Tako 

smo dobili dva približno enako velika razreda.  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

OČETJE	  OTROK	  V	  VRTCU	  

OČETJE	  OTROK	  V	  OŠ	  



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	   61	  

 

Slika 4: Stopnja končane izobrazbe anketirancev v dveh združenih razredih 

5.	  3.	  3	  MERSKI	  INSTRUMENT	  

Za raziskavo smo uporabili vprašalnik, ki smo ga sami sestavili (vprašalnik se nahaja 

v Prilogi 1). Prvi del vprašalnika je sestavljen iz vprašanj, s pomočjo katerih smo 

ugotovili starost in stopnjo izobrazbe anketirancev. V drugi del vprašalnika smo 

umestili ocenjevalne lestvice, s pomočjo katerih smo dobili podatke o tem, kako 

sodelujejo očetje z vzgojitelji v vrtcih oziroma učitelji v šolah, kakšna so pričakovanja 

očetov do sodelovanja z vrtcem in šolo ter kakšni načini in oblike sodelovanja se 

pojavljajo in prevladujejo bodisi v vrtcih bodisi v šolah.  

Prvi sklop vprašanj o aktivnostih, ki se jih udeležujejo očetje v vrtcih oziroma 

osnovnih šolah, so anketiranci ocenjevali na 5-stopenjski lestvici: nisem seznanjen; 

sem seznanjen, a se ne vključujem; sem seznanjen, vključujem se redko; sem 

seznanjen, vključujem se občasno in sem seznanjen, vključujem se vedno. Drugi sklop 

vprašanj o očetovih pričakovanjih do vzgojiteljic oziroma učiteljic so anketiranci 

ocenjevali na 4-stopenjski lestvici: (1) sploh ne pričakujem, (2) pričakujem v manjši 

meri, (3) delno pričakujem in (4) gotovo pričakujem. Prav tako na 4-stopenjski 

lestvici so anketiranci ocenjevali tretji sklop vprašanj o sodelovanju med njimi in 

njihovo vzgojiteljico oziroma učiteljico: nikoli, občasno, pogosto in vedno.   
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5.	  3.	  4	  SPREMENLJIVKE	  

V raziskavo so vključene naslednje spremenljivke. 

1. Neodvisne spremenljivke: 

• očetje predšolskih in šolskih otrok, 

• starost očetov in 

• stopnja izobrazbe očetov. 

 

2. Odvisne spremenljivke: 

• oblike sodelovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

• pričakovanja očetov: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 in 

• sodelovanje med očeti in vzgojiteljicami, učiteljicami: 24, 25, 26, 28. 

5.	  3.	  4.	  1	  OBLIKE	  SODELOVANJA	  

1. Roditeljski sestanki. 

2. Govorilne ure. 

3. Strokovna predavanja za starše. 

4. Delavnice za starše. 

5. Ustvarjalne delavnice za otroke in starše. 

6. Različne aktivnosti z otrokom (izlet, piknik, športni dan ...). 

7. Sodelovanje pri pripravi predstave (npr. lutkovne igrice) za otroke v oddelku. 

8. Predstavitev mojega poklica v vrtcu/šoli. 

9. Sodelovanje pri projektih v oddelku. 

10. Vključevanje v načrtovanje dela v oddelku mojega otroka. 

11. Vključevanje v ovrednotenje (evalvacijo) dela v oddelku mojega otroka. 

12. Vključevanje v reševanje težav o mojem otroku. 

5.	  3.	  4.	  2	  PRIČAKOVANJA	  OČETOV	  

13. Moj otrok bo rad obiskoval vrtec/šolo, kar pomeni, da se bo v njem/njej 

počutil dobro. 

14. Moj otrok bo obravnavan enakovredno drugim otrokom v oddelku. 

15. Vzgojiteljica/učiteljica me bo poslušala in upoštevala moje mnenje v zvezi z 

mojim otrokom. 

16. Z vzgojiteljico/učiteljico bom lahko sodeloval pri načrtovanju dela. 
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17. Z vzgojiteljico/učiteljico bom lahko sodeloval pri ovrednotenju dela 

(evalvaciji) v skupini/razredu. 

18. Lahko se bom vključil v posamezne dejavnosti (skupaj z otrokom), ki 

potekajo v vrtcu/šoli (npr. gledanje lutkovne igrice, športno dopoldne, 

spremstvo na izletih ...). 

19. Po pogovoru z vzgojiteljico/učiteljico bom lahko pripravil predstavitev 

svojega poklica v razredu. 

20. Po pogovoru z vzgojiteljico/učiteljico bom lahko organiziral obisk otrok v 

svoji delovni organizaciji.  

21. Sproti bom obveščen o preživetem dnevu svojega otroka v vrtcu/šoli. 

22. Sproti bom obveščen o boleznih in drugih spremembah v vrtcu/šoli. 

23. V vrtcu/šoli bodo razumevajoči do mojih potreb, želja, strahu. 

5.	  3.	  4.	  3	  SODELOVANJE	  MED	  OČETI	  IN	  VZGOJITELJICAMI,	  UČITELJICAMI	  

24. Ko pripeljem otroka v  vrtec/šolo, se pogovarjam z  vzgojiteljico/učiteljico o 

svojem otroku. 

25. Ko otroka pridem iskat v vrtec/šolo, se pogovarjam z  vzgojiteljico/učiteljico o 

svojem otroku. 

26. Vzgojiteljica/učiteljica me obvešča z obvestili na oglasni deski. 

27. Vzgojiteljica/učiteljica me obvešča osebno (preko elektronske pošte oziroma 

pisnih obvestil). 

28. Vzgojiteljica/učiteljica me o nujnih stvareh obvešča po telefonu.  

5.	  3.	  5	  POSTOPKI	  OBDELAVE	  PODATKOV	  

Podatke, ki smo jih pridobili z anketnimi vprašalniki, smo vnesli v skupno bazo ter jih 

obdelali s statističnim programom SPSS verzije 22.0.0.  

Zanesljivost vprašalnika in vseh sestavljenih spremenljivk smo preverjali s 

Cronbachovim koeficientom alfa (α). Izračuni se nahajajo v tabeli 1. 

Za vse uporabljene spremenljivke v raziskavi smo izračunali osnovno deskriptivno 

statistiko: numerus (N), aritmetično sredino (M), modus (Mo), mediano (Me), 

standardni odklon (SD), varianco (σ), minimalno (min) in maksimalno (max) 

vrednost.  
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Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v sodelovanju očetov otrok iz vrtca in 

očetov otrok iz osnovne šole smo izvedli analizo variance (ANOVA). Ker se kot 

pogoj za analizo variance zahteva enakost varianc, smo izvedli tudi Levenov test 

homogenosti varianc. Pridobljene rezultate smo sprejeli s stopnjo tveganja p < 0.05. 

5.	  3.	  6	  ZANESLJIVOST	  VPRAŠALNIKA	  

Da smo preverili, koliko so zanesljivi odgovori, ki so jih dali naši izpraševanci, smo 

najprej s Cronbachovim koeficientom alfa preverili zanesljivost vprašalnika, ki je: "... 

lastnost vprašalnika, da daje pri ponovljenih merjenjih istih lastnosti pri istih osebah 

enake rezultate ..." (Šifrer in Bren, 2011, str. 34).  

Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa (α) za prvi sklop vprašanj, ki se nanaša na 

oblike sodelovanja, znaša 0.897. Ker je njegova vrednost večja od 0.8, lahko 

zaključimo, da je lestvica visoko zanesljiva. Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

(α) za drugi sklop vprašanj, s katerim smo ugotavljali pričakovanja očetov do 

vzgojiteljic in učiteljic, znaša 0.796, kar je še vedno sprejemljiva vrednost in nam daje 

srednjo zanesljivost. Pri tretjem sklopu vprašanj o sodelovanju med očeti in 

vzgojiteljicami oziroma učiteljicami pa smo dobili nižji Cronbachov koeficient alfa 

(α), in sicer 0.579. Da bi izboljšali njegovo zanesljivost, smo iz nadaljnje analize 

izločili spremenljivko št. 27 (vzgojiteljica, učiteljica očeta obvešča osebno: e-pošta, 

pisna obvestila), ki je slabše korelirala s celoto, in dobili Cronbachov koeficient alfa 

(α) 0.644 , ki nam daje srednjo zanesljivost. Ugotavljamo, da je zanesljivost vseh treh 

sestavljenih spremenljivk ustrezna, saj vse presegajo prag 0.60, ki predstavlja mejo 

srednje zanesljivosti (tabela 1). 

Tabela 1: Zanesljivost vprašalnika za očete predšolskih in šolskih otrok po 

sestavljenih spremenljivkah. 

 

Sestavljena spremenljivka Cronbahov koeficient alfa (α) 

Oblike sodelovanja 0.897 

Pričakovanja do vzgojiteljice, učiteljice 0.796 

Sodelovanje med očeti in vzg. oz. uč. 0.644 
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5.	  4	  REZULTATI	  Z	  INTERPRETACIJO	  
 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate naše raziskave o primerjavi sodelovanja 

očetov z vrtcem in osnovnimi šolami v Novem mestu.  

Najprej smo raziskali, kako sodelujejo očetje z vzgojitelji v vrtcu in učitelji v osnovni 

šoli. Natančneje – ali se pri sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede sodelovanja. Temu je sledilo ugotavljanje, ali so 

pričakovanja očetov otrok statistično pomembno odvisna od njihove stopnje 

izobrazbe, in sicer posebej za vrtec in osnovno šolo. Na koncu pa smo ugotavljali še, 

ali obstajajo pomembne razlike v načinih in oblikah sodelovanja očetov z vrtcem in 

osnovno šolo. 

5.	  4.	  1	  SODELOVANJE	  MED	  OČETI	  IN	  VZGOJITELJICAMI	  V	  VRTCU	  TER	  UČITELJICAMI	  V	  OŠ	  
 

Razlike v odgovorih očetov otrok iz vrtca in očetov otrok iz OŠ so se pokazale pri 

prav vseh štirih vprašanjih. V nadaljevanju pa bomo izpostavili samo tiste, ki najbolj 

odstopajo. 

Iz slike 5 je razvidno, da samo 7 očetov otrok iz vrtca (9 %) in kar 30 očetov otrok iz 

OŠ (42.2 %), navaja, da nimajo nobenega stika z vzgojiteljico oziroma učiteljico 

svojega otroka ob prihodu v vrtec ali šolo. Občasen stik z vzgojiteljico svojega otroka 

ima 53 očetov otrok iz vrtca (68 %) in 33 očetov otrok iz OŠ (46.5 %). Pogosto se z 

vzgojiteljico svojega otroka srečuje 11 očetov otrok iz vrtca (14 %) in 8 očetov otrok 

iz OŠ (11.3 %). Vedno ima stik z vzgojiteljico svojega otroka 7 očetov otrok iz vrtca 

(9 %) in noben oče otroka iz OŠ.  

 

 
Slika 5: Pogovor z vzgojiteljico/učiteljico ob prihodu v vrtec/šolo  
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Slika 6 nam pokaže, da nihče od očetov otrok iz vrtca ni označil odgovora nikoli pri 

vprašanju o vzgojiteljičinem obveščanju z obvestili na oglasni deski. Vendar pa se je 

za ta odgovor odločilo kar 14 očetov otrok iz OŠ (19.7 %). Da vzgojiteljica oziroma 

učiteljica z obvestili na oglasni deski obvešča starše občasno, se je opredelilo 9 očetov 

otrok iz vrtca (11.5 %) in 14 očetov otrok iz OŠ (19.7 %). 14 očetov otrok iz vrtca (18 

%) in 19 očetov otrok iz OŠ (26.8 %) jih je mnenja, da jih na ta način obvešča 

pogosto. Kar 55 očetov otrok iz vrtca (70.5 %) in 24 očetov otrok iz OŠ (33.8 %) pa 

jih je mnenja, da jih tako obvešča vedno. 

 

Slika 6: Vzgojiteljica/učiteljica obvešča z obvestili na oglasni deski. 

 

Za ugotavljanje povprečne skupne vrednosti sodelovanja očetov z vrtci in osnovnimi 

šoli smo združili vsa štiri vprašanja skupaj in ugotovili, da očetje otrok iz vrtca bolje 

sodelujejo z vzgojiteljico svojega otroka, saj znaša aritmetična sredina njihovih 

odgovorov M = 2.77. Očetje predšolskih otrok tako bolj pogosto sodelujejo z 

vzgojiteljico svojega otroka kot pa očetje šolskih otrok z učiteljico svojega otroka. 

Povprečna vrednost njihovih odgovorov namreč znaša M = 2.20, kar pomeni, da z 

učiteljico sodelujejo bolj občasno kot pogosto. Da je temu tako, ima najverjetneje 

vpliv tudi zahteva vrtca, ki od staršev pričakuje, da otroka pripeljejo do igralnice in ga 

tja tudi pridejo iskat. Ti imajo zato večjo možnost, da se vsakodnevno srečujejo s 

strokovnimi osebami znotraj ustanove v primerjavi s starši, ki vodijo svoje otroke v 

šolo, ki takšnih zahtev nima. 

Razlike med variancami niso statistično pomembne (p = 0.185 > 0.05), zato smo 

lahko sprejeli predpostavko o homogenosti varianc, ki je pogoj za analizo variance 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

NIKOLI	   OBČASNO	   POGOSTO	   VEDNO	  

OČETJE	  OTROK	  V	  VRTCU	  

OČETJE	  OTROK	  V	  OŠ	  



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	   67	  

(ANOVA). Iz tabele 2 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

variancami obeh skupin. Našo hipotezo H1 zato lahko sprejmemo, saj obstajajo 

statistično pomembne razlike v sodelovanju očetov z vrtcem in očetov z OŠ: F (1, 

147) = 30.649, p = 0.000 < 0.05. Vendar pa gre v našem primeru za obratno stanje, saj 

smo ugotovili, da so v resnici očetje predšolskih otrok tisti, ki bolje sodelujejo z 

ustanovo v primerjavi z očeti šolskih otrok. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da je 

dobro sodelovanje med vzgojno-izobraževalno ustanovo in družino nujno med drugim 

tudi zato, ker otrok z vstopom v vrtec prvič prehaja iz znanega socialnega okolja 

(družine) v neznano socialno okolje, ki je za veliko večino otrok vrtec in ne osnovna 

šola. Sodelovanje med starši in vzgojitelji je v otrokovem predšolskem obdobju zelo 

pomembno tudi zato, ker je otrok takrat veliko bolj kot kadar koli pozneje povezan in 

odvisen od svojih staršev (Lepičnik Vodopivec, 2012), česar se očitno zavedajo tudi 

očetje predšolskih otrok. Ti namreč iščejo in sprejemajo strokovno pomoč vrtca pri 

vzgoji kot eni izmed najbolj zahtevnih in hkrati človeških dejavnosti (Valentinčič, 

1981), kar smo potrdili tudi z našo raziskavo.  

 

Tabela 2: ANOVA: sodelovanje med očeti in vzgojiteljicami/učiteljicami. 

 

 Očetje M SD F dF p 

Sodelovanje med 

očeti in 

vzgojiteljicami 

ter učiteljicami 

 

VRTEC 

 

 

2.77 

 

.585 

 

30.64

9 

 

1 (med skupinami) 

147 (znotraj skupin) 

148 (skupaj) 

 

.000 

 

OŠ 

 

2.20 

 

.080 

 

5.	  4.	  2	  PRIČAKOVANJA	  OČETOV	  PREDŠOLSKIH	  OTROK	  GLEDE	  SODELOVANJA	  
 

Za ugotavljanje vpliva izobrazbe na očetova pričakovanja smo združili končane 

stopnje izobrazbe v dva razreda. V prvega smo tako uvrstili očete s končano osnovno  

in srednjo šolo (53,8 %), v drugega pa očete z zaključeno višjo, visoko, univerzitetno 

stopnjo, magisterijem in doktoratom (46,2 %). Tako smo dobili dva približno enako 

velika razreda. 

Na sliki 7 so razvidni odgovori očetov za posamezno vprašanje.  
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Slika 7: Pričakovanja očetov predšolskih otrok glede sodelovanja z vrtcem 
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enako pa pričakujejo očetje z nižjo in višjo stopnjo končane izobrazbe, da bo vrtec 

razumevajoč do njihovih potreb, želja in strahu (M = 3.33).  

Na naše odprto vprašanje v zvezi z očetovimi pričakovanji do sodelovanja jih je samo 

5 (6.4 %) izrazilo mnenje. Večinoma so očetje zadovoljni s sodelovanjem, saj si 

želijo, naj otroci ostanejo še naprej na prvem mestu, naj ostaja dobro medsebojno 

razumevanje med njimi in vzgojiteljicami in še, da se vzpodbuja kreativnost. Eden je 

dodal predlog, da bi se podaljšala možnost varstva otrok do 17. ure. Samo eden izmed 

njih pa si želi več medsebojne komunikacije med strokovnimi delavci in starši. 

Da bi potrdili oziroma ovrgli našo hipotezo (H2), smo izvedli test ANOVA. Razlike 

med variancami niso statistično pomembne (p = 0.811 > 0.05), zato smo lahko 

sprejeli predpostavko o homogenosti varianc, ki je pogoj za analizo variance 

(ANOVA). Rezultati testa ANOVA, ki smo ga izvedli v nadaljevanju, nam povedo, 

da med aritmetičnimi sredinami obeh skupin ne obstajajo statistično pomembne 

razlike, saj je vrednost p več od 0.05 in znaša 0.161. Hipotezo H2 smo zavrnili in 

sprejeli ničelno hipotezo, saj se pričakovanja očetov otrok iz vrtca glede sodelovanja z 

njim statistično pomembno ne razlikujejo glede na stopnjo njihove izobrazbe: F (1, 

76) = 2.005, p = 0.161 > 0.05. Podobno je potrdila tudi raziskava Sodelovanje staršev 

z vrtcem kot dejavnik kakovosti vrtca (Lepičnik Vodopivec, 2010), v kateri ni bilo 

statistično pomembnih razlik v komunikaciji z vzgojiteljem glede na stopnjo 

izobrazbe staršev. L. Prodanović (1981) meni, da ni nujno, da manj izobraženi starši 

tudi bolje sodelujejo z vzgojiteljico kot visoko izobraženi starši. Vendar pa smo z 

našo raziskavo dokazali nasprotno. Skupna aritmetična sredina odgovorov očetov z 

nižjo stopnjo izobrazbe (M = 3.20) v naši raziskavi nakazuje na višja pričakovanja 

glede sodelovanja z vzgojiteljico v primerjavi z očeti z višjo stopnjo izobrazbe, 

katerih skupna aritmetična sredina odgovorov je nekoliko nižja (M = 3.07). Pri vzgoji 

v družini namreč izobrazba ni vse, mnogokrat imajo tudi preprosti in manj izobraženi 

starši razvit čut za otrokove potrebe in vzoren odnos do vzgoje in vrtca (Valentinčič, 

1981). Z raziskavo smo potrdili, da gojijo očetje z nižjo stopnjo izobrazbe nekoliko 

višja pričakovanja glede sodelovanja z vrtcem in vzgojiteljico njihovega otroka kot pa 

očetje otrok z višjo stopnjo izobrazbe. 

 

 

 

 



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	  70	  

 

Tabela 3: ANOVA: Pričakovanja očetov vrtčevskih otrok do sodelovanja glede na 

stopnjo njihove izobrazbe. 

 

 Izobrazba M SD F dF p 

Pričakovanja 

očetov vrtčevskih 

otrok glede 

sodelovanja 

 

nižja st. 

 

 

3.20 

 

.403 

 

2.005 

 

1 (med skupinami) 

76 (znotraj skupin) 

77 (skupaj) 

 

.161 

 

višja st. 

 

 

3.07 

 

.415 

 

	  

5.	  4.	  3	  PRIČAKOVANJA	  OČETOV	  ŠOLSKIH	  OTROK	  GLEDE	  SODELOVANJA	  
 

Tudi v tem primeru smo za ugotavljanje vpliva izobrazbe na očetova pričakovanja 

združili končane stopnje izobrazbe v dva razreda. V prvega smo tako uvrstili očete s 

končano osnovno in srednjo šolo (47.9 %), v drugega pa očete z zaključeno višjo, 

visoko, univerzitetno stopnjo, magisterijem in doktoratom (52.1 %) in dobili dva 

približno enako velika razreda. 

Na sliki 8 so razvidne razlike v odgovorih očetov za posamezno vprašanje. Samo v 

treh primerih imajo očetje z višjo stopnjo izobrazbe tudi višja pričakovanja glede 

sodelovanja s šolo. Ta se kažejo pri očetovih pričakovanjih glede otrokovega dobrega 

počutja (višja stopnja izobrazbe: M = 3.89, nižja stopnja izobrazbe: M = 3.76), pri 

pričakovanjih glede enakovredne obravnave otroka (višja stopnja izobrazbe: M = 4, 

nižja stopnja izobrazbe: M = 3.79) in pri pričakovanjih glede sprotne obveščenosti o 

boleznih in ostalih spremembah v šoli (višja stopnja izobrazbe: M = 3.84, nižja 

stopnja izobrazbe: M = 3.74).   

Na naše odprto vprašanje v zvezi z njihovimi pričakovanji glede sodelovanja so 4 (5,6 

%) dodali, da si želijo več strogosti in avtoritete pri učiteljicah in več informacij na 

internetu. Dva izmed njih pa sta želela, da se otroke enako vrednoti med seboj.  
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Slika 8: Aritmetične sredine odgovorov očetov šolskih otrok za posamezno obliko 

sodelovanja  

 

Tako kot v prejšnjem primeru smo tudi v tem za potrditev oziroma zavrnitev naše 

hipoteze (H3) izvedli test ANOVA. Najprej smo se z Levenovim testom prepričali, da 

razlike med variancami skupin niso statistično pomembne (p = 0.109 > 0.05) in 

sprejeli predpostavko o homogenosti varianc, potem pa smo izvedli test ANOVA.  

Rezultati tega testa nam povedo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

0	   1	   2	   3	   4	  

OTROK	  BO	  RAD	  
OBISKOVAL	  ŠOLO	  

OTROK	  BO	  OBRAVNAVAN	  
ENAKOVREDNO	  

MOJE	  MNENJE	  BO	  
UPOŠTEVANO	  

SODELOVAL	  BOM	  PRI	  
NAČRTOVANJU	  DELA	  

SODELOVAL	  BOM	  PRI	  
EVALVACIJI	  

LAHKO	  SE	  BOM	  VKLJUČIL	  V	  
DEJAVNOSTI	  

PREDSTAVIL	  BOM	  SVOJ	  
POKLIC	  

ORGANIZIRAL	  BOM	  OBISK	  
V	  SVOJI	  SLUŽBI	  

SPROTI	  BOM	  OBVEŠČEN	  O	  
DNEVU	  SVOJEGA	  OTROKA	  

SPROTI	  BOM	  OBVEŠČEN	  O	  
BOLEZNIH	  V	  ŠOLI	  

V	  ŠOLI	  BODO	  DO	  MENE	  
RAZUMEVAJOČI	  

VIŠJA	  STOPNJA	  IZOBRAZBE	  

NIŽJA	  STOPNJA	  IZOBRAZBE	  



Pezelj Lusavec, A. (2014). Sodelovanje očetov z vrtci in osnovnimi šolami. 

	  72	  

aritmetičnimi sredinami obeh skupin. Hipotezo H3 zato sprejmemo: pričakovanja 

očetov otrok iz osnovne šole se glede sodelovanja z njo statistično pomembno 

razlikujejo glede na njihovo stopnjo izobrazbe: F (1, 69) = 4.684, p = 0.035 < 0.05. 

Vključevanje družine in njeno sodelovanje s šolo postaja čedalje bolj intenzivno 

(Velkavrh, 2008). Starši verjamejo, da lahko pomagajo svojim otrokom, da se bolj 

učinkovito in bolj natančno učijo, pri čemer pričakujejo pomoč šole in učiteljev (prav 

tam). Tudi rezultati naše raziskave potrjujejo visoka pričakovanja očetov otrok glede 

sodelovanja z učiteljico njihovega otroka. Natančneje, uspeli smo dokazati, da gojijo 

očetje z nižjo stopnjo izobrazbe nekoliko višja pričakovanja glede sodelovanja s šolo 

in učiteljico njihovega otroka kot pa očetje otrok z višjo stopnjo izobrazbe. Skupna 

aritmetična sredina odgovorov očetov z nižjo stopnjo izobrazbe namreč znaša M = 

3.22, skupna aritmetična sredina odgovorov očetov z višjo stopnjo izobrazbe pa M = 

2.97. Izobrazbena raven očetov tako vpliva na njihova pričakovanja glede sodelovanja 

s šolo.  

 

Tabela 4: ANOVA: Pričakovanja očetov šolskih otrok do sodelovanja glede na 

stopnjo njihove izobrazbe. 

 

 Izobrazba M SD F dF p 

Pričakovanja 

očetov šolskih 

otrok glede 

sodelovanja 

 

nižja st. 

 

 

3.22 

 

.557 

 

4.684 

 

1 (med skupinami) 

69 (znotraj skupin) 

70 (skupaj) 

 

.035 

 

višja st. 

 

 

2.97 

 

.433 

	  

5.	  4.	  4	  OBLIKE	  SODELOVANJA	  V	  VRTCIH	  IN	  OSNOVNIH	  ŠOLAH	  
 

Primerjava med skupnimi aritmetičnimi sredinami (M) vseh oblik sodelovanja nam 

pove, da se jih očetje vrtčevskih otrok nekoliko bolj pogosto udeležujejo (M = 2.93) 

kot očetje šolskih otrok (M = 2.86). To lahko razberemo tudi iz slike 9, ki prikazuje 

aritmetične sredine (M) za vsako posamezno obliko sodelovanja posebej in vidimo, 

da je razlika med očeti otrok iz vrtca in očeti otrok iz OŠ zelo majhna.  
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Slika 9: Aritmetične sredine (M) odgovorov očetov za posamezno obliko sodelovanja  

 

Kljub temu pa je iz slike 9 razvidno, da se očetje predšolskih otrok bolj pogosto 

vključujejo v več tako imenovanih uradnih oblik sodelovanja – roditeljski sestanki (M 

= 3.82), govorilne ure (M = 3.78), strokovna predavanja (M = 2.69), delavnice za 

starše (M = 2.79), reševanje težav o svojem otroku (M = 3.9) – kot pa očetje šolskih 

otrok (roditeljski sestanek: M = 3.51, govorilne ure: M = 3.44, strokovna predavanja: 

M = 2.68, delavnice za starše: M = 2.65). Vendar pa se očetje šolskih otrok bolj 
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pogosto vključujejo v formalno obliko načrtovanja dela skupaj z 

vzgojiteljico/učiteljico (M = 2.27) kot pa očetje otrok iz vrtca (M = 2.15). V 

ovrednotenje dela pa se očetje vključujejo enako pogosto (M = 2.3). V raziskavi 

Sodelovanje staršev z vrtcem kot dejavnik kakovosti vrtca (Lepičnik Vodopivec, 

2010) pa ocenjujejo obratno, in sicer, da so v vrtcih danes nekoliko bolj v ospredju 

neformalne oblike sodelovanja s starši, kar je po njihovem mnenju posledica 

drugačnega načina vzgoje v vrtcih. V naši raziskavi to velja za očete šolskih otrok, ki 

se bolj pogosto vključujejo v več neformalnih oblik sodelovanja – priprava predstave 

za otroke (M = 2.46), predstavitev svojega poklica (M = 2.35), sodelovanje pri 

projektih (M = 2,42) – v primerjavi z očeti vrtčevskih otrok (priprava predstave: M = 

2.22, predstavitev poklica: M = 2.05, sodelovanje pri projektih: M = 2.14). Vendar pa 

se očetje predšolskih otrok bolj pogosto vključujejo v ustvarjalne delavnice (M = 

3.17) in aktivnosti z otroki (izleti, pikniki ...) (M = 4.15) kot pa očetje šolskih otrok 

(ustvarjalne delavnice: M = 2.75, aktivnosti z otroki: M = 4.03). 

Na naše odprto vprašanje, v katerem smo očete spraševali po dodatnih oblikah 

sodelovanja, so odgovorili samo 4 očeti (2.7 %). Ti so predlagali: družabne aktivnosti 

v popoldanskem času skupaj z otroki in starši, več individualnih pogovorov z 

učiteljico in možnost telefonskega pogovora z učiteljico o napredku otroka. Eden pa 

je še zapisal, da so želje velike, a jim za vse zmanjka časa.  

Razlike med variancami niso statistično pomembne (p = 0.973 > 0.05), zato smo 

lahko sprejeli predpostavko o homogenosti varianc, ki je pogoj za analizo variance 

(ANOVA). Test ANOVA za načine in oblike sodelovanja (tabela 5) nam razkrije, da 

ne obstajajo statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami obeh skupin. 

Našo hipotezo H4 zato zavrnemo in sprejmemo ničelno hipotezo: načini in oblike 

sodelovanja očetov z vrtci se statistično pomembno ne razlikujejo od načinov in oblik 

sodelovanja očetov s šolami: F (1, 147) = 0.345, p = 0.558 > 0.05. Vendar pa 

obstajajo manjše statistično nepomembne razlike pri pogostosti sodelovanja: očetje 

predšolskih otrok se namreč nekoliko bolj pogosto vključujejo v vse oblike 

sodelovanja, ki jim jih ponuja vrtec, kot pa očetje šolskih otrok.  
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Tabela 5: ANOVA: Načini in oblike sodelovanja.  

 

 Očetje M SD F dF p 

Načini in oblike 

sodelovanja 

 

VRTEC 

 

 

2.93 

 

.791 

 

.345 

 

1 (med skupinami) 

147 (znotraj skupin) 

148 (skupaj) 

 

.558 

 

OŠ 

 

2.86 

 

.851 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Družina, ki je stara toliko kot človeški rod, se ves čas spreminja ter oblikuje v skladu 

s pogoji življenja v času in prostoru (Ackerman, 1966, v Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Znotraj družine so se in se še vedno spreminjajo vloge njenih članov. Vloga očeta v 

prazgodovinskih skupnostih, ki je imel nalogo, da priskrbi hrano, obrani zemljo in 

opravlja verske obrede, se je skozi stoletja spreminjala: od preskrbovalca družine do 

strogega, odmaknjenega moža, družinskega patriarha in do sodobnega očeta. Današnji 

oče je veliko bolj vključen v družinsko življenje kot v preteklosti. V sodobni družini 

starša skupaj skrbita, negujeta in vzgajata otroke ter tudi finančno preskrbujeta 

družino. Kljub temu pa očetova vloga danes ni enotna. Pri nas lahko prepoznamo dva 

modela očetovstva; tradicionalni ali komplementarni model, ki izvira iz tradicionalne 

delitve družinskega dela in za katerega je značilna majhna vpletenost očetov v skrb za 

otroke, ter podporni model, za katerega je značilna sicer večja udeležba očeta, vendar 

delo med partnerjema ni enakomerno porazdeljeno (Švab, 2008).  

Dobro sodelovanje in povezovanje med družino in vrtcem ali šolo je pomembno za 

vse posameznike, ki vstopajo v ta proces (Lepičnik Vodopovec, 1996), in sodi med 

pomembne kazalce kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela (Intihar in Kepec, 

2002). Sodelovanje družine z vrtcem in šolo je pomembno za otrokov razvoj in 

njegovo uspešno delo. To potrjujejo številne študije in prav tako izkušnje vrtcev ter 

šol, vzgojiteljev, učiteljev ter staršev (Cankar, 2009). Načrtovano sodelovanje vrtca in 

šole s starši se uresničuje v formalnih in neformalnih oblikah sodelovanja (Intihar in 

Kepec, 2002). Sodelovanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je v našem šolskem 

sistemu tudi zakonsko podprto. 

Analiza rezultatov je pokazala, da se pojavljajo razlike v sodelovanju očetov z vrtci in 

osnovnimi šolami. Očetje predšolskih otrok namreč bolje sodelujejo z vzgojiteljico 

svojega otroka kot pa očetje šolskih otrok z učiteljico svojega otroka. Razlog za to je 

lahko tudi zahteva vrtca, ki od staršev pričakuje, da otroka pripeljejo do igralnice in 

ga tja tudi pridejo iskat. Ti se zato vsakodnevno srečujejo s strokovnimi osebami v 

vrtcu, medtem ko se starši šolskih otrok z njimi ne morejo, saj otroke ne spremljajo do 

njihovih učilnic in učiteljev. 
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V raziskavi smo ugotavljali še, ali so med očeti prisotna različna pričakovanja glede 

samega sodelovanja z ustanovo, ki so odvisna od stopnje njihove izobrazbe. L. 

Prodanović (1981) sicer meni, da ni nujno, da starši z nižjo stopnjo izobrazbe bolje 

sodelujejo s strokovno delavko od staršev z višjo stopnjo izobrazbe. Vendar pa naši 

rezultati kažejo ravno na to, in sicer na višja pričakovanja očetov z nižjo stopnjo 

izobrazbe glede sodelovanja z vzgojno-izobraževalno ustanovo. V primeru očetov 

predšolskih otrok se njihova pričakovanja glede sodelovanja z vrtcem sicer statistično 

pomembno ne razlikujejo glede na stopnjo njihove izobrazbe in obratno, pričakovanja 

očetov šolskih otrok se glede sodelovanja s šolo statistično pomembno razlikujejo 

glede na stopnjo njihove izobrazbe.  

Večina študij pri vključevanju staršev v otrokovo zgodnje obdobje izobraževanja 

poudarja pomembno vlogo matere, vendar je zelo pomembna tudi udeležba 

otrokovega očeta (McBride idr., 2005, v Vec, 2009). Ker očetova vključenost pri 

pouku, udeležba na sestankih in sodelovanje s svetovalno službo bolj prispevajo k 

otrokovemu uspehu, kot če je v vseh vlogah prisotna le otrokova mater, smo 

raziskovali, ali se načini in oblike sodelovanja, s katerimi sodelujejo očetje v vrtcih in 

šolah, med seboj razlikujejo. Z raziskavo smo ugotovili, da med njimi ni razlik, da pa 

se očetje predšolskih otrok za malenkost bolj pogosto vključujejo vanje kot očetje 

šolskih otrok.  

Pri obdelavi podatkov smo ugotovili, da smo vprašanja, ki se navezujejo na 

sodelovanje med očeti in vzgojiteljicami ter učiteljicami, nerodno zastavili. Z njimi 

smo namreč ugotavljali tudi, kako vzgojiteljice in učiteljice sodelujejo z očeti (jih 

obveščajo) in ne obratno, kako si očetje sami prizadevajo sodelovati z njimi. Mogoče 

bi nam bila na tem mestu bolj v pomoč vprašanja odprtega tipa, ki bi nam dala bolj 

poglobljen in raznolik vpogled v sodelovanje očetov z obema vzgojno-

izobraževalnima ustanovama.  

Raziskavo bi lahko še poglobili in raziskali, kako in ali sploh se obe ustanovi 

pripravita in spodbujata sodelovanje tudi z očeti otrok. Najprej bi nas zanimalo, 

kakšen pogled na sodelovanje z očeti ima vodstvo vrtcev in osnovnih šol. Raziskave 

namreč potrjujejo, da šole in vrtci napredujejo k boljšim dosežkom skoraj vedno, 

kadar pri načrtovanju programa o sodelovanju ravnatelj prevzame glavno vlogo (Vec, 

2009). On je namreč tisti, ki prevzame pobudo pri izgradnji boljše komunikacije in 
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daje ton partnerstvu med ustanovo in družino (prav tam). Ker pa mora biti program 

sodelovanja skrbno načrtovan, saj mora upoštevati potrebe prav vseh udeležencev 

(strokovnih delavcev, staršev, otrok), v praksi se namreč velikokrat zgodi, da so načrti 

sodelovanja narejeni brez sodelovanja (prav tam), bi raziskovali še, kako se 

sodelovanja z družinami in očeti otrok lotevajo vzgojitelji oziroma učitelji.  

Z našo raziskavo smo želeli opozoriti na pomembnost sodelovanja ne samo družine 

kot celote, pač pa tudi očetov z vrtcem in osnovno šolo. Naša želja je, da izsledki 

raziskave doprinesejo k spreminjanju razumevanja sodelovanja med vrtcem in šolo ter 

očeti otrok. Pridobljeni rezultati bodo lahko v pomoč vzgojiteljem in učiteljem pri 

njihovem delu. 
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8 PRILOGE 
 

8.	  1	  VPRAŠALNIK	  ZA	  OČETE	  VRTČEVSKIH	  OTROK	  
 

Spoštovani očetje, 

 

Sem Alja Pezelj Lusavec, vzgojiteljica v Vrtcu Ciciban Novo mesto in 

absolventka drugostopenjskega študijskega programa predšolska vzgoja 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Zavedam se, da je vaš čas dragocen, a 

vam bom iskreno hvaležna, če boste odgovorili na nekaj vprašanj v 

anketi, ki je popolnoma anonimna. Njeni rezultati mi bodo služili pri 

pripravi magistrskega dela z naslovom Sodelovanje očetov z vrtci in 

osnovnimi šolami. 

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujem in vas lepo 

pozdravljam! 

 

Alja Pezelj Lusavec 

 

Vaša starost (obkrožite črko pred odgovorom): 

a) do 25 let                                       d) 36 - 40 let 

b) 26 - 30 let                                     e) 41 - 45 let     

c) 31 -35 let                                      f) nad 46 let    

 

 

Vaša izobrazba (obkrožite črko pred odgovorom): 

a) osnovnošolska                              d) visokošolska, univerzitetna  

b) srednješolska                                e) magisterij, doktorat  

c) višješolska      
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Zanima me, ali in v kolikšni meri se udeležujete aktivnosti, ki vam jih 

ponuja vaša vzgojiteljica? 

Pri vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se določene oblike sodelovanja 
tudi udeležujete, tako, da označite en sam kvadratek. 
 
 
OBLIKA  

SODELOVANJA 
 

NISEM 
SEZNANJEN 

SEM 
SEZNANJEN,  

A SE NE  
VKLJUČUJEM 

SEM 
SEZNANJEN, 

VKLJUČUJEM 
SE REDKO 

SEM 
SEZNANJEN, 

VKLJUČUJEM 
SE OBČASNO 

SEM 
SEZNANJEN,  

VKLJUČUJEM 
SE VEDNO 

Roditeljski sestanki 
 

     

Govorilne ure 
 

     

Strokovna 
predavanja za starše. 

     

Delavnice za starše.      

Ustvarjalne 
delavnice za otroke 

in starše. 

     

Različne aktivnosti z 
otrokom (izlet, 
piknik, športni 

dan...). 

     

Sodelovanje pri 
pripravi predstave 

(npr. lutkovne igrice) 
za otroke v 

skupini/oddelku. 

     

Predstavitev mojega 
poklica v vrtcu. 

     

Sodelovanje pri 
projektih v skupini. 

     

Vključevanje v 
načrtovanje dela v 

skupini mojega 
otroka. 

     

Vključevanje v 
ovrednotenje - 

evalvacijo dela v 
skupini mojega 

otroka. 

     

Vključevanje v 
reševanje problemov 

o mojem otroku. 
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Ali si želite še kakšnih drugih oblik sodelovanja? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Prosim, da razmislite, kaj pričakujete od vzgojiteljice svojega otroka. 

Na lestvici od 1 do 4 ocenite naslednje trditve. Pomen trditev je naslednji: 

1 → sploh ne pričakujem                    

2 →  pričakujem v manjši meri          

3 →  delno pričakujem 

4 →  gotovo pričakujem 

 

Moj otrok bo rad obiskoval vrtec, kar pomeni, da se bo v 
njem počutil dobro. 
 

1 2 3 4 

Moj otrok bo obravnavan enakovredno ostalim otrokom v 
skupini. 
 

1 2 3 4 

Vzgojiteljica me bo poslušala in upoštevala moje mnenje v 
zvezi z mojim otrokom. 
 

1 2 3 4 

Z vzgojiteljico bom lahko sodeloval pri načrtovanju dela. 
 

1 2 3 4 

Z vzgojiteljico bom lahko sodeloval pri ovrednotenju dela - 
evalvaciji v skupini. 
 

1 2 3 4 

Lahko se bom vključil v posamezne dejavnosti (skupaj z 
otrokom), ki potekajo v vrtcu (npr. gledanje lutkovne igrice, 
športno dopoldne, spremstvo na izletih...) 
 

1 2 3 4 

Po pogovoru z vzgojiteljico bom lahko pripravil predstavitev 
svojega poklica v skupini. 
 

1 2 3 4 

Po pogovoru z vzgojiteljico, bom lahko organiziral obisk 
otrok v svoji delovni organizaciji. 
 

1 2 3 4 

Sproti bom obveščen o preživetem dnevu svojega otroka v 
vrtcu. 
 

1 2 3 4 

Sproti bom obveščen o boleznih in ostalih spremembah v 
vrtcu. 
 

1 2 3 4 

V vrtcu bodo razumevajoči do mojih potreb, želja, strahu. 
 

1 2 3 4 
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Ali bi želeli v zvezi z vašimi pričakovanji v vrtcu še kaj 
dodati?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________ 
 
Zanima me, kakšno je sodelovanje med vami in vašo vzgojiteljico? 

Pri vsaki trditvi označite en sam kvadratek. 

 
 NIKOLI OBČASNO POGOSTO VEDNO 
Ko pripeljem otroka v  vrtec, 
se pogovarjam z  
vzgojiteljico o svojem 
otroku. 
 

    

Ko otroka pridem iskat v 
vrtec, se pogovarjam z  
vzgojiteljico o svojem 
otroku. 
 

    

Vzgojiteljica me obvešča z 
obvestili na oglasni deski. 
 

    

Vzgojiteljica me obvešča 
osebno (preko elektronske 
pošte oz. pisnih obvestil). 
 

    

Vzgojiteljica me o nujnih 
stvareh obvešča po telefonu.  
 

    

 
 
 
Prosim vas, da izpolnjene vprašalnike vrnete v označene škatle v vrtcu. 

Hvala. 
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8.	  2	  VPRAŠALNIK	  ZA	  OČETE	  ŠOLSKIH	  OTROK	  
	  
	  
Spoštovani očetje, 

 

Sem Alja Pezelj Lusavec, vzgojiteljica v Vrtcu Ciciban Novo mesto in 

absolventka drugostopenjskega študijskega programa predšolska vzgoja 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Zavedam se, da je vaš čas dragocen, a 

vam bom iskreno hvaležna, če boste odgovorili na nekaj vprašanj v 

anketi, ki je popolnoma anonimna. Njeni rezultati mi bodo služili pri 

pripravi magistrskega dela z naslovom Sodelovanje očetov z vrtci in 

osnovnimi šolami. 

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej lepo zahvaljujem in vas lepo 

pozdravljam! 

 

Alja Pezelj Lusavec 

 

Vaša starost (obkrožite črko pred odgovorom): 

a) do 25 let                                       d) 36 - 40 let 

b) 26 - 30 let                                     e) 41 - 45 let     

c) 31 -35 let                                      f) nad 46 let    

 

 

Vaša izobrazba (obkrožite črko pred odgovorom): 

a) osnovnošolska                              d) visokošolska, univerzitetna  

b) srednješolska                                e) magisterij, doktorat  

c) višješolska      
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Zanima me, ali in v kolikšni meri se udeležujete aktivnosti, ki vam jih 

ponuja vaša učiteljica? 

Pri vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se določene oblike sodelovanja 
tudi udeležujete, tako, da označite en sam kvadratek. 
 
 
OBLIKA  

SODELOVANJA 
 

NISEM 
SEZNANJEN 

SEM 
SEZNANJEN,  

A SE NE  
VKLJUČUJEM 

SEM 
SEZNANJEN, 

VKLJUČUJEM 
SE REDKO 

SEM 
SEZNANJEN, 

VKLJUČUJEM 
SE OBČASNO 

SEM 
SEZNANJEN,  

VKLJUČUJEM 
SE VEDNO 

Roditeljski sestanki 
 

     

Govorilne ure 
 

     

Strokovna 
predavanja za starše. 

     

Delavnice za starše.      

Ustvarjalne 
delavnice za otroke 

in starše. 

     

Različne aktivnosti z 
otrokom (izlet, 
piknik, športni 

dan...). 

     

Sodelovanje pri 
pripravi predstave 

(npr. lutkovne igrice) 
za otroke v razredu. 

     

Predstavitev mojega 
poklica v šoli. 

     

Sodelovanje pri 
projektih v razredu. 

     

Vključevanje v 
načrtovanje dela v 

razredu mojega 
otroka. 

     

Vključevanje v 
ovrednotenje - 

evalvacijo dela v 
razredu mojega 

otroka. 

     

Vključevanje v 
reševanje problemov 

o mojem otroku. 
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Ali si želite še kakšnih drugih oblik sodelovanja? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Prosim, da razmislite, kaj pričakujete od učiteljice svojega otroka. 

Na lestvici od 1 do 4 ocenite naslednje trditve. Pomen trditev je naslednji: 

1 → sploh ne pričakujem                    

2 →  pričakujem v manjši meri          

3 →  delno pričakujem 

4 →  gotovo pričakujem 

 

Moj otrok bo rad obiskoval šolo, kar pomeni, da se bo v njej 
počutil dobro. 
 

1 2 3 4 

Moj otrok bo obravnavan enakovredno ostalim otrokom v 
razredu. 
 

1 2 3 4 

Učiteljica me bo poslušala in upoštevala moje mnenje v zvezi 
z mojim otrokom. 
 

1 2 3 4 

Z učiteljico bom lahko sodeloval pri načrtovanju dela. 
 

1 2 3 4 

Z učiteljico bom lahko sodeloval pri ovrednotenju dela - 
evalvaciji v skupini. 
 

1 2 3 4 

Lahko se bom vključil v posamezne dejavnosti (skupaj z 
otrokom), ki potekajo v šoli (npr. gledanje lutkovne igrice, 
športno dopoldne, spremstvo na izletih...) 
 

1 2 3 4 

Po pogovoru z učiteljico bom lahko pripravil predstavitev 
svojega poklica v skupini. 
 

1 2 3 4 

Po pogovoru z učiteljico, bom lahko organiziral obisk otrok v 
svoji delovni organizaciji. 
 

1 2 3 4 

Sproti bom obveščen o preživetem dnevu svojega otroka v 
šoli. 
 

1 2 3 4 

Sproti bom obveščen o boleznih in ostalih spremembah v 
šoli. 
 

1 2 3 4 

V šoli bodo razumevajoči do mojih potreb, želja, strahu. 
 

1 2 3 4 
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Ali bi želeli v zvezi z vašimi pričakovanji v šoli še kaj 
dodati?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________ 
 
Zanima me, kakšno je sodelovanje med vami in vašo učiteljico? 

Pri vsaki trditvi označite en sam kvadratek. 

 
 NIKOLI OBČASNO POGOSTO VEDNO 
Ko pripeljem otroka v šolo, 
se pogovarjam z  učiteljico o 
svojem otroku. 
 

    

Ko otroka pridem iskat v 
šolo, se pogovarjam z  
učiteljico o svojem otroku. 
 

    

Učiteljica me obvešča z 
obvestili na oglasni deski. 
 

    

Učiteljica me obvešča 
osebno (preko elektronske 
pošte oz. pisnih obvestil). 
 

    

Učiteljica me o nujnih 
stvareh obvešča po telefonu.  
 

    

 
 
 
Prosim vas, da izpolnjene vprašalnike vrnete v označene škatle v vrtcu. 

Hvala. 
 


