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POVZETEK 

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno, a hkrati tudi zahtevno, saj mora temeljiti 

na medsebojnem zaupanju in podpori. Pomembni členi sodelovanja so iskren človeški odnos, 

odprta komunikacija in strokovna usposobljenost.  

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu sem se bolj podrobno 

posvetila družini, vrtcu, odnosom, ki se razvijejo med strokovnimi delavci in starši, ter 

komunikaciji s starši. Osrednji problem se je nanašal na oblike sodelovanja med vrtcem in 

starši, pri čemer sem nekoliko večji poudarek namenila formalnim oblikam sodelovanja.  

V drugem, empiričnem delu diplomskega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika raziskala 

oblike sodelovanja med starši in strokovnimi delavci v izbranem vrtcu, kako starši dojemajo 

sodelovanje z vrtcem, v katerega je vključen njihov otrok, in ali so zadovoljni z oblikami in 

načini sodelovanja.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so starši tako v mestnem kot tudi v vaškem vrtcu z delom 

vzgojitelja
1
 zelo zadovoljni. Najpogosteje sodelujejo z vrtcem na roditeljskih sestankih in 

pogovornih urah. Tako mestni kot tudi vaški vrtec staršem ponujata raznolike oblike 

sodelovanja. Večina staršev je zadovoljnih z delom vrtca, v katerega je vključen njihov otrok, 

si pa želijo, da bi bil njihov vpliv na življenje in delo v vrtcu nekoliko večji. 

Ključne besede: vrtec, starši, družina, komunikacija, formalne oblike sodelovanja.  

  

                                                      

 

1
 Besedi vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja bosta skozi celotno diplomsko delo veljali za oba spola. 



 

 

SUMMARY 

The cooperation between the kindergarten and the parent is on the one hand necessary and on 

the other very demanding as it has to base on mutual trust and support. Important aspects of 

cooperation are honest personal relationship, open communication and qualification of 

workers. 

My paper has two parts. The first part is theoretical and deals with the concepts of family, 

kindergarten, relationships that develop between workers and parents, and communication 

with parents. The main topic of research were the forms of cooperation between the 

kindergarten and parents, especially focusing on the formal means of cooperation. 

In the second, empirical part of the paper, I used a questionnaire to investigate what forms of 

cooperation exist between parents and employees in chosen kindergartens, how parents 

understand the cooperation with the kindergarten, and if the parents are satisfied with the 

forms of cooperation. 

The results show that the parents are satisfied with the work of kindergarten workers both in 

the city kindergarten as well as in a rural kindergarten. Most common forms of cooperation 

are parent teacher meetings and consultation hours. Both kindergartens offer various forms of 

cooperation. The majority of the parents are satisfied with the work of the kindergarten 

although they would like to have more influence on it. 

Key words: kindergarten, parents, family, communication, formal forms of cooperation.  
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1 UVOD 

Po mnenju D. Intihar (2002) je sodelovanje med vrtcem in starši zelo pomembno in hkrati 

odgovorno. Strokovni delavci in starši so namreč odgovorni za razvoj vsakega posameznika, 

poleg tega pa imata obe strani obvezujoče pravice in dolžnosti. Tudi sama sem mnenja, da je 

sodelovanje med starši otroka in strokovnimi delavci v vrtcu zelo pomembno. Vsi vzgojitelji 

in njihovi pomočniki si po mojem mnenju želijo pridobiti zaupanje, zavezništvo in podporo 

staršev otrok. Žal nekateri starši niso pripravljeni sodelovati z vrtcem in posledično je zaradi 

tega življenje v vrtcu lahko zelo stresno. Medsebojno sodelovanje je pomembno tudi za dobro 

počutje in vsestranski razvoj otroka. Kako pomembno je sodelovanje s starši in vrtcem, je 

zabeleženo tudi v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 24), kjer piše, da je »sodelovanje med 

vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje.« Tudi v zakonodaji (Zakon o 

vrtcih, 1996, 41. člen) je zabeleženo, da je ena izmed obveznosti vsakega vzgojitelja tudi delo 

s starši, ki morajo imeti možnost, da vplivajo na delo in življenje svojih otrok v vrtcu. Menim, 

da je večina strokovnih delavcev pripravljena kakovostno sodelovati s starši in jim omogočiti, 

da predlagajo svoje ideje in predloge. 

Sodelovanje s starši in s tem tudi vzpostavitev odprtih odnosov med vzgojitelji in starši je na 

nek način obveza  vsakega vrtca. Samo takšno sodelovanje namreč lahko pripomore k 

dopolnjevanju vzgoje doma in v vrtcu. J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da je sodelovanje 

med vrtci in starši  toliko bolj zaželeno v času, ko otrok prvič vstopa v vrtec. Otroku namreč 

vrtec lahko predstavlja veliko grožnjo, saj otrok spozna, da se bo moral ločiti od svojih 

najbližjih. V tem primeru je pomembno, da starši, ki najbolje poznajo otrokove potrebe, 

strahove in interese, vse to zaupajo vzgojiteljem. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi 

vzgojitelji, saj morajo ves čas skrbeti za svojo lastno samopodobo, brez katere ne morejo 

vzpostaviti trdnega, spoštljivega in odgovornega odnosa s starši. Tudi A. Žerovnik (1992) je 

prepričana, da so za dobro sodelovanje in oblikovanje kvalitetnih odnosov pomembni 

strpnost, spoštovanje in odprta komunikacija. Sama trdim, da je spoštovanje nepogrešljiva 

sestavina v odnosu med starši in vzgojitelji. Tako starši kot tudi vzgojitelji morajo biti drug do 

drugega spoštljivi ne glede na čas in kraj pogovora oziroma sodelovanja. 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako so starši zadovoljni s sodelovanjem s 

strokovnimi delavci v njihovem vrtcu, na kakšne načine lahko sodelujejo z vrtcem in kakšen 

je vpliv staršev na samo sodelovanje in na življenje ter delo vrtca, v katerega je vključen 

njihov otrok. V prvem delu diplomske naloge bom predstavila sistem predšolske vzgoje v 
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Sloveniji, družino in njene značilnosti, vrtec, komunikacijo in načine ter oblike sodelovanja s 

starši. 

V drugem delu diplomskega dela bom s pomočjo raziskave (uporabila bom kvantitativno 

metodo raziskovanja) ugotovila, ali so starši v izbranem mestnem in vaškem vrtcu zadovoljni 

s sodelovanjem s strokovnimi delavkami vrtca, katere oblike in načine sodelovanja 

uporabljajo in kakšen vpliv imajo starši na oblikovanje življenja in dela v vrtcu.   
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TEORETIČNI DEL 

2 SISTEM PREDŠOLSKE VZGOJE V SLOVENIJI 

Vzgojno-izobraževalni sistem se je začel spreminjati kmalu po osamosvojitvi Slovenije. 

Spremembe so bile vezane tako na kurikularno kot tudi na zakonodajno področje. Zabeležene 

so bile v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta leta 

1995, njena novejša različica pa je bila sprejeta leta 2011. V Republiki Sloveniji je 

organizirana predšolska vzgoja v primerjavi s svetom dobro razvita. V večini razvitih držav 

imajo za razliko od naše vrtci dve vlogi. Ena je usmerjena v zagotavljanje varstva otrok 

zaposlenih staršev, druga pa predvsem v vzgojno vlogo. Zanimivo je, da predvsem v ZDA in 

Veliki Britaniji osebe, ki delajo z najmlajšimi otroki, ne potrebujejo strokovne izobrazbe. 

Vrtci od leta 1992 sodijo v resor Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport. V Beli 

knjigi so med drugim zabeleženi tudi cilji predšolske vzgoje in eden izmed prevladujočih je 

vezan na zagotovitev mreže kakovostnih vrtcev, ki bodo dostopni vsem otrokom ter jim bodo 

zagotavljali ustrezno okolje ter razmere za varno in zdravo otroštvo (Bela knjiga, 2011).  

Poleg ciljev pa so v Beli knjigi (2011) natančno opredeljena tudi načela predšolske vzgoje. 

Glavna načela, ki jih določa zasnova na področju javnih vrtcev, so: 

- načelo demokratičnosti in pluralizma: vsem staršem, ki bivajo v Sloveniji, mora 

država omogočiti, da svoje otroke vključijo v program, ki je v skladu z njihovimi 

interesi ter potrebami; 

- načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznavanje pravice do 

izbire in drugačnosti je vezano predvsem na to, da je treba vsem otrokom zagotoviti 

možnosti za optimalen razvoj, pri čemer je pomembno upoštevati značilnosti 

starostnega obdobja ter individualne razlike, ki so povezane z značilnostmi otrokovega 

življenja in hitrostjo razvoja; 

- načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti izpostavlja, da morajo biti v vrtcu 

visoko izobraženi in usposobljeni strokovni delavci, ki morajo imeti omogočeno 

strokovno izpopolnjevanje. Pogoj za avtonomnost je torej strokovna usposobljenost 

strokovnih delavcev v vrtcih, načelo odgovornosti pa je vezano na prisotnost 

strokovnosti in etičnosti pri delu ter upoštevanje pravic otrok in staršev; 

- načelo ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesna in duševnega 

razvoja je pomembno pri načrtovanju dejavnosti. Zaželeno je, da so zasnovane tako, 

da spodbujajo otrokov telesni in duševni razvoj; 
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-   načelo sodelovanja z okoljem: med izvajanjem posameznih dejavnosti, je vrtec vpet 

v neposredno okolje, zato je pomembno, da značilnosti okolja upošteva ter se 

povezuje tudi z drugimi institucijami (prav tam).  

V povezavi z omenjenimi načeli so v Beli knjigi (2011) zabeleženi tudi cilji, ki so v celoti 

usmerjeni v otroka. Dotikajo se razvoja otrokovih telesnih, intelektualnih in emocionalnih 

sposobnosti; razvoja in razvijanja znanj, povezanih z vsakodnevnim življenjem, hkrati pa so 

cilji vezani tudi na spodbujanje in razvijanje različnih področij razvoja v skladu z 

zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka (prav tam). 

Prvi nacionalni vsebinski dokument za delo s predšolskimi otroki  je bil Vzgojni program za 

vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979). Program je v celoti temeljil na normativnih in 

biologističnih konceptih otroštva. Razdeljen je bil na dve popolnoma ločeni enoti, in sicer na 

cilje in vsebine za dojenčke in malčke ter na cilje in vsebine za starejše predšolske otroke. 

Vsebine v programu so bile visoko strukturirane in določene za vsako leto otrokove starosti. 

Omenjeni dokument, Vzgojni program za vzgoji in varstvo predšolskih otrok, je leta 1999 

nadomestil Kurikulum za vrtce. Ključna razlika v dokumentih je vidna že v samem 

poimenovanju – »vzgojni program« je zamenjala beseda »kurikulum,« ki zajema interakcije, 

izkušnje, dejavnosti in učenje, ki so jih otroci deležni v vrtcu. Tudi Kurikulum za vrtce (1999) 

je razdeljen na dva dela. Prvi del vključuje cilje in načela, poglavje o razvoju in učenju v 

širšem kulturnem in socialnem kontekstu ter sodelovanje s starši. Sledi poglavje šestih 

področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Vsako področje, 

vsebuje natančno opredeljene cilje, primere dejavnosti in vlogo odraslih. 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Skupaj s strokovno literaturo ter priročniki 

vzgojiteljem omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo. 

Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce je namenjen predvsem dnevnim programom, kljub 

temu pa je odlično izhodišče za izpeljavo posameznih dejavnosti tudi v drugih programih 

(poldnevni program, krajši program, vzgojno-varstvene družine, predšolska vzgoja na domu). 

Za ustrezno doseganje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih je poleg uporabe Kurikuluma za 

vrtce zelo pomemben izvedbeni kurikulum. Vezan je na praktično izpeljavo ciljev iz kurikula 

in  s svojo vpetostjo v socialni kontekst, aktualnostjo, življenjskostjo in različnimi metodami 

ter oblikami dela prispeva k razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 

1999). 
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Celotna oskrba otroka v Republiki Sloveniji zajema prehrano ter možnost počitka in spanja. 

Glede na trajanje lahko vrtec izvaja dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur, 

poldnevne programe s trajanjem od štiri do šest ur in krajše programe, ki trajajo od 240 do 

700 ur letno za otroke iz težje dostopnih krajev. V javnih vrtcih prevladujejo dnevni programi, 

pri katerih so otroci večinoma v vrtcih več kot osem ur. Predšolska vzgoja je razdeljena na 

dve starostni skupini. Prva vključuje otroke v starostnem razponu od prvega do tretjega leta, 

druga pa zajema otroke v starosti od treh let pa vse do vstopa v šolo. V prvi starostni skupini 

je število otrok omejeno na dvanajst, medtem ko jih je v drugi starostni skupini lahko največ 

dvaindvajset. V vsakem oddelku sta običajno prisotni dve odrasli osebi: vzgojitelj ter 

pomočnik vzgojitelja. Na enega vzgojitelja oziroma pomočnika vzgojitelja lahko pripada 

največ devet otrok v drugi starostni skupini in največ šest otrok v prvi starostni skupini 

(Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, 2013).  

V Republiki Sloveniji je bilo v šolskem letu 2012/2013 na delovnem mestu vzgojitelja 

predšolskih otrok zaposlenih 4.946 žensk in 40 moških, torej skupaj 4.986 oseb. Delovno 

mesto pomočnika vzgojitelja je štelo 5.467 oseb, od tega 5.294 žensk in 173 moških. Na 

podlagi navedenih podatkov lahko sklepamo, da se sicer število moških, zaposlenih v vrtcu, 

povečuje, a je razlika med spoloma še vedno zelo očitna (prav tam).  

V šolskem letu 2012/2013 je bilo v vrtce v Republiki Sloveniji vključenih 67.7 % otrok, starih 

od prvega do šestega leta. Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je v 

omenjenem letu največ otrok vstopilo prvič v vrtec pri svojih štirih letih, to je kar 93,6 % 

otrok (prav tam). 
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3 DRUŽINA 

3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DRUŽINE 

Družina je skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke. V družini 

so člani med seboj povezani na različne načine. Povezave med njimi se ves čas razvijajo in 

dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, oblikovanju socialne podobe, spoznavnih izkušnjah ter 

osebni rasti (Tomori, 1994).  

A. Vojska Kušar (1998) pravi, da je družina sistem, ki živi po določenih notranjih 

zakonitostih, po katerih posamezniki delujejo v odvisnosti drug od drugega. M. Pšunder 

(1994) družino pojmuje kot osnovno, primarno celico družbe. Po besedah avtorice M. Bergant 

(1981) družino ustvarjajo otroci. Kjerkoli se namreč rodijo otroci in živita skupaj najmanj dve 

generaciji ljudi, ki so krvno ali telesno življenjsko povezani, lahko po mnenju avtorice 

govorimo o družini. Musek (1995) dodaja, da je družina življenje in družba v malem. Je 

prostor, kjer se oblikuje posameznikova osebnost.  

Z. Zalokar Divjak (1996) pravi, da je družina kraj največje zemeljske varnosti, pomeni zavetje 

za življenje in hkrati predstavlja zavetje za človeka vredno umiranje. Družina pomeni vedeti, 

da imamo na tem svetu prostor, ki ga ne moremo izgubiti, in mesto, kjer smo vedno 

dobrodošli. 

V družinskem zakoniku (2011, 2. člen) je družina opredeljena kot »življenjska skupnost 

otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po 

tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.«  

Prvi socialni sistem vsakega otroka je družina. Roditelji so za otroka pomembni drugi, saj mu 

določajo svet, ki ga otrok ponotranji. Predvsem starši otroku oblikujejo njegov svet dvakrat: 

prvič kot pripadniki določene kulture in drugič s svojo lastno življenjsko izkušnjo. Za otroka 

je obdobje, ko spoznava in sprejema svet svojih najbližjih, zelo pomembno. V tem obdobju je 

otrok popolnoma odvisen od pomembnih drugih, saj nima možnosti, da bi izbral kaj drugega 

(Lepičnik Vodopivec, 1996).  

J. Lepičnik Vodopivec (1996) opredeli družino kot sistem, saj jo sestavljajo mnogi posamezni 

deli, ki so med seboj povezani, saj samo tako lahko dosegajo skupne cilje. Po njenih besedah 

je osrednji cilj družinskega sistema rojevanje in vzgoja otrok ter osebnostna in duhovna rast 

vseh članov družine. Med člani družine, ki so lahko odrasli  ženske in moški ter otroci, veljajo 
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posebna pravila, ki so določena s skladnostjo bližine in distance med družinskimi člani ter 

komunikacijo v družini.  

Sistem družine ni seštevek posameznikov, temveč interakcija med njimi, ki jo razumemo kot 

način oblikovanja. Družina lahko zajema štiri sisteme:  

 -sistem med zakoncema (interakcija mož – žena), 

 -sistem starševstva (interakcija otrok – starši), 

 -sistem sorojencev (interakcija otrok – otrok), 

 -zunajdružinski sistem (nuklearna družina v interakciji z zunanjimi sistemi in  

posamezniki), (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Družinski zakonik je v letu 2015 sprejel novelo zakona o  zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih. Glavna sprememba je vezana na življenje istospolnih partnerjev, ki z novim 

zakonom lahko sklenejo zakonsko zvezo in posvojijo otroka. To pomeni, da družino lahko 

tvorijo dve osebi moškega ali ženskega spola ter otrok (Družinski zakonik, 2015). 

Družina je pomembna tudi zaradi tega, ker vsakodnevno izpolnjuje pomembne psihološke, 

biološke in sociološke funkcije, saj vzgaja, varuje, omogoča članom prilagajanje na kulturo, v 

kateri živi družina, ohranja sociokulturna izročila in jih prenaša v naslednje rodove ter svojim 

članom omogoča razvoj identitete vsakega od njih (Intihar in Kepec, 2002). 

Tiste družine, ki omenjene funkcije izpolnjujejo se imenujejo funkcionalne družine, tiste, ki 

nalog ne izpolnjujejo, pa so disfunkcionalne. Znotraj funkcionalnih družin sodi demokratična 

družina, za katero je značilno spoštovanje, priznavanje in potrjevanje. Medtem ko v 

disfunkcionalne družine sodijo tiste družine, za katere je značilno nedemokratično vedenje 

(Intihar in Kepec, 2002). 

Tudi M. Tomori (1994) pravi, da ima vsak član družine svojo nalogo. Naloge se lahko 

razlikujejo glede na razvojno obdobje družine, osebne potrebe vsakega člana in širše socialno 

okolje. Družina, ki učinkovito opravlja svoje naloge, se imenuje »funkcionalna« družina. 

Takšna družina zajema vsa glavna področja, ki naj bi jih družina izpolnjevala pri razvoju 

vsakega od svojih članov, ter svojim članom daje možnost razvoja zaupanja vase, pomaga jim 

zgraditi ustrezen odnos do sebe, spodbuja k samostojnemu opredeljevanju in odločanju, daje 

zglede in napotke ter posameznika spodbuja h komunikaciji. 
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Obstaja veliko družin, ki svojih nalog ne opravljajo funkcionalno, saj težje izpolnjujejo 

razvojne, socialne in čustvene potrebe svojih članov. Takšno družino imenujemo 

»nefunkcionalna« družina. Vzroki za neopravljanje svojih nalog so lahko tudi alkoholizem, 

duševne motnje ali pritiski, ki obremenjujejo družino. Seveda imajo tudi nefunkcionalne 

družine tako dobre kot tudi slabe značilnosti (prav tam). 

3.2 POMEN  DRUŽINE ZA VZGOJO OTROK 

Človekovo osebnost sestavljajo vrednote, ki so prisotne v družini, iz katere izhaja 

posameznik. Vsak novorojenček nujno potrebuje nekoga, ki bo poskrbel zanj, saj je telesno in 

psihično nebogljen. V večini primerov je ta oseba mati. Vez med otrokom in materjo je 

namreč ključnega pomena za oblikovanje otrokove osebnosti (Vojska Kušar, 1998).  

V prvih dveh mesecih po rojstvu otrok še ne razume, da sta on in njegova mati dva objekta. 

Sesanje, utrip materinega srca in vonj materine kože mu predstavljajo ugodje in občutek 

varnosti. V tretjem mesecu otrok začne pridobivati spoznanja o sebi in drugih, predvsem o 

svoji materi. V tem obdobju je ključnega pomena materino negovanje, ljubkovanje, 

pestovanje in zibanje, saj bo to otroku pomagalo, da bo kasneje lažje navezoval stike s 

svetom. Zaželeno je, da je mati zadovoljna in srečna tudi v partnerskem odnosu. Ti odnosi se 

namreč zrcalijo tudi na otroka in se kot modeli globoko zasidrajo v življenje otroka. Ko bo 

otrok odrastel in si ustvarjal svojo družino, se bo spominjal lastnih izkušenj, ki jih je imel v 

odnosu z materjo in očetom. Podoba matere postane za otroka še pomembnejša od tretjega do 

šestega meseca, ko otrok doživlja mater po delih: roke, prsi, oči, glas, lasje. Šele v osem 

mesecu mu mati pomeni varnost in ugodje. V tem obdobju je mati zanj celota, saj mater loči 

od ostalih ljudi. Pomembno je, da v tem obdobju otrok ne čuti pritiska k navezovanju stikov z 

drugimi. Ko otrok dopolni eno leto, začne še bolj podrobno spoznavati svet. Sedaj mater 

dojema kot družico pri igri in ne več kot vir hrane. V tem obdobju si otrok svojo osebnost 

gradi tako, da pri drugih prevzame vse, kar se mu zdi pomembno in zanimivo. V tretjem letu 

je otrok mlada osebnost, ki si po eni strani s trmo utrjuje občutek odločnosti in samostojnosti, 

po drugi strani pa še vedno ob sebi potrebuje toplo družinsko zavetje. V tem obdobju otrok 

potrebuje in si želi družbe vrstnikov. Vse do vstopa v šolo se otrokova osebnost razvija na 

podlagi razlikovanja izkušenj doma in zunaj doma. Vsa znanja in spoznanja, ki jih je osvojil v 

svojem življenju, ostanejo vgrajena v njegovo osebnostno strukturo (prav tam). 

Otrok si v družini najlažje izoblikuje in pridobi celosten vpogled v življenje. Otrok si v njej 

namreč na popolnoma naraven način pridobi informacije, povezane z rojstvom, smrtjo, 
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ljubeznijo, jezo, delom, počitkom, veseljem, žalostjo, mladostjo, starostjo ter s človeškimi 

naravnimi in družbenimi dolžnostmi (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Prepiri v družini so prisotni tako v popolni kot tudi v nadpopolni družini, za katero je 

značilno, da poleg staršev otroka vzgajata tudi dedek in babica. To lahko staršem predstavlja 

veliko težavo, saj imajo velikokrat popolnoma drugačne predstave kot stari starši, kar izzove 

prepire in nesoglasja, kar otrok tudi začuti. Kljub omenjenemu nadpopolna družina otroka 

odlično pripravi na samostojno življenje v skupnosti. Do tega pride takrat, ko so člani družine 

uvidevni in mater ter očeta smatrajo za odgovorna vzgojitelja otroka (Pšunder, 1994).  

Otroci, ki odraščajo v nepopolni družini, imajo običajno največje razvojne in vzgojne težave. 

Nepopolna družina je uvrščena med tako imenovane razpadle družine, ki so takšen vzdevek 

dobile zaradi razpadlega razmerja med starši ali otroki. V današnjem svetu je najbolj prisotna 

razpadla družina, iz katere izpade eden izmed staršev, naloga drugega pa je ponovna 

organizacija družinskega življenja. Prava nepopolna družina je torej tista, ki ne izpolnjuje 

svojih nalog in funkcij. V nepopolne družin uvrščamo otroke, ki so:  

- otroci vdovcev, 

- otroci razvezancev, 

- nezakonski otroci, 

- rejenci (prav tam). 

3.3 FUNKCIJE IN CILJI DRUŽINE  

Glavni cilj družine je usmerjen v njen obstanek ter željo, da bi se družina razvijala kot 

temeljna vrednota v kvalificirano izvorno središče. Družina je zaradi vzdrževanja vitalnosti s 

pomočjo tvorne komunikacije zadostna teoretska in operativna osnova, poleg tega pa je temelj 

za pravo vzgojo in podporo na otrokovi osebni in razvojni poti. Osnovni cilji vsake družine so 

torej uresničevanje in zadovoljevanje čustvenih potreb ter zagotavljanje osebne ter skupne 

varnosti. Vsaka družina strmi tudi k imunološki moči, ki se najbolje kaže v osmišljanju 

različnih preizkušenj in premagovanju le-teh (Gradišar, 2005). 

Gradišar (2005) pravi, da so poleg funkcije ustvarjanja demokratičnih in nehierarhičnih 

odnosov v družin pomembni tudi vzpostavitev, ohranjanje in razvijanje osebnih odločitev in 

sprejemanje ter uresničitev dogovorov. Haralambos in Holborn (2005) trdita, da so glavne 

funkcije, ki jih družina ne sme zanemariti, seksualna, reproduktivna, ekonomska in vzgojna. 

Vse štiri funkcije so zelo pomembne, saj družini omogočajo obstoj in razvoj kulture. 
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Funkcije družine se neprestano spreminjajo. V današnjem času veliko funkcij, ki jih je v 

preteklosti opravljala družina, opravljajo vzgojno-izobraževalne institucije. Kljub temu se 

morajo vzgojitelji zavedati, da ima družina pomembno funkcijo, ki jo mora opraviti sama. 

Naloga vrtcev je, da družini funkcije pomagajo opraviti. Po mnenju Haralambos in Holborn 

(2005) je nenadomestljiva funkcija, ki je nujno prisotna v vseh družinah, primarna 

socializacija. Le-ta se nanaša na socializacijo v zgodnjih letih otroka. Primarna socializacija 

vključuje ponotranjenje družbene kulture in strukturiranje osebnosti. Poleg omenjenega je 

zaželeno, da primarna socializacija vključuje  varnost, podporo in toplo okolje. Druga, a zato 

nič manj pomembna funkcija družine, je stabilizacija odraslih ljudi. Haralambos in Holborn 

(2005) dodajata, da lahko samo oseba, ki je stabilna in ima pred seboj jasno postavljene cilje, 

normalno deluje v družbi. 

4 VRTEC IN STARŠI 

4.1 VRTEC 

Vrtec in šola sta institucionalno okolje, ki združuje vzgojitelje in učitelje, učence in starše ter 

druge zaposlene. Vrtec in šola sta torej pravna oblika institucije in odprt sistem, ki je povezan 

s širšo družbeno skupnostjo, od katere prejema sredstva za svoje delo. Tako vrtec kot tudi šola 

sta odgovorna, da negujeta pozitivno motivacijo pri vzgojnem delu in zagotavljata avtoriteto 

vseh faktorjev v vzgojno-izobraževalnem procesu (Pšunder, 1994). 

Tudi M. Senica (1998) pravi, da je vrtec za otroka zelo pomemben, saj je zanj prvo srečanje z 

javnim prostorom. Otrok nezavedno postane del posebnega sistema, ki ga obvladujejo starši 

in strokovni delavci. Po njenih besedah mora vrtec kot institucija poskrbeti, da so osnovne 

otrokove potrebe zadovoljene ter da mora proces, ki se odvija v posameznem oddelku, izhajati 

iz otrok. Avtorica poudarja, da vrtec ni prostor, v katerem je glavni cilj poučevanje in 

usmerjanje otrok, temveč je skupno mesto otrok in odraslih. Strokovni delavci se morajo 

zavedati, da vrtec otroku ne sme postati dom, lahko pa postane pomemben člen v otrokovem 

življenju. Otroku in družini mora omogočiti morebitno pomoč in razumevanje. 

Vrtec je institucija, ki je nastala zaradi potreb družbe in ima pomembno vlogo v procesu 

socializacije otrok. Skupaj s prizadevanji družine spodbuja optimalen razvoj otroka na vseh 

področjih njegovega razvoja. Poleg omenjenega je vrtec institucija, ki je v oporo staršem pri 

oblikovanju njihove vloge in nalog, ki so povezane s starševstvom (Lepičnik Vodopivec, 

1996).  
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Z vstopom otroka v vrtec se pri otroku lahko pojavijo težave. Vrtec je sprva za otroke 

nekakšna grožnja, saj ga povežejo z ločitvijo od svojih staršev. Pomembno je, da so starši in 

vzgojitelji pozorni na njegovo obnašanje in se na njegove potrebe v čim večji meri tudi 

odzovejo (Cohen-Solal, 1984). Tudi M. Senica (1998) pravi, da je prvi vstop v vrtec za otroka 

izredno težaven. Otrok namreč ne razume, zakaj je moral zamenjati prostor in ljudi. V tem 

obdobju sta razočaranje in ugodje nekaj popolnoma samoumevnega. Pomembno je, da si 

strokovni delavci v tem obdobju poskušajo pridobiti otrokovo pozornost in naklonjenost, saj 

bo otrok šele po tem pripravljen sodelovati in upoštevati navodila. 

Žibret (2003) poudarja, da je vrtec institucija, ki ima za otroka zelo velik pomen. Je prostor, v 

katerem otrok spoznava sebe in svoje sposobnosti ter se navaja na samostojnost. Postopoma 

se nauči sprejemati druge. Da otrok omenjeno lahko osvoji, je pomembno, da se v vrtcu 

počuti sprejetega in varnega. 

Tudi Hansen, Kaufmann in Saifer (2001) pravijo, da je pomembno, da se otrok v vrtcu dobro 

počuti. Ključnega pomena so vsakodnevna rutina in pravila skupine. Če v skupini vzgojitelj in 

pomočnik ne postavita določenih pravil in ciljev, bodo otroci zmedeni. Strokovni delavci v 

vrtcu se temu lahko izognejo z odprto komunikacijo, spoštovanjem in razumevanjem.   

4. 2 VKLJUČEVANJE DRUŽIN V ŽIVLJENJE VRTCA 

Vključevanje družin v vrtec po besedah T. Vonta (1998) vsebuje pomembne značilnosti, za 

katere je zaželeno, da se jih zavedamo, saj bo le tako proces potekal bolj kakovostno. 

Vključevanje družin v vrtec je dvosmeren proces, kar pomeni, da sta kakovost in obseg 

odvisna tako od družine kot tudi vrtca. Proces, v katerega vstopajo družine, se oblikuje 

postopno in nepretrgano, kar povzroča, da se nenehno spreminja. V trenutku, ko se otrok in 

posledično tudi otrokova družina vključita v vrtec, govorimo o integrirani dejavnosti, ki je 

hkrati tudi individualizirana, saj ima vsaka družina svoje potrebe, posebnosti, prednosti, 

interese in možnosti. To predpostavlja, da ne obstajajo univerzalne oblike sodelovanja z 

družinami. Vključevanje poteka tudi na različnih stopnjah v smeri vse večje participacije 

staršev oziroma družin. Starši se v življenje vrtca vključujejo na različnih nivojih: 

1. Starši so pripravljeni oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, pomagati na 

različne načine. Najbolj pogosta oblika pomoči je, da priskrbijo različen material. 

2. Nekajkrat na leto so starši povabljeni k sodelovanju v oddelku. Tematika teh 

druženj je različna – predstavitev hobijev, talentov. 
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3. Obstaja tudi posebna oblika vključevanja staršev v življenje vrtca. Starši namreč 

lahko postanejo prostovoljni pomočniki vzgojiteljice in se pogosteje vključujejo v 

dejavnosti, ki se odvijajo v oddelku. 

4. Večinoma vsi vrtci omogočijo, da starši aktivno sodelujejo pri oblikovanju in 

sprejemanju odločitev. Ena izmed oblik takšnega vključevanja je svet staršev. 

5. Starši imajo možnost, da so vključeni v proces zagovarjanja in zagotavljanja 

odločitev, ki pomagajo oddelku. Pri tem je pomembna vloga vzgojiteljice, saj 

mora staršem stati ob strani ne glede na to, kaj zagovarjajo (prav tam). 

4.3  NALOGE VRTCA 

V zakonu o vrtcih je zabeleženo, da je temeljna naloga vseh vrtcev pomoč staršem pri celoviti 

skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj 

otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (Zakon o vrtcih, 1996, 2. člen). 

V 6. in 7. členu Zakona o vrtcih (1996) so natančno opisane tudi narodne manjšine, romski 

otroci ter otroci priseljencev. Zaradi omenjene populacije so današnji vrtci na nek način 

večkulturne skupnosti. Žal je življenje v takšnih skupnostih lahko izredno težavno, saj razlike 

med ljudmi povzročajo nezanimanje, diskriminacijo in nestrpnost. V nekaterih vrtcih se 

zavzemajo za koncept medkulturnega sodelovanja, s katerim bi dosegli odprte interakcije, 

vsestransko priznavanje in spoštovanje (Bahovec in Golobič, 2004). 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) poudarja, da prihaja med starši in vzgojitelji do različnih stališč 

glede nalog vrtca. Po njenih besedah starši večji pomen posvečajo varovalni vlogi, medtem ko 

vzgojitelji pripisujejo večji pomen vzgoji in izobraževanju. Po mnenju avtorice starši zelo 

malokrat pokažejo zanimanje za posamezne vzgojno-izobraževalne naloge in dosego njihovih 

ciljev. 

Pomembna naloga vrtca je tudi delo z družino. Vzgojitelji morajo imeti za dobro sodelovanje 

veliko pedagoškega znanja in občutljivosti. Pozorni morajo biti na principe dela z odraslimi 

ter le-te ustrezno prilagajati konkretni situaciji (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Pomemben člen vsakega vrtca so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Tako vloga staršev kot 

tudi vloga vzgojiteljev je dajati ljubezen in takšen zgled, ki je vreden spoštovanja ter 

posnemanja (Zalokar Divjak, 1996). 

V današnjem času je vedno več otrok vključenih v vrtec in po mnenju E. Bahovec in Kodelja 

(1996) je glavni razlog večja zaposlenost mater ter skrb staršev za otrokov socialni in 
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intelektualni razvoj. Poleg omenjenega imajo vrtci pomembno socialno in varstveno nalogo, 

rezultat katerih je viden kasneje, ko otrok vstopi v šolo. Otroci, ki so bili vključeni v vrtec, 

imajo v šoli veliko manj težav kot tisti, ki vrtca niso obiskali. Vrtec kot institucija ima torej 

izredno velik vpliv pri otrokovi socializaciji. Strokovni delavci v vrtcu imajo vsakodnevno 

zabeležene cilje, s katerimi želijo vplivati na vsestranski razvoj otroka ter ga s tem pripraviti 

na življenje.  

Vzgojitelj predšolskih otrok ima v vrtcu pomembno nalogo. Poleg tega, da skrbi za celosten 

razvoj otroka, mora stremeti k temu, da ustvarja optimalne pogoje za razvoj otrokovih telesnih 

in duševnih sposobnosti. Zaželeno je, da dejavnosti pripravi tako, da bo z njimi spodbujal 

otrokovo samostojnost, ustvarjalnost, radovednost in pozitivno samopodobo o sebi (Vzgojitelj 

predšolskih otrok, 2010). 

5 MEDOSEBNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA MED STARŠI IN 

STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA 

5.1 MEDOSEBNI ODNOSI MED VZGOJITELJI IN STARŠI 

Odnos je tisto, kar obstaja med stvarmi, ki imajo nekaj skupnega, ali tisto, kar obstaja med 

posamezniki in skupinami ob skupni dejavnosti, ob sodelovanju ali v osebnem življenju. 

Odnos je tudi tisto, kar se izraža v ravnanju s kom in se kaže v ocenjevanju in presojanju česa 

(SSKJ, 2000). J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da človek živi kot posameznik med 

drugimi in z njimi prihaja v medčloveški odnos – odnos med dvema človekoma ali med 

človekom in dvema človekoma ali več ljudmi). Tudi J. Bašić in drugi (1993) so mnenja, da je 

odnos socialno srečanje med dvema ali več ljudmi. Odnosi lahko nastajajo v določenem 

časovnem obdobju. Po njihovem mnenju je najpomembnejša izkušnja v življenju nastajanje in 

izguba odnosov. T. Lamovec (1993) poudarja, da imajo medosebni odnosi zelo pomembno 

vlogo pri  razvoju posameznikove osebnosti. Po njenih besedah si vsak posameznik preko 

odnosov gradi in ustvarja svojo lastno identiteto. Ravno zaradi tega so medosebni odnosi med 

starši in vzgojitelji še toliko bolj pomembni. Pripomorejo k temu, da si tako starši kot tudi 

vzgojitelji in drugi strokovni delavci razvijejo jasno predstavo o sebi, poleg tega pa 

pripomorejo k osebni in poklicni sreči. Tudi Možina (2002) se strinja, da so medosebni odnosi 

zelo pomembni. Po njegovih besedah zaposleni ne smejo pozabiti, da ima vsak človek 

priložnost izraziti svoje mnenje. Pozorni morajo biti, da s svojim odnosom svojim 

sogovorcem ne sporočajo, da so manjvredni. Če starši dobijo občutek, da so vredni manj kot 

vzgojitelji, je sodelovanje skoraj nemogoče. Temu se lahko vzgojitelji izognejo z iskrenim, 
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odprtim in razumevajočim dialogom. Za dober medosebni odnos avtor opozarja, da mora 

vzgojitelj staršem podati povratno informacijo, ki bo pripomogla k izboljšanju medosebnih 

odnosov. Poleg vsega omenjenega pa so ključnega pomena tudi konflikti, ki so nekaj povsem 

pričakovanega. Vzgojitelji in starši so si namreč različni, obojim pa je cilj enak – narediti vse 

za dobrobit otroka.  

Medosebni odnos je pomemben člen v sodelovanju vzgojitelja z otroki in njihovimi starši. 

Takšen odnos je mogoč samo pri demokratičnem ravnanju, ki je partnerski. Zanj je značilno, 

da vzgojitelj vodi komunikacijo, v katero se postopoma vključujejo tudi otroci in starši 

(Pšunder, 1998). Medosebni odnos in komunikacija potekata med dvema osebama in se 

odvijata v različnih skupnostih – družini, šoli, delovni organizaciji ter  med drugimi 

družbenimi skupnostmi (Intihar in Kepec, 2002).  

Medosebni odnosi so trdno povezani s komunikacijo med vzgojitelji in starši, saj se 

medosebni odnosi ne morejo razviti brez komunikacije, prav tako pa tudi komunikacija ne 

more obstajati, če ni prisoten in razvit medosebni odnos (Lepičnik Vodopivec, 1996).  

Medsebojni odnosi se po mnenju Lepičnik Vodopivec (1996) razvijajo v štirih stopnjah:  

1. stopnja: Osebi na tej stopnji še ne vesta druga za drugo. 

2. stopnja: Ena oseba že ima informacije o drugi osebi, a neposrednega stika med 

osebama še ni. 

3. stopnja: Med osebama pride do površinskega stika. Stik je običajno kratek in je 

posledica situacijskega dogodka. Uvod v stik je nagovor enega izmed udeležencev. Na 

tej stopnji je medosebni stik med osebama neznaten. 

4. stopnja: Dejavnosti in doživljanje obeh oseb se začenjajo medsebojno prekrivati in 

povezovati. 

Na kateri stopnji bo ostal medosebni odnos med vzgojitelji in starši, je odvisno od 

prizadevanja obeh strani, veliko vlogo pa ima pozitivna naravnanost vzgojitelja, ki ponuja 

večjo možnost za razvoj partnerskih medosebnih odnosov med vzgojitelji in starši. Običajno 

se medosebni odnosi med vzgojitelji in starši končajo med tretjo in četrto stopnjo. 

V odnosu med vzgojiteljem in starši se lahko pojavi težava tudi zaradi moči, ki jo imajo 

vzgojitelji v nasprotju s starši. Gre za neformalno moč, ki je vezana na strokovno poznavanje 

stvari. Starši zaradi tega lahko občutijo manipuliranje in občutek manjvrednosti. Da se 
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vzgojitelj izogne takšnemu počutju staršev, mora poskrbeti za vzdušje in razpoloženje med 

pogovorom (Juul in Jensen, 2009). 

A. Vidmar (1990) poudarja, da med vzgojitelji in starši ne obstaja poslovni, racionalni odnos, 

temveč je prisoten emocionalen odnos. Kvaliteta odnosov je zelo pomembna, saj ima velik 

vpliv tudi na otroka. Otroku namreč služi kot življenjski model, hkrati pa vpliva na 

sooblikovanje in omogoča dozorevanje. 

5.2 KOMUNIKACIJA MED VZGOJITELJI IN STARŠI 

Komunikacija je proces, ki zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo. Je vzajemna 

izmenjava pomenov med ljudmi in poteka preko jezika. Prisotna in verjetna je samo v tolikšni 

meri, v kolikršni jo določajo skupna spoznanja, potrebe in stališča. Komunikacija je vedno 

dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in izmenjavo sporočil 

(Vec, 2005). Komunikacija je najpomembnejši sestavni del medosebnih odnosov in je oblika 

ter način, skozi katerega se medosebni odnosi prikazujejo (Žnidaršič, 2012).  

Osnovni sestavni del vsakdanjega življenja v vseh življenjskih okoljih, kot so družina, vrtec 

ter delovno mesto, je komunikacija. Z njeno pomočjo se vzdržuje in razvija posameznikova 

osebnost in medosebni odnosi (Vidmar, 1990). 

Vsak posameznik za svoj obstoj potrebuje pogovor z besedami ali brez njih. Pogovor namreč 

vsakega posameznika spremlja in se spreminja v osnovno sredstvo za njegovo preživetje. 

Brajša (1993) je prepričan, da je komunikacija pomemben člen v posameznikovemu razvoju, 

in pravi, da je komunikacija življenjsko pomembna spretnost za vsakogar. Ker ni dedna, se jo 

je treba naučiti, zato je pomembno, da so na to pozorni tako vzgojitelji kot tudi starši. Velik 

poudarek posveča interpersonalni komunikaciji, ki se ukvarja z medsebojno komunikacijo v 

vrtcu, družini in v vseh življenjsko pomembnih človeških sistemih.  

Komunikacija je največji samostojni dejavnik, ki odloča o tem, kakšne vrste odnosov bo kdo 

vzpostavil z ljudmi okoli sebe, hkrati pa je vezana tudi na dogajanje v svetu. Komunikacija je 

lahko neke vrste pripomoček, s pomočjo katerega si dva posameznika merita raven 

samovrednotenja. Pomembna je tudi zato, ker zajema različne načine, s katerimi si ljudje 

oddajajo in sprejemajo sporočila (Satir, 1995).  
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Komunikacija je proces in je nekaj dinamičnega. Od vseh udeležencev zahteva prilagajanje. 

Kako uspešna je bila komunikacija, je odvisno od posameznikove prilagodljivosti faktorjem, 

ki nanjo vplivajo. Vsaka komunikacija se odvija v prostoru in času, vodijo pa jo različni 

motivi (Pipan, 1993). 

Tudi M. Tomori (1994) pravi, da je komunikacija poleg izražanja samega sebe in svojih misli 

obojesmeren proces, ki vključuje sprejemanje in razumevanje sporočil drugih. Da se med 

vzgojitelji in starši izoblikuje odnos, je nujna jasna, razumljiva in neposredna komunikacija, 

ki se kaže v naslednjih značilnostih: 

- govor v prvi osebi in naslavljanje sporočil na osebo, ki ji je sporočilo namenjeno; 

- odprto in razumljivo izražanje čustev, stališč in misli; 

- občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh oseb; 

- upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov misli, čustev in stališč; 

- uporabljanje imen in ne oznak za druge osebe; 

- sposobnost za strpno dogovarjanje; 

- izražanje lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli drugim (prav tam). 

Komunikacija je toliko bolj učinkovita, če vzgojitelji in starši poznajo in upoštevajo zakone 

komunikacije, za katere je značilno, da vedno in povsod veljajo. Ti zakoni so: 

- nemogoče je nekomunicirati; 

- vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik; 

- problem je izhodišče točke dogodkov; 

- komunikacija lahko poteka na digitalen ali analogen način; 

- komunikacija poteka na simetričen ali komplementaren način (Vec, 2005). 

Žal nekateri straši ne čutijo potrebe po komunikaciji z vzgojiteljem, saj imajo na takšno 

komuniciranje neprijetne spomine iz časa svojega šolanja. Neprijetne izkušnje lahko 

povzročijo, da se straši počutijo v odnosu z vzgojiteljem manjvredne. Ob tem se ne zavedajo, 

da s svojim ravnanjem povzročajo veliko škodo tako otrokom kot tudi sebi (Gordon, 1992). 

A. Vidmar (1990) pravi, da vzgojitelj dobi od staršev malo koristnih povratnih informacij. 

Starši svoje misli, ideje, stališča, probleme in občutke raje zadržijo zase, kar povzroča, da se 

tako pri vzgojitelju kot tudi pri starših pojavijo slabi občutki, nezaupanje, občutki krivde in 

potreba po obrambi. R. Pipan (1993) opozarja, da se mora vzgojitelj zavedati, da je v vrtcu on 

tisti, ki pripravi pogoje za komunikacijo oziroma se zanjo dogovori. Pomembna naloga pri 
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tem je, da v največji meri nevtralizira moteče faktorje v komunikaciji in le-te izkoristi tako, da 

bo lahko dosegel cilje, ki si jih je zastavil v sodelovanju s starši. 

Uspešna komunikacija med vzgojiteljem in starši je tista, pri kateri si prejemnik razlaga 

sporočilo pošiljatelja enako, kot je le-ta želel, da bi si. Pogoj, da se med omenjenimi osebami 

vzpostavi takšna komunikacija, je vzgojitelj, ki zna staršem jasno in razumljivo sporočiti 

stanje o otroku, zna sprejemati in spodbujati starše h kritičnemu mišljenju ter je pripravljen 

spreminjati svoja prepričanja in sprejeti svoje napake. Starši se ob takšnem ravnanju 

vzgojitelja počutijo varne (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

5.3 OBLIKE KOMUNIKACIJE 

Starši in vzgojitelji lahko komunicirajo verbalno (besedno) ali neverbalno (nebesedno). 

Znotraj besedne oziroma verbalne komunikacije sodijo govor, pogovor in dogovor, medtem 

ko nebesedna oziroma neverbalna komunikacija besedno dopolnjuje in ji daje svoj pomen in 

smisel (Lepičnik Vodopivec, 1996). Tudi Brajša (1993) razlikuje med besedno in nebesedno, 

vsebinsko in odnosno ter usklajeno in neusklajeno medosebno komunikacijo. Glede na 

opažanje in izražanje opaženega avtor razlikuje tudi med objektivno, neobjektivno, 

subjektivno in izkrivljajočo komunikacijo. Objektivna komunikacija je prisotna takrat, ko 

vzgojitelj in starš tisto, kar opažata, izražata kot svoje opažanje, tisto, kar mislita, kot svoje 

misli, in tisto, kar čutita, kot svoje občutke. Neobjektivna komunikacija pa se kaže takrat, ko 

vzgojitelji ali starši svoja mnenja sporočajo kot opažanja in svoja opažanja kot mnenja. 

Subjektivna komunikacija se po njegovem mnenju kaže v primerih, ko vzgojitelj ali starši 

opazujejo določeno stvar pri otroku (vedenje) in le-to tudi ustrezno interpretirajo. 

Nepreverjene domneve, predsodki in subjektivno izbrane informacije pa sestavljajo 

izkrivljajočo komunikacijo, ki je med vzgojitelji in starši nezaželena. 

Vec (2005) razlikuje med: 

- notranjo komunikacijo, ki poteka v trenutkih, ko komuniciramo sami s seboj; 

- medosebno komunikacijo, ki je značilna za manjšo skupino in se nanaša na 

neposredno komuniciranje dveh ali več ljudi. Medosebno komunikacijo Johnson in 

Johnson (1997) razumeta kot vsako besedno ali nebesedno vedenje, ki ga zazna druga 

oseba, in kot sporočilo, ki je poslano od ene osebe k drugi z nekim namenom; 

- skupinsko komunikacijo, ki poteka med različnimi skupinami (družina, skupina 

prijateljev, v podjetjih, na koncertih). Za omenjene skupine je značilno, da se glede na 

število članov vedejo različno; 
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- množično komunikacijo, ki je značilna za zelo veliko število prejemnikov ali 

uporabnikov (poštni in telefonski sistemi); 

- komunikacijo med človekom in živaljo, ki je čedalje bolj prisotna med lastnikom in 

živaljo. Dokazano namreč je, da tudi živali uporabljajo simbolni jezik (Vec, 2005). 

5.4 NAPAKE PRI KOMUNICIRANJU 

Pri komunikaciji med vzgojitelji in starši lahko hitro pride do napak, za katere je pomembno, 

da jih vzgojitelji ali starši poskušajo čim hitreje odpraviti. Velikokrat se zgodi, da želi 

vzgojitelj staršem posredovati preveč informacij naenkrat, kar povzroči pri starših zmedo. 

Zaželeno je, da si vzgojitelji pripravijo oporne točke, ki vključujejo najpomembnejše 

informacije, povezane z določenim otrokom. Velikokrat so informacije pomanjkljive in med 

seboj pomešane. Poleg tega je ena izmed najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri 

komunikaciji med vzgojitelji in starši, tudi ta, da prejemnik sporočevalca ne posluša do konca 

in začne v svojih mislih veliko prezgodaj oblikovati svoj odgovor (Lamovec, 1993).  

Na napake in ovire opozarja tudi Vec (2005), saj so po njegovem mnenju pogoste psihološke 

ovire, ki so vezane na naše predpostavke, ki jih imamo o drugih ljudeh, mehanične ovire, ki 

otežujejo ali celo onemogočajo komunikacijo. Tudi Johnson in Johnson (1997) trdita, da so 

fizični dejavniki v procesu komunikacije zelo pogosti in se kažejo kot ropot, sedežni red 

otrok, zračnost igralnice, temperatura ter osvetljenost. Naslednja pomembna skupina ovir so 

semantične ovire, ki se kažejo v nepremišljeni uporabi besed. Takšna uporaba besed 

povzroča, da nas sogovornik ne razume tako, kot smo želeli. Zadnja, a še vedno pomembna 

skupina ovir, so psihološke ovire. Povezane so s stališči, vrednotami in prepričanji in so 

najbolj običajen izvor težav v medosebni komunikaciji (Vec, 2005).  

Največ napak in s tem tudi težav v komunikaciji v vrtcu, vzgojitelju povzročajo osebnostne 

lastnosti staršev. Velikokrat se zgodi, da je komunikacija zaradi omenjenega dejavnika 

motena in ovirana. To lahko povzročajo tudi razlike v vrednostnih kriterijih. V primerih, ko se 

starši vedejo neprimerno, mora vzgojitelj prevzeti svojo poklicno vlogo – vzgajati starše. Ta 

proces je izredno zahteven, saj se osebnost starša lahko spremeni le toliko, kolikor bo ocenil 

sam, da je potrebno (Pipan, 1993). Velikokrat je prisotna tudi neenakopravnost v čustvenem 

doživljanju komunikacijske situacije (strah, negotovost). Ovire, ki otežujejo komunikacijo, so 

poleg že naštetih tudi pogovor, ki je preveč uraden, in neustrezni kontakti s starši (neosebni, 

posplošena sporočila), poučevanje staršev brez upoštevanja njihovih potreb, vztrajanje na 
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normativnosti (spanje, prehrana) ter obojestranski občutki, da si sogovorca »solita« pamet 

(Vidmar, 1990). 

A. Vidmar (1990) opozarja, da če med udeleženci komunikacije – vzgojiteljem in starši, niso 

zadovoljene osnovne človeške potrebe, lahko pride do konfliktov in motenj. V procesu 

komunikacije so osnovne človekove potrebe, ki naj bi bile zadovoljene pri starših: 

- potreba, da dobijo potrditev, da so dobri starši; 

- potreba, da so razumljeni v svojih bojaznih, stiskah in željah, ki so povezane z otroki. 

Če osnovne potrebe niso zadovoljene, je vzpostavitev odnosa in komunikacije skoraj 

nemogoča. Odnos in komunikacija sta med vzgojitelji in starši ustrezna, če se razvije odprt 

odnos, kar pomeni, da vsak udeleženec lahko tvega in je direkten ter pošten. Pri tem je 

ključnega pomena, da zaradi direktnosti med vzgojitelji in starši ne pride do zamer in drugih 

negativnih posledic. Dokaz, da je odnos dober, je tudi prepričanje, da udeleženci čutijo, da so 

cenjeni ter da se obe strani zavedata vzajemne odvisnosti in vzajemnega učenja. Zadnji 

pokazatelj, da je vzpostavljen odnos kvaliteten, je prisoten pri zadovoljevanju potreb. Znotraj 

tega je pomembno, da nihče – tako vzgojitelji kot tudi starši ne morejo zadovoljiti lastne 

potrebe na račun drugega (prav tam). 

6 SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI 

6.1 POMEN SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 

Vrtec je institucija, v kateri med seboj sodeluje več ljudi, kar povzroča, da neformalne oblike 

sodelovanja in usklajevanja ne zadoščajo več. Znotraj tega se vzpostavlja horizontalna 

kontinuiteta, ki definira kvaliteto vzgoje, nege in otrokovega razvoja. Ker so otroci v 

predšolskem obdobju izjemno navezani na svojo družino, je sodelovanje med vrtcem in starši 

nujno (Vonta, 1998). 

M. Korošec (1990) je prepričana, da sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem 

cilju, in sicer omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Pri 

tem opozarja, da je koncept sodelovanja s starši povezan s splošnim vzgojnim konceptom 

predšolskega otroka v vrtcu. Če je otrok objekt vzgojnega dela, je objekt tudi njegova družina, 

če je otrok subjekt vzgojnega dela, pa je subjekt tudi njegova družina.  

Sodelovanje med vzgojitelji in starši je zelo pomemben, zapleten in večdimenzionalen proces, 

ki temelji na obojestranski pripravljenosti za sodelovanje. Z vzgojo otrok se vsakodnevno 
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srečujejo tako starši kot vzgojitelji in drugi strokovni delavci. Poleg tega je sodelovanje 

pomembno tudi zato, ker z vstopom v vrtec otrok prvič prehaja iz socialnega okolja, ki mu je 

poznano, v novo, neznano socialno okolje (Lepičnik Vodopivec, 1996). Tudi L. Prodanović 

(1981) pravi, da mora biti vzgojitelj pozoren na to, da sodelovanje s starši temelji na 

posredovanju pomembnih informacij, povezanih z otrokom.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je med drugim zabeleženo tudi načelo sodelovanja s starši. 

Načelo vsebuje naslednje pravice staršev: 

- vzgojitelj mora staršem omogočiti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih 

ponudbah programov v vrtcu; 

- pravico do sprotne izmenjave informacij o otroku; 

- pravico do postopnega uvajanja otrok; 

- starši imajo pravico pomagati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter v oddelku 

ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu; 

- vzgojitelj mora spoštovati zasebnost družin, njihovo kulturo, identiteto, svetovni 

nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje ter hkrati upoštevati njihovo 

pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 

Glavni element sodelovanja je dejstvo, da se starši vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo 

predvsem zaradi vplivov na otrokovo socializacijo. Pomemben element sodelovanja je tudi 

dejstvo, da je sodelovanje staršev odvisno od pričakovanj, odnosov in kompetenc staršev, ki 

jih določajo razmerja med vzgojitelji in starši. Znotraj tega ima pomembno vlogo tudi 

družina. Navsezadnje pa je ključen element tudi odprtost vrtcev, ki staršem omogoča 

dostopnost informacij o otroku (Pšunder, 1994). 

Enotnost delovanja staršev in vzgojiteljev je eden izmed najpomembnejših vzgojnih 

principov. Med starši in vzgojitelji se mora vzpostaviti vzajemno partnerstvo, ki mora 

temeljiti na spoštovanju, upoštevanju in zaupanju. Uspešno partnerstvo in podpora drug 

drugega sta pogoj za optimalen razvoj otroka (Lepičnik Vodopivec, 1996). 

Odnos med vzgojitelji in starši se je od nekdaj do danes zelo spremenil. Nekoč je bil vzgojitelj 

izobražen svetovalec, naloga staršev pa je bila izjemno pasivna. O delu vzgojiteljev starši niso 

imeli nobene besede, tako da je bil vzgojitelj v svojih vzgojnih prizadevanjih sam. Danes pa je 

vedno bolj pogosto, da so starši vzgojiteljevi sodelavci. S svojo prisotnostjo in aktivnostjo 

lahko vplivajo na vzgojiteljevo organizacijo življenja in dela v vrtcu (Čadež, 2005). 
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Znotraj sodelovanja se vedno oblikuje odnos, ki pa je odvisen od vrste vrtca, zastavljenih 

ciljev in staršev ter otrok. Glede na omenjene dejavnike se lahko izoblikuje partnerski odnos, 

klientski odnos ali paternalistični odnos. Partnerski odnos je sodelujoč med obema 

enakopravnima partnerjema – vzgojitelji in starši. Njihovo razmerje mora biti 

komplementarno. Partnerski odnos je nujen v primerih, ko gre za poenotenje vzgojnih 

pristopov med vzgojitelji in starši (Pšunder, 1994). Tudi N. Ličen (1999) pravi, da je za 

partnerski odnos značilno skladno povezovanje institucionalne in družinske vzgoje. Po 

mnenju avtorice partnerstvo ponuja večje možnosti za individualne pristope k otroku, saj 

vzgojitelj pozna specifičnost družine. Klientski odnos je neke vrste nadomestni odnos, v 

katerem je običajno ena stran podrejena, druga pa je prevladujoča, dominantna. Največkrat se 

takšen odnos kaže v primerih, ko vzgojitelj nadomesti družinske vzgojne primanjkljaje. Tako 

partnerski kot tudi klientski odnos pa se lahko razvijeta v paternalističnega. Zanj je značilno, 

da otroku ni dovoljeno biti to, kar je v resnici. Najpogosteje je takšen odnos prisoten med 

tistimi starši, ki od vzgojitelja zahtevajo doslednost in strogost do otroka (Pšunder, 1994). 

6.2 NAČELA IN METODE SODELOVANJA S STARŠI 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zabeleženo načelo sodelovanja s starši, ki predpisuje, da 

imajo starši pravico, da svoje otroke postopno uvajajo v vrtec ter od strokovnih delavcev 

dobijo sprotne informacije o otroku. Če želijo, lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu. V tem primeru morajo spoštovati in upoštevati strokovno avtonomnost vrtca, 

vzgojitelj pa mora biti pozoren na zasebnost družine – kulturo, jezik, svetovni nazor, 

prepričanja, vrednote, navade in običaje. Dosledno mora upoštevati njihovo pravico do 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Pomembno je, da staršem omogoči in zagotovi 

informiranje ter jih večkrat opomni na njihove pravice in odgovornosti.  

Zaželeno je, da vzgojitelj upošteva načelo spoštovanja osebnosti staršev, kar pomeni, da je 

vzgojiteljeva naloga, da kot strokovni delavec vrtca, v katerega je vključen otrok, staršem 

sproti posreduje ugotovitve in opažanja, povezana z otrokom. Pri tem se mora zavedati, da 

mora staršem posredovati tudi neprijetne informacije o otroku ter zraven podati svoje mnenje 

ter morebitne rešitve. Če bodo vzgojitelji spoštovali omenjeno načelo, se bodo starši veliko 

lažje in brez zadržkov obrnili na vzgojitelja ter prispevali delček sebe k življenju otrok v 

vrtcu. Naslednje pomembno načelo sodelovanja s starši je vezano na učinkovit izkoristek 

časa, ki ga imajo vzgojitelji in starši običajno zjutraj in popoldan. Ta čas ni primeren za 

reševanje pomembnih težav, temveč je namenjen pogovoru o manjših, vsakodnevnih težavah 

otrok. Načelo koristi se po mnenju avtorice kaže predvsem v načinu vedenja staršev. V 
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primeru, da starši občutijo, da imajo korist, če sodelujejo z vzgojiteljem, bodo radi sodelovali  

z vrtcem. Starši bodo radi sodelovali z vrtcem, če jih bo vzgojitelj sproti obveščal o napredkih 

otroka ter jim podal vzroke za otrokovo ravnanje. Na takšen način bodo starši dobili občutek, 

da vzgojitelju ni vseeno za njihovega otroka, in to jih bo spodbudilo k aktivnemu, odprtemu 

sodelovanju z oddelkom (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

6.3 FORMALNE IN NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA  

6.3.1 FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 

Formalne oblike sodelovanja so vse oblike sodelovanja, ki jih opredeljuje zakonodaja in so 

predpisane. Namenjene so informiranju in sodelovanju staršev pri odločitvah, ki so 

pomembne za življenje in v vrtcu.  

Roditeljski sestanki 

V vrtcu so roditeljski sestanki namenjeni staršem določenega oddelka. Na takšnih srečanjih se 

vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja pogovarjata s starši o učno-vzgojni problematiki oddelka 

ter starše informirata o aktualnih vprašanjih na ravni oddelka. Skupaj s starši poskušata doseči 

dogovore in sklepe, hkrati pa so roditeljski sestanki namenjeni tudi izobraževanju staršev za 

kakovostno vzgojo otrok. Roditeljski sestanki so lahko tudi množični. V tem primeru imajo 

izključno informativno vlogo, saj se na njih predstavi tematika, ki je aktualna za vse oddelke 

vrtca. Običajno množičnemu roditeljskemu sestanku sledijo oddelčni sestanki (Intihar in 

Kepec, 2002).  

Po mnenju M. Pšunder (1998) so roditeljski sestanki horizontalna komunikacija med 

vzgojitelji in starši. Glavni cilj takšnih srečanj je vzpostavitev empatične komunikacije. 

Pomembno je, da si vzgojitelj poskuša izoblikovati klimo, ki bo omogočila kvalitetno 

izmenjavo informacij.  

Roditeljski sestanki so temeljna oblika skupne obravnave skupnih vprašanj vzgoje in 

izobraževanja. Znotraj roditeljskih sestankov se uresničuje načelo, ki je zabeleženo v zakonu, 

da upravljajo vrtec zaposleni strokovni delavci skupaj s starši. To velja predvsem za oddelčne 

roditeljske sestanke, ki so glavna oblika medsebojnega kolektivnega sodelovanja vzgojiteljev 

in staršev. Vzgojiteljeva osrednja naloga na oddelčnih roditeljskih sestankih je staršem 

posredovati vse potrebne informacije o delovnih načrtih, napredovanju otrok ter uspehih in 

težavah skupine. Vzgojitelj se mora biti pripravljen skupaj s starši dogovarjati o zadevah, kjer 
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je potrebno soodločanje staršev, ter navsezadnje sprejemati stališča in sklepe, ki so vezana na 

oddelčno skupnost (Valentinčič, 1981). 

L. Prodanovič (1981) pravi, da roditeljske sestanke lahko razdelimo na tri skupine. Splošni 

roditeljski sestanek je namenjen staršem otrok, ki obiskujejo isti vrtec. Glavni cilj takšnih 

srečanj je razpravljanje o programu ter sprejemanje ključnih odločitev, povezanih s 

programom. Običajno splošni roditeljski sestanek poteka dvakrat na leto. Najznačilnejši je 

tisti, ki ga vzgojitelj in pomočnik pripravita pred začetkom novega šolskega leta.  Naslednja 

skupina roditeljskih sestankov so roditeljski sestanki, ki so namenjeni staršem otrok, ki 

obiskujejo isto skupino. Obravnavana tema na omenjenih sestankih je vezana izključno na 

probleme, ki so pomembni za otroke določene skupine. Zadnja skupina so roditeljski sestanki 

za starše, katerih otroci so vključeni v eno vzgojno skupino. Sestanek poteka v obliki 

pogovora o pogojih delovanja v skupini in dogovarjanja ter usklajevanja delovanja. Za vse tri 

oblike roditeljskih sestankov je pomembno, da se vzgojitelj zaveda, da na takšnih srečanjih ni 

primerno odpreti pogovor o posameznem otroku iz skupine. 

Na roditeljski sestanek se mora tako vzgojitelj kot tudi pomočnik vzgojitelja dobro pripraviti. 

Določiti morata, kdaj se bo roditeljski sestanek izvedel, ter biti pozorna, da bodo starši o 

srečanju pravočasno obveščeni. Zelo pomembno je, da določita dnevni red, v katerem ne 

smeta zanemariti cilje in vsebino roditeljskega sestanka. Med pripravo na sestanek morata biti 

pozorna, da sestanek ne bo trajal dlje kot šestdeset minut. Na to lahko starše obvestita v 

pisnem obvestilu, tako da starši že pred pričetkom sestanka vedo, koliko časa bo potekalo 

srečanje. Pomemben dejavnik, na katerega vzgojitelj in pomočnik ne smeta pozabiti, je tudi 

primeren prostor, ki vsebuje dovolj prostora in stolov za starše. Če tega ne zagotovita, starši 

hitreje izgubijo potrpljenje in postanejo nervozni. Vsak roditeljski sestanek se mora zaključiti 

tako, da starši jasno vedo, katere dogovore so sprejeli skupaj z vzgojiteljem in pomočnikom. 

Zaželeno je, da te dogovore vzgojiteljica zabeleži in jih posreduje tudi tistim staršem, ki se 

srečanja niso udeležili (prav tam). 

Pogovorne ure 

Najpogostejša formalna oblika sodelovanja med vzgojitelji in starši so pogovorne ure. Za 

takšna srečanja se starši še posebno zavzemajo, saj je v ospredju razgovora njihov otrok. Na 

pogovornih urah je vzgojiteljeva naloga seznaniti starše o vzgojnem napredku, lastnostih in 

posebnostih otroka. Poleg tega je pomembno, da so tudi starši pripravljeni z vzgojitelji 

izmenjati informacije, ki so vezane na otroka. Vzgojitelj mora biti pri podajanju informacij o 
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otroku zelo previden. Kadar mora staršem posredovati kritične pripombe, mora to storiti z 

občutkom, pošteno ter konstruktivno. Zaželeno je, da staršem poda konkreten nasvet. 

Uspešnost pogovornih ur je odvisna od dobre priprave na srečanje s starši, dobre organizacije 

in upoštevanja nekaterih pogojev. Najpomembnejši pogoj je, da starše sprejme takšne, kot so, 

ter da težave otrok poskuša razumeti (Intihar in Kepec, 2002).  

S. Čadež (2005) poudarja, da je priprava na pogovorno uro nujno potrebna. Ko se vzgojitelji 

pripravljajo na pogovorno uro, morajo biti pozorni na samo vsebino pogovora, torej mora biti 

v ospredju vprašanje, kaj in kako bo določeno stvar povedal staršem. Uspešnost pogovora se 

kaže predvsem v razumevanju povedanega. 

Pisna sporočila 

Pisna sporočila nikoli ne smejo nadomestiti osebnega stika med vzgojitelji in starši. 

Priporočljiva so predvsem v primerih, kadar vzgojitelji želijo starše informirati. Glavni namen 

pisnih sporočil v vrtcu je obveščanje o dejavnostih v vrtcu. V vrtcu je čedalje bolj pogosta 

oblika pisnega sporočila beleženje o poteku dneva v vrtcu, kamor lahko vzgojitelji priložijo 

tudi fotografije otrok med dejavnostmi (Ličen, 1999). 

S. Čadež (2005) med pisna sporočila uvršča vabila, ki obveščajo in vabijo starše k drugim 

oblikam sodelovanja; graje, ki obveščajo starše o otrokovih prekrških; pohvale, ki obveščajo o 

otrokovih dosežkih; obvestila, ki obveščajo o dejavnostih v vrtcu in izven njega in opravičila. 

Svet staršev 

Svet staršev sestavljajo predstavniki vsakega oddelka, ki jih izberejo starši na roditeljskem 

sestanku. Izbrani predstavniki imajo pomembno nalogo, saj lahko predlagajo nadstandardne 

programe, podajo soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah ter mnenje o 

predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu, podajo mnenja o 

kandidatih, ki so primerni za ravnatelja, razpravljajo o poročilih ravnatelja, obravnavajo 

pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike v svet vrtca in 

navsezadnje lahko opravljajo naloge, ki so v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 66. člen).  
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Svet zavoda 

Svet zavoda oziroma javnega vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev (Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, 1996, 46. člen). Svet zavoda ima pomembno nalogo, saj imenuje in 

razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt, poročilo o 

samoevalvaciji vrtca, odloča o uvedbi novih programov, obravnava poročilo o problematiki, 

povezani z vzgojo, odloča o pritožbah, vezanih na pravice, obveznosti in odgovornosti 

delavcev iz delovnega razmerja, ter poleg omenjenega obravnava zadeve, ki mu jih predloži 

vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija in svet staršev (prav tam, 48. člen).  

6.3.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 

Neformalne oblike sodelovanja so vse oblike, ki so se razvile z namenom večje in boljše 

odprtosti vrtca do staršev. Neformalne oblike sodelovanja so zaželene, saj so načrtovane bolj 

sproščeno, staršem pa nudijo možnost, da aktivno in neposredno doživijo dejavnosti in 

vzdušje v oddelku. Poleg tega imajo starši priložnost, da se med seboj spoznajo, povežejo in 

si med seboj pomagajo. Vzgojitelji se morajo zavedati, da neformalno sodelovanje ne pomeni, 

da sodelovanje nima opredeljenih ciljev ter namenov. (Intihar in Kepec, 2002).  

M. Strojin (1992) pravi, da so neformalne oblike sodelovanja namenjene predvsem 

izboljšanju kvalitete življenja v vrtcu. Vezane so predvsem na to, da vrtec prikažejo kot 

zabaven, prijazen in razumevajoč prostor. Takšne oblike sodelovanja pripomorejo k temu, da 

se dokažejo tudi tisti otroci, ki so sicer nekoliko bolj zadržani in umirjeni. Po mnenju avtorice 

takšne oblike srečanja lahko vzgojitelj oziroma vrtec spodbuja z odprtimi dnevi in okroglimi 

mizami. Pomembno vlogo imajo tudi tematski dnevi, v katere se običajno vključijo ves vrtec 

in starši. Vzgojitelj lahko staršem omogoči, da skupaj pripravijo izobraževalni projekt, znotraj 

katerega se starši lahko samostojno odločijo, kako ga bodo izpeljali. Starši radi sodelujejo pri 

športnih aktivnostih, izletih, predstavitvi svojega poklica, praznovanjih z otroki in organizaciji 

zaključnega piknika. 

Intihar in Kepec (2002) sta mnenja, da so najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja v 

vrtcu naslednje: 

- dan odprtih vrat, 

- sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, 

- obiski staršev v oddelku, 

- svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma, 



26 

 

- starši vodijo interesne dejavnosti, 

- dnevi dejavnosti skupaj s starši, 

- vključevanje staršev v projekte, 

- medgeneracijsko sodelovanje, 

- skupni izleti, 

- predavanja za starše. 
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EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALENGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

Namen diplomske naloge je proučiti, katerih oblik formalnega sodelovanja se vzgojitelji 

poslužujejo največkrat ter kakšen vpliv imajo starši pri delu v vrtcu. Zanima me, ali obstajajo 

razlike v sodelovanju med vaškim in mestnim vrtcem. Sama menim, da je sodelovanje med 

vrtcem in starši zelo pomembno, saj je običajno vrtec prva družbena institucija, v katero 

vstopi otrok. Tudi J. Lepičnik Vodopivec (1996) pravi, da je sodelovanje med vrtcem in starši 

zelo pomembno, saj sta vrtec in družinsko okolje dve ločeni družbeni instituciji, s katerima je 

otrok vsakodnevno v stiku. Vrtec je namreč poleg družine pomemben tudi zato, ker otrok vanj 

vstopi v obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje njegove osebnosti. M. Pšunder (1998) 

dodaja, da sta vrtec in družina odgovorna za otrokovo prihodnost. Oba imata namreč 

pomembno nalogo, saj stremita k čim boljšemu razvoju otrokove osebnosti. 

Poleg omenjenega se mi zdi pomembno, da starši in vzgojitelji vzpostavijo iskren, odkrit in 

zaupljiv odnos. Vzgojitelj se mora zavedati, da se družine med seboj razlikujejo, kar pomeni, 

da mora biti pripravljen, da imajo ljudje različne želje, potrebe in cilje. To poudarja tudi M. 

Pšunder (1998), ko opozarja, da je sodelovanje učinkovito takrat, ko vzgojitelj vodi pogovor 

in prisluhne staršem. Pomembno je, da se vzgojitelji in starši dopolnjujejo in skupaj poskušajo 

najti rešitev. Enakega mnenja sta tudi D. Jelenc in E. Novljan (2001), ko pravita, da naj bo 

vzgojitelj tisti, ki vodi in spodbuja komunikacijo. Za uspešno sodelovanje je po njunih 

besedah pomembno, da vzgojitelj poskuša vzpostaviti prijetno vzdušje, v katerem bodo starši 

brez zadržkov komunicirali o težavah, ki jih ima njihov otrok. Tudi v Beli knjigi (2011) je 

zapisano, da se morata vrtec in družina dopolnjevati. Vrtec bi se kot institucija moral truditi, 

da pomaga družini pri vzgoji otroka, nikakor pa ne sme posegati v zasebnost družine. 

Spoštovati mora njeno identiteto, kulturo, jezik, vrednote, prepričanja, stališča, navade ter 

običaje. Jaz sem mnenja, da je pravo sodelovanje med vrtcem in starši tisto, pri katerem se 

vzgojitelji učijo od staršev in starši od vzgojiteljev.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V empiričnem delu bom ugotavljala stanje v praksi. Postavila sem si naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Ali so starši zadovoljni z delom strokovnih delavcev v vrtcu? 

2. Kakšen vpliv imajo starši na delo strokovnih delavcev v izbranem vrtcu? 

3. Katere možnosti sodelovanja ponuja vrtec staršem? 

4. Ali so starši zadovoljni s sodelovanjem z vrtcem? 

Glede na postavljena raziskovalna vprašanja sem si postavila naslednje hipoteze: 

H 1: Predvidevam, da so starši z delom strokovnih delavcev v vrtcu zadovoljni. 

H 2: Predvidevam, da ne obstajajo razlike med vaškim in mestnim vrtcem glede 

omogočanja raznolikih oblik sodelovanja med vrtcem in starši. 

H 3: Predvidevam, da vrtec staršem omogoča raznolike oblike sodelovanja. 

H 4: Predvidevam, da so tako starši v mestnem kot vaškem vrtcu zadovoljni s 

sodelovanjem z vrtcem. 

9 METODOLOGIJA 

9.1 RAZISKOVALNA METODA 

Odgovore na zastavljena vprašanja sem pridobila s kvantitativnim raziskovanjem. Uporabila 

sem kavzalno-deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

9.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavo so bili vključeni starši, ki imajo svoje otroke vključene v mestni vrtec – vrtec 

Ribnica in vaški vrtec – vrtec Sončni žarek Velike Lašče. V vsak vrtec sem razdelila 40 

anketnih vprašalnikov. Iz vrtca Velike Lašče, sem dobila 27 izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov, iz vrtca Ribnica pa  23. 

9.3 OPIS VPRAŠALNIKA 

Uporabila sem modificirano obliko vprašalnika, ki je bil že uporabljen v interni raziskavi T. 

Devjak in S. Berčnik, Pedagoška fakulteta UL, in katere rezultati so bili predstavljeni in 
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objavljeni v Atenah v Grčiji, z naslovom Parents' views on preschool care and education in the 

local community. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, odprtega tipa, kombinacije 

obeh tipov, opisne ocenjevalne lestvice in številske ocenjevalne lestvice. 

9.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

40 anketnih vprašalnikov sem osebno odnesla do obeh ravnateljic – vrtca Ribnica in vrtca 

Sončni žarek Velike Lašče. Vodstvo vrtca je anketne vprašalnike razdelilo med vzgojitelje, ki 

so anketne vprašalnike postavili v garderobo vrtca. Izpolnjene anketne vprašalnike so starši 

oddali v za to namenske škatle, ki so bile v garderobi. Postopek zbiranja podatkov je potekal 

dva tedna.  

9.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene s pomočjo kvantitativnega raziskovanja, sem uredila in jih prikazala s 

frekvencami in odstotki. Podatki so obdelani z računalniškim programom Microsoft Office 

Excel. Za opisne spremenljivke sem uporabila frekvenčno porazdelitev absolutnih in 

relativnih frekvenc, za numerične spremenljivke pa izračun srednje vrednosti. Dobljene 

podatke sem med seboj primerjala z grafi, jih uredila in predstavila v preglednicah ter jih 

opisno interpretirala. 
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10 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

10. 1 ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z DELOM VZGOJITELJA V VRTCU 

Zadovoljstvo staršev ima po mnenju avtorjev, predstavljenih v teoretičnem delu, pomembno 

vlogo pri vzpostavitvi medosebnega odnosa med vzgojiteljem in drugimi strokovnimi delavci 

v vrtcu ter starši. Staršem sem najprej postavila vprašanje, kako so zadovoljni z delom 

strokovnih delavcev v vrtcu, pri tem sem se osredinila na delo vzgojitelja, vzgojiteljice (v 

nadaljevanju vzgojiteljica, vzgojiteljice). Postavila sem hipotezo, da so starši z delom 

vzgojiteljic v vrtcu zadovoljni.  

Graf 1: Zadovoljstvo staršev z delom vzgojiteljice v mestnem in vaškem v vrtcu 

 

Moja predvidevanja o zadovoljstvu staršev so se izkazala za ustrezna, saj nihče od anketiranih 

staršev v mestnem in vaškem vrtcu ni nezadovoljen z delom vzgojitelja. 30 % staršev, ki 

imajo svojega otroka vključenega v mestni vrtec, je z delom vzgojitelja zadovoljnih in 70 % 

zelo zadovoljnih, medtem ko je z delom vzgojitelja v vaškem vrtcu zadovoljnih 15 % staršev, 

zelo zadovoljnih pa je 85 % anketiranih staršev. Zanimala me je skupna ocena anketirancev 

obeh vrtcev, zato sem število anketiranih staršev združila. Iz grafa 1 in preglednice 1 (priloga 

1) je razvidno, da je zadovoljnih 22 % in zelo zadovoljnih 78 % staršev.  

M. Senica (1998) je mnenja, da je vzgojitelj v očeh staršev zelo pomemben. Je namreč oseba, 

ki ji starši zaupajo svojega otroka za skoraj polovico dneva, in je oseba, ki otroku postopoma 
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pomaga razviti različne sposobnosti. Pri tem starši ne smejo pozabiti, da vzgojitelj nikakor ne 

more otroku nadomestiti njegovih skrbnikov. F. Balič in V. Borucky (1990) menita, da  

sodelovanje med vzgojitelji in starši ustvarja pozitiven odnos, ki združuje dom in vrtec. Poleg 

omenjenega dodajata, da je predšolsko obdobje najpomembnejše v obdobju človeka. Le 

enoten in prepleten odnos med družino in širšim okoljem – vrtcem otroku zagotavlja uspešen 

razvoj.  

10. 2 VPLIV STARŠEV NA DELO STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšen vpliv imajo starši na delo strokovnih delavcev v 

izbranem vrtcu. Že v teoretičnem delu sem raziskala, da so tako avtorji kot zakonodaja 

usmerjeni v aktivno sodelovanje med starši in strokovnimi delavci vrtca. Zelo pomembno je, 

da imajo starši priložnost, da podajo svoje ideje, želje, interese in pobude. Postavila sem 

hipotezo, da ne obstajajo razlike med vaškim in mestnim vrtcem glede omogočanja raznolikih 

oblik sodelovanja med vrtcem in starši. 

 Prikaz povprečne vrednosti za trditve, ki se nanašajo na vpliv staršev na delo strokovnih 

delavcev v vrtcu, je prikazan v prilogi 1.   
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Preglednica 2: Vpliv staršev na delo strokovnih delavcev 

 

 

TRDITEV 

 1 

NIKOLI 

2 

REDKO 

3 

POGOSTO 

4 

VEDNO 

 

M 

f f % f f % f f % f f %  

Vodstvo vrtca se s 

starši posvetuje o 

vseh odločitvah, ki 

vplivajo na počutje 

otroka ter njegovo 

uspešnost pri 

raznih zaposlitvah. 

MESTNI 4 18 8 37 6 27 4 18 2, 45 

VAŠKI 1 4 8 30 10 36 8 30 2, 93 

Vodstvo vrtca pri 

pripravi programa 

za tekoče leto 

upošteva moje 

pobude. 

MESTNI 2 9 6 27 7 32 7 32 2, 86 

VAŠKI 3 8 9 33 10 37 6 22 2, 74 

Ko vrtec načrtuje 

dejavnosti, za 

katere je potrebno 

dodatno 

plačevanje, vedno 

zaprosi za moje 

mnenje in soglasje. 

MESTNI 2 9 3 13 5 22 13 56 3, 26 

VAŠKI 1 4 3 11 2 7 21 78 3, 59 

Vrtec pri 

plačevanju 

prispevkov 

upošteva različne 

finančne zmožnosti 

staršev. 

 

 

MESTNI 0 0 4 20 5 25 11 55 3, 35 

VAŠKI 2 8 3 12 5 20 15 60 3,32 

 

 

 

 

Svoje pripombe in 

predloge glede dela 

vrtca lahko 

učinkovito 

posredujem preko 

predstavnika 

oddelka v svetu 

staršev in ta jih 

tudi obravnava ter 

o njih odloča. 

MESTNI 0 0 4 18 9 41 9 41 3, 23 

VAŠKI 2 7 1 4 7 26 17 63 3, 44 

O delu sveta 

staršev in vrtca 

sem obveščen/a in 

seznanjen/a s 

sklepi. 

MESTNI 0 0 6 26 6 26 11 48 3, 22 

VAŠKI 2 7 5 19 8 30 12 44 3, 11 

Kako pogosto vas 

vrtec vpraša o 

ustreznosti 

delovnega časa? 

MESTNI 8 35 9 39 2 9 4 17 2, 10 

VAŠKI 6 22 11 41 3 11 7 26 2, 41 
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M. Korošec (1990) pravi, da se sodelovanje med vrtcem in starši razlikuje od vrtca do vrtca. 

Po njenih besedah so formalne oblike sodelovanja zelo pomembne, a v ospredje vedno bolj 

prihajajo neformalne oblike sodelovanja, na katere imajo starši velik vpliv. Veliko vrtcev 

namreč staršem omogoča, da na prvem roditeljskem sestanku podajo svoje predloge, 

povezane s sodelovanjem. Tudi D. Intihar in M. Kepec (2002) se strinjata, da so starši v vrtcu 

lahko vključeni v različne skupine, v katerih imajo pravico, da podajo svoje mnenje in 

zastopajo interese staršev. Vrtec jim mora omogočiti, da sodelujejo z ravnateljem, svetovalno 

službo in drugimi pomembnimi organi vrtca. Tudi v Zakonu o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (1996, 66. člen) je zabeleženo, da  imajo starši pravico in dolžnost, da 

sodelujejo v različnih pomembnih organih vrtca. 

Kot je razvidno iz rezultatov raziskave v preglednici 2, so starši tako v mestnem kot vaškem 

vrtcu v več kot 50 % pritrdili, da jim strokovni delavci vrtca omogočajo razne oblike 

sodelovanja in komunikacije. Pri vseh trditvah, razen pri prvi: Vodstvo vrtca se s starši 

posvetuje o vseh odločitvah, ki vplivajo na počutje otroka ter njegovo uspešnost pri raznih 

zaposlitvah, so se v več kot 50 % izjasnili, da vrtec oziroma strokovni delavci pogosto ali 

vedno sodelujejo z njimi pri raznih odločitvah ter jim omogočajo razne oblike sodelovanja. 

Pri prvi trditvi je manj kot polovica staršev (45 %) mnenja, da se strokovni delavci 

posvetujejo s starši o vseh odločitvah glede otroka, medtem ko so se starši v vaškem vrtcu za 

to možnost odločili v 66 %. 

Starši v vaškem vrtcu so trditev: Ko vrtec načrtuje dejavnosti, za katere je potrebno dodatno 

plačevanje, vedno zaprosi za moje mnenje in soglasje, ocenili najvišje (M=3, 59), starši v 

mestnem vrtcu pa trditev: Vrtec pri plačevanju prispevkov upošteva različne finančne 

zmožnosti staršev (M=3, 35). Zanimiva ugotovitev raziskave pa je, da so tako starši v 

mestnem kot v vaškem vrtcu ocenili najnižje (M=2, 41) zadnjo trditev: Kako pogosto vas 

vrtec vpraša o ustreznosti delovnega časa. To pomeni, da se vrtec premalo prilagaja staršem 

oziroma si starši želijo, da bi bil delovni čas vrtcev bolj fleksibilen. 

Razveseljiv je podatek, da je kar 82 % staršev v mestnem vrtcu in 89 % v vaškem vrtcu 

mnenja, da lahko svoje pripombe in predloge glede dela vrtca učinkovito posredujejo preko 

predstavnika oddelka v svetu staršev in da jih le-ta tudi obravnava ter o njih odloča. Da je 

rezultat v vaškem vrtcu tako visok, pripisujem velikosti vrtca in njegovi socialni predanosti. V 

vaškem vrtcu se namreč vsi med seboj bolj poznajo in zato lažje sodelujejo.  
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Na podlagi rezultatov lahko hipotezo H 2: Predvidevam, da ne obstajajo razlike med vaškim 

in mestnim vrtcem glede omogočanja raznolikih oblik sodelovanja med vrtcem in starši, kljub 

razlikam v prvi trditvi kot celoto obdržim. Oba vrtca staršem omogočata, da podajo svoje 

predloge in želje ter le-te poskušata v čim večji meri tudi upoštevati.  

10. 3 OBLIKE SODELOVANJA V VRTCU 

Eden izmed ciljev raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšne oblike sodelovanja vrtec omogoča 

staršem in ali so starši z njimi zadovoljni. Anketirane starše sem povprašala, kako so 

zadovoljni s posamično obliko formalnega sodelovanja, kot so: govorilne ure, roditeljski 

sestanki, telefon, elektronska pošta, dejavnosti z otroki, ki vključujejo tudi starše, in sestanki 

sveta staršev. Postavila sem hipotezo H 3: Predvidevam, da vrtec staršem omogoča raznolike 

oblike sodelovanja. 

Graf 3: Formalne in neformalne oblike sodelovanja, ki jih vrtec ponuja staršem 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so formalne oblike, kot so govorilne ure, roditeljski 

sestanki in sestanki sveta staršev, med starši tako v mestnem kot vaškem vrtcu med prvimi in 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MESTNI VAŠKI MESTNI VAŠKI MESTNI VAŠKI MESTNI VAŠKI MESTNI VAŠKI MESTNI VAŠKI

Govorilne ure Roditeljski
sestanek

Telefon Elektronska
pošta

Dejavnosti z
otroki, ki

vključujejo tudi
starše.

Sestanki sveta
staršev

DA

NE



35 

 

pomembnimi oblikami sodelovanja. Na vprašanje Ali bi morala vzgojiteljica določeno obliko 

sodelovanja organizirati pogosteje, so oboji starši ravno za naštete oblike odgovorili z da. 

Zakon sicer predpisuje, kako pogosto naj vrtec organizira posamezne formalne oblike 

sodelovanja, vendar so starši mnenja, da so to oblike sodelovanja, ki pripeljejo do konkretnih 

rezultatov, kjer se lahko pogovorijo o otroku (govorilne ure), o skupni tematiki na vzgojnem 

področju (roditeljski sestanki) in o organizaciji življenja in dela v vrtcu (na sestankih sveta 

staršev). Rezultati tudi kažejo, da imajo starši raje osebni stik in manj elektronski stik, prav 

tako pa so izrekli, da ne pogrešajo več soudeležbe pri dejavnostih z otroki, ki vključujejo tudi 

starše.  

Sodelovanje med vrtcem in starši je v Kurikulumu (1999) opredeljeno kot pomemben 

dejavnik kakovosti predšolske vzgoje. To pomeni, da se morata vrtec in družina dopolnjevati, 

si deliti odgovornosti in poskušati svoje interese usklajevati. D. Intihar in M. Kepec (2002) 

dodajata, da je vzgoja umetnost, ki se je ne da naučiti. Potrebno jo je doživeti skupaj z otroki 

in starši. Pri tem poudarjata, da brez kvalitetnega sodelovanja tudi vzgoja ne bo dosegla 

svojega cilja. Ciljno, načrtno in problemsko delo vrtca se namreč lahko uresničuje v 

formalnem in neformalnem sodelovanju. Vzgojitelj se mora zavedati, da na sodelovanje 

vplivajo številni dejavniki – družina, pričakovanja staršev, vrsta vzgojne institucije ter 

navsezadnje strokovna usposobljenost vzgojiteljev. Poleg omenjenega mora vzgojitelj imeti 

tako teoretično kot tudi praktično znanje o družini. To mu pomaga, da lažje navezuje stike s 

starši in otroki ter uspešneje opravlja svoje delo. Za dobro sodelovanje med vrtcem in starši je 

potrebna tudi dobra komunikacija, ki je prisotna tako na formalnih (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, pisna sporočila, svet staršev, sveta zavoda) kot tudi na neformalnih srečanjih (dan 

odprtih vrat, sodelovanje staršev na razstavah, obiski staršev v oddelku ipd.). 

Na podlagi rezultatov lahko hipotezo H3 obdržim, saj tako mestni kot tudi vaški vrtec staršem 

omogočata raznolike oblike sodelovanja.  
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10. 4 ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z DELOM VRTCA 

Poleg že omenjenega pa je bil eden izmed ciljev raziskave tudi izvedeti, v kakšni meri so 

starši zadovoljni z delom vrtca, v katerega je vključen njihov otrok. Postavila sem naslednje 

raziskovalno vprašanje: Ali so starši zadovoljni s sodelovanjem z vrtcem?  

Glavno raziskovalno vprašanje sem razdelila na podvprašanja. Zanimalo me je: 

- Ali ste imeli možnost podati svoje ideje, predloge za letni delovni načrt? 

- Ali ste imeli možnost spoznati letni delovni načrt? 

- Ali so v letnem delovnem načrtu vključeni vaši predlogi? 

- Ali poznate razvojni dolgoročni načrt vrtca? 

Predvidevam, da so tako starši v mestnem kot vaškem vrtcu zadovoljni z delom vrtca. 

Graf 4:  Zadovoljstvo staršev z delom vrtca v mestnem in vaškem vrtcu 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da starši v veliki večini tako v mestu kot na vasi poznajo letni 

delovni načrt vrtca. Skoraj dve tretjini staršev se je opredelilo, da so imeli možnost 

sooblikovati letni delovni načrt vrtca. Starši v vaškem vrtcu so tu nekoliko v prednosti ravno 

zaradi svoje socialne preglednosti. Prav tako je razveseljivo dejstvo, da so starši v veliki meri 

zadovoljni z vključenostjo svojih predlogov v letni delovni načrt vrtca. Tu so nekoliko v 
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prednosti mestni starši. Iz grafa 4 je tudi razvidno, da so starši tako v mestnem kot tudi v 

vaškem vrtcu imeli možnost, da so podali svoje ideje in predloge za delo vrtca. To je 

pripomoglo k temu, da so starši z delom vrtca v mestnem in vaškem vrtcu zadovoljni. 

Precejšnja razlika je vidna pri zadnjem vprašanju, saj je 61 % anketiranih staršev, ki imajo 

svojega otroka vključenega v mestni vrtec, odgovorilo, da dolgoročni razvojni načrt poznajo 

in so z njim seznanjeni. V vaškem vrtcu glede na rezultate raziskave z dolgoročnim razvojnim 

načrtom starši niso tako dobro seznanjeni, saj jih je pritrdilno odgovorilo le 39 %. 

D. Intihar in M. Kepec (2002) sta mnenja, da je sodelovanje s starši uspešno in zadovoljivo, 

če se vzgojitelji in starši zavedajo svoje vloge v času otrokovega predšolskega obdobja. 

Pomembno vloga ima tudi sistem, ki večinoma vzgojitelje in ostale strokovne delavce vrtca 

spodbuja k skupnemu sodelovanju s starši. Sodelovanje med vzgojitelji in starši je torej 

najuspešnejše, če so želje, predlogi ter pripombe izražene na pogovornih urah, roditeljskih 

sestankih in sejah sveta staršev. Korošec (1990) dodaja, da je vzrok zadovoljstva ravno v 

poznavanju strokovnih delavcev, programov in ciljev predšolske vzgoje, staršev ter vrtca kot 

ustanove. 

Tudi četrto hipotezo, da so starši zadovoljni z delom vrtca, lahko obdržim. 
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11 ZAKLJUČEK 

Vzgoja je umetnost, ki se je ne da samo naučiti, temveč jo je treba doživeti in zaživeti z otroki, 

starši in poklicnimi kolegi. Je odgovorno in najlepše poslanstvo nas odraslih do mladih ljudi, 

da bodo z zaupanjem v življenje lahko jutri snovali smisel prihodnosti (Intihar in Kepec, 

2002, str. 143). 

Vzgojitelj v vrtcu ima pomembno nalogo, saj njegovo delo poleg otrok vključuje tudi 

otrokovo družino. Vzgojitelji in starši se morajo namreč zavedati, da vrtec otroku nikakor ne 

more biti dom in tudi vzgojiteljica otroku ne more biti mama, lahko pa postane pomembna 

oseba v njegovem razvoju. Družina ima pri vzgoji otroka pomembno vlogo in je najmanjša 

življenjska skupnost, v kateri se je treba kdaj pa kdaj za dobrobit družine in dobro počutje tudi 

žrtvovati.  

Tako starši kot tudi strokovni delavci vrtca strmijo k enakemu cilju – vzgojiti otroka, ki bo 

sposoben samostojno živeti v družbi. Vzgojitelji in starši se morajo zavedati, da je cilj lahko 

dosegljiv le v primeru, če se med seboj dopolnjujejo, usklajujejo in komunicirajo. Ključnega 

pomena je, da se med vzgojitelji in starši razvije odnos, ki temelji na zaupanju. Le tako bodo 

starši z veseljem in brez zadržkov sodelovali z vrtcem. Sodelovanje v  vrtcu poteka na dva 

načina. Formalne oblike sodelovanja so namenjene informiranju staršev pri sprejemanju 

pomembnih odločitev za delo vrtca. Neformalne oblike sodelovanja pa omogočajo, da starši 

aktivno doživljajo različne dejavnosti v skupini, v katero je vključen njihov otrok.  

J. Lepičnik Vodopivec (1996) opozarja, da vzgojitelji in starši ne smejo pozabiti, da se z 

vzgojo otrok vsakodnevno srečujejo tako starši kot tudi vzgojitelji. Sodelovanje je po njenih 

besedah pomembno tudi zaradi dejstva, da z vstopom v vrtec otrok prehaja iz že poznanega 

socialnega okolja v nepoznano okolje. V novem okolju se velik del vplivov vrtca na otroka 

prenaša spontano preko vedenja, čustvenih odnosov med otroki ter preko prepričanj in stališč 

posameznikov. A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2010) pravita, da so za dobro in 

kvalitetno sodelovanje potrebne izkušnje in dobra opažanja. Nastale težave pri otroku lahko 

vzgojitelj uspešno razreši le skupaj s starši.  

Raziskava je pokazala, da se tako vzgojitelji kot tudi starši zavedajo pomembnosti 

sodelovanja. Vzgojitelji se ravno zaradi tega poslužujejo različnih oblik in metod dela, s 

katerimi želijo vplivati na uspešnost svojega dela. Menim, da mora vrtec staršem omogočiti, 

da med seboj vzpostavijo iskren odnos. Ker se ljudje med seboj razlikujemo, se mora 
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vzgojitelj zavedati, da imajo starši različne potrebe in interese. Nekaterim so bližje 

neformalna srečanja, na katerih lahko popolnoma sproščeno komunicirajo in doživljajo nova 

doživetja s svojim otrokom. Ne glede na to, katera oblika sodelovanja je bližje staršem, je 

vzgojiteljeva naloga vzpostaviti dober stik s staršem. Le tako bo sodelovanje lahko obrodilo 

svoje sadove.  
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13 PRILOGE 

13. 1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani starši! 

Moje ime je Katja Levstek in sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Za diplomsko nalogo sem si izbrala temo Formalne oblike sodelovanja med vrtcem 

in starši. Z raziskavo želim ugotoviti, na kakšen način poteka sodelovanje vas staršev z 

vzgojiteljico v vrtcu, v katerega je vključen vaš otrok. 

Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 

Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da so vaši odgovori iskreni. Izpolnjen vprašalnik 

lahko oddate v za to namenjeno škatlo, ki bo v garderobi vašega otroka. Pridobljene 

podatke bom uporabila zgolj v diplomski nalogi.  

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!            

1. NAJPREJ ME ZANIMA, KAJ MENITE O SEZNANJENOSTI  STARŠEV OTROK 

O NAČINIH SODELOVANJA Z VRTCEM PRI VZGOJNIH VPRAŠANJIH 

VAŠIH OTROK. 

Prosim, da pri vsaki trditvi označite, kako pogosto drži (označite kvadratek). Na voljo 

imate naslednje odgovore: nikoli, redko, pogosto, vedno. 

Št. Trditev nikoli redko pogosto vedno 

1.  
Vrtec me seznanja o vsem, kar moram vedeti, 

da bi se moj otrok v vrtcu dobro počutil. 
    

2. 

Vrtec me seznanja o pravilih in predpisih, ki jih 

moram poznati, da lahko uveljavljam svoje ali 

otrokove pravice. 

    

3. Vrtec me seznanja o stikih vzgojiteljic s starši.     

4. 
Vrtec me seznanja, kako ravnati, če želim komu 

posredovati informacijo o svojem otroku. 
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Obkrožite ustrezen odgovor:  

5. Informacije so sprotne Da  Ne 

6. Informacije so jasne in lahko razumljive. Da  Ne 

 

2. VPLIV STARŠEV NA  DELO V VRTCU. 

Prosim, da pri vsaki trditvi označite, kako pogosto drži, in označite ustrezen kvadratek. 

Štev. Trditev nikoli redko pogosto vedno 

1.  

Vodstvo vrtca se s starši posvetuje o vseh 

odločitvah, ki vplivajo na počutje otroka ter 

njegovo uspešnost pri raznih zaposlitvah. 

    

2. 
Vodstvo vrtca pri pripravi programa za tekoče 

leto upošteva moje pobude. 
    

3. 

Ko vrtec načrtuje dejavnosti, za katere je 

potrebno dodatno plačevanje, vedno zaprosi 

za moje mnenje in soglasje. 

    

4. 
Vrtec pri plačevanju prispevkov upošteva 

različne finančne zmožnosti staršev. 
    

5. 

Svoje pripombe in predloge glede dela vrtca 

lahko učinkovito posredujem preko 

predstavnika oddelka v svetu staršev in ta jih 

tudi obravnava ter o njih odloča. 

    

6. 
O delu sveta staršev in vrtca sem obveščen/a 

in seznanjen/a s sklepi. 
    

7. 
Kako pogosto vas vrtec vpraša o ustreznosti 

delovnega časa? 
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3. PROSIM, ČE ODGOVORITE NA NASLEDNJA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO 

NA NAČRTOVANJE DELA VRTCA. 

Št. VPRAŠANJE DA NE 

1.  
Ali ste imeli možnost podati svoje ideje, predloge za letni 

delovni načrt? 
  

2. Ali ste imeli možnost spoznati letni delovni načrt vrtca?   

3. Ali so v letnem delovnem načrtu vključeni vaši predlogi?   

4. Ali poznate razvojni (dolgoročni) načrt vrtca?   

 

4. SPREMLJANJE KAKOVOSTI DELA V VRTCU. 

 Prosim, da na črto napišete svoj odgovor. 

1. Kako vas vrtec vpraša o kakovosti svojih storitev (npr. z anketnim vprašalnikom, okroglo 

mizo, na razgovoru ipd.)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Kako so vzgojitelji pripravljeni posredovati informacije o otrokovih navadah, problemih 

(preko telefona, drugače)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.  KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOM VZGOJITELJA VAŠEGA OTROKA?  

Prosim, obkrožite ustrezno oceno na lestvici (od zelo nezadovoljen do zelo zadovoljen). 

NEZADOVOLJEN   ZADOVOLJEN ZELO 

ZADOVOLJEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.  BI PO VAŠEM MNENJU VZGOJITELJICA VAŠEGA OTROKA MORALA 

SPODAJ NAŠTETE OBLIKE SODELOVANJA ORGANIZIRATI POGOSTEJE? 

Označite odgovor, ki ustreza vašemu mnenju. 

Št. Trditev: DA NE 

1.  Govorilne ure   

2. Roditeljski sestanek   

3. Telefon    

4. Elektronska pošta   

5. Dejavnosti z otroki, ki vključujejo tudi starše   

6. Sestanki sveta staršev   

 

7. DRUGO 

 Dopišite, če želite, še kakšno vaše dodatno mnenje, stališče ali predlog? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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13. 2 PRILOGA 2: PREGLEDNICA 1 

Preglednica 1: Zadovoljstvo staršev z delom vzgojitelja v mestnem in vaškem vrtcu 

 

13. 3 PRILOGA 3: PREGLEDNICA 3 

Preglednica 3: Formalne in neformalne oblike sodelovanja, ki jih vrtec ponuja staršem 

 

  

Ocena zadovoljstva 

staršev 

NEZADOVOLJEN ZADOVOLJEN ZELO ZADOVOLJEN 

 f f % f f % f f % 

Mestni vrtec 0 0 7 30 16 70 

Vaški vrtec 0 0 4 15 23 85 

Skupaj 0 0 11 22 39 78 

TRDITEV  DA NE 

  f f % f f % 

Govorilne ure MESTNI 23 100  0 0 

VAŠKI 27 100 0 0 

Roditeljski sestanek MESTNI 23 100 0 0 

VAŠKI 27 100 0 0 

Telefon MESTNI 15 65 8 35 

VAŠKI 10 37 17 63 

Elektronska pošta MESTNI 13 57 10 43 

VAŠKI 9 33 18 67 

Dejavnosti z otroki, ki 

vključujejo tudi starše. 

MESTNI 16 35 15 65 

VAŠKI 19 70 8 30 

Sestanki sveta staršev MESTNI 22 96 1 4 

VAŠKI 25 93 2 7 
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13. 4 PRILOGA 4: PREGLEDNICA 4 

Preglednica 4:  Zadovoljstvo staršev z delom vrtca v mestnem in vaškem vrtcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPRAŠANJE  DA NE BREZ ODG. 

  f f % f f % f f % 

Ali ste imeli možnost podati svoje 

ideje, predloge za letni delovni 

načrt? 

MESTNI 17 74 6 26 0 0 

VAŠKI 21 78 6 22 0 0 

Ali ste imeli možnost spoznati 

letni delovni načrt vrtca? 

MESTNI 23 100 0 0 0 0 

VAŠKI 26 96 1 4 0 0 

Ali so v letnem delovnem načrtu 

vključeni vaši predlogi? 

MESTNI 15 65 6 26 2 9 

VAŠKI 16 59 11 41 0 0 

Ali poznate razvojni (dolgoročni) 

načrt vrtca? 

MESTNI 14 61 9 39 0 0 

VAŠKI 9 33 18 67 0 0 


