
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJA MISLEJ 

 

STARŠEVANJE DVOJČKOM 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

ANJA MISLEJ 

 

Mentorica: doc. dr. Špela Razpotnik 

 

STARŠEVANJE DVOJČKOM 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



Anja Mislej. Starševanje dvojčkom. 

Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Lj., Pedagoška fakul. Socialna pedagogika. 2015                                                 II
 ________________________________________  

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Špeli Razpotnik, ki me je strokovno usmerjala in mi je bila 

na voljo z nasveti in podporo v času pisanja diplomske naloge. 

Zahvaljujem se intervjuvanim staršem dvojčkom, ki so si vzeli čas za moja vprašanja in z 

mano delili svoje izkušnje, ter na ta način kvalitetno dopolnili moje raziskovanje. 

Zahvaljujem se tudi svojim staršem, ki so me v času študija spodbujali, finančno podpirali in 

verjeli vame. 

Obenem pa se zahvaljujem tudi prijateljem in fantu, ki so me v času študija podpirali in 

poskrbeli za sprostitev, druženja in spodbudne besede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anja Mislej. Starševanje dvojčkom. 

Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Lj., Pedagoška fakul. Socialna pedagogika. 2015                                                 III
 ________________________________________  

 

POVZETEK 

Družini in starševstvu se pripisuje velik pomen za zdrav razvoj otroka. Pozitivno starševstvo 

je ključno, da otrok raste in se razvije v samostojno osebnost. Obenem pa starševstvo zajema 

tudi napore in skrbi, pri čemer je teh več v primeru starševanja dvojčkom. Diplomska naloga 

obravnava področje starševanja dvojčkom, saj je le to različno od starševanja enemu otroku in 

ima določene specifike. V teoretičnem delu sem se dotaknila pomena družine in starševanja 

za zdrav razvoj otroka, soočanja z vlogo starša in same priprave na rojstvo dvojčkov. 

Dotaknila sem se tudi diskriminacije, njene opredelitve in možnosti za obstoj v okviru 

starševanja dvojčkom. Seznanila pa sem se tudi z Zakonom o starševskem varstvu in drugih 

dodatkih v Republiki Sloveniji. Empirični del temelji na intervjujih štirih staršev dvojčkov. V 

analizi sem nato pridobljene odgovore povezala z literaturo in jih interpretirala. Glede na 

odgovore intervjuvanih staršev so se pokazala različna dojemanja starševanja dvojčkom med 

starši samimi. Analiza je pokazala drugačno stanje od pričakovanega, saj starši dvojčkov o 

diskriminaciji ne poročajo in njihovo stanje v okviru starševanja dvojčkom ni tako 

dramatično. Raziskava predstavlja doprinos na področju raziskav starševanja dvojčkom ter  

lahko služi kot vir informacij in izkušenj za bodoče starše dvojčkov. 

Ključne besede: starši, starševanje, dvojčki, nosečnost, vzgoja, diskriminacija. 

  



Anja Mislej. Starševanje dvojčkom. 

Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Lj., Pedagoška fakul. Socialna pedagogika. 2015                                                 IV
 ________________________________________  

 

ABSTRACT 

Family and parenthood are very important for healthy development of a child. Positive 

parenthood is crucial for child's growth and development into independent personality. At the 

same time, parenthood includes effort and concerns that are more common in parenting twins. 

The thesis discusses the field of parenting twins, which differs for parenting the only child 

and has certain specifics. In the theoretical part I touched upon the importance of  a family 

and parenthood for a healthy child development, the confrontation with a role of a parent and 

the preparation for a birth of twins. I got familiar with Slovenian Parenthood and Family 

Earnings Act. The empirical part is based on four interviews of parents of twins. I analyzed 

their answers and connected them with literature and interpreted them. According to the 

answers of interviewed parents, different perceptions of parenting twins among parents were 

shown. Analysis showed different condition from expected. It turned out that parents of twins 

do not feel discriminated, furthermore their conditions, in terms of parenting twins, are not so 

dramatic. The research represents a contribution to Slovene literature in the field of parenting 

twins and is a source of information and experiences for future parents of twins. 

Key words: parents, parenthood, twins, pregnancy, parenting, discrimination.  
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1 UVOD 

Pravi starši, kar čudno se sliši, 

ne rastejo za vsakim voglom ne v vsaki hiši. 

Pravi starši so strašno redki primerki, 

podarjeni pravemu sinu ali pa hčerki. 

Pravi starši niso nikoli stari 

za trumbarumba ali larifari, 

za kozaklamf ali za bibaleze 

in za take trubarumbarske zveze. (Tone Pavček) 

 

Družini in starševstvu se pripisuje velik pomen za zdrav razvoj otroka. Pozitivno starševstvo 

je ključno, da otrok raste in se razvije v samostojno osebnost. Obenem pa starševstvo zajema 

tudi napore in skrbi. V partnerski odnos se rodi bitje, ki potrebuje vso pozornost, nego in 

ljubezen in je samo popolnoma odvisno od staršev. Rojstvo otroka lahko partnerski odnos 

obrne na glavo, saj je za nego in vzgojo potrebno veliko potrpežljivosti, skrbi in usklajevanja. 

V diplomski nalogi se bom osredotočila na starševanje dvojčkom, saj verjamem, da je 

navedeno različno od starševanja enemu otroku. Po pregledu literature ugotavljam, da se 

starševanju dvojčkom ne posveča veliko pozornosti, zato sem se odločila le to podrobneje 

raziskati. Podrobneje bom raziskala starševanje dvojčkom in prikazala kako se starši soočajo 

z dejstvom, da pričakujejo dvojčke ter kasneje s starševanjem. V diplomski nalogi želim tudi 

raziskati, ali so starši z dvojčki kdaj diskriminirani in če so, na katerem področju se to kaže. Z 

izvedbo intervjujev s starši dvojčkov bom pridobila konkretne podatke o vzgoji dvojčkov ter 

o težavah in skrbeh, ki pestijo starše. Intervjuvala bom štiri različne starše in na ta način 

pridobila podatke o starševanju dvojčkom v štirih različnih družinah. Zajela bom celoten 

proces od seznanitve z nosečnostjo preko rojstva do odraščanja otrok. Dobljene podatke bom 

povezala tudi s teoretičnim znanjem. 

 



Anja Mislej. Starševanje dvojčkom. 

Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Lj., Pedagoška fakul. Socialna pedagogika. 2015                                                 2
 ________________________________________  

 

2 TEORETIČNI DEL 

Cilji teoretičnega dela: 

- Opredeliti pojem družine in starševstva ter navesti pomen le teh za zdrav razvoj 

otroka.    

- Opredeliti, na kaj vse morajo biti starši dvojčkov pozorni že v času nosečnosti oz. 

pričakovanja otroka in na kaj vse se je dobro že predhodno pripraviti. 

- Opredeliti pojem diskriminacije kot nevarnosti, ki so je lahko deležne družine z 

dvojčki in navesti različne oblike le te. 

2.1 DRUŽINA IN STARŠEVSTVO 

2.1.1 Pomen družine za zdrav razvoj otroka 

Družina je življenjska skupnost in hkrati družbena institucija ter s tem temeljna družbena 

celica. Težko jo je enotno in vseobsegajoče opredeliti, saj se tipologije družin razlikujejo 

glede na tistega, ki jih definira. Največkrat se kot osnovni družinski model predstavlja jedrna 

družina, to je družina, ki jo sestavljajo starši in njihovi biološki otroci. S prilagajanjem 

definicije obstoječim družbenim razmeram je družina tudi v sodobni družbi ohranila mesto 

osnovne družbene celice (Pesjak, Rotar-Pavlič, 2012). 

Družina je življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. Je temeljni okvir, v 

katerem se razvijajo odnosi. Njena moč je večja od moči posameznika, sej se v njej vsak 

izoblikuje in odraste na edinstven način (Kompan Erzar, 2003).  

Pogosto je nenadomestljiv vir pomoči. V optimalnih okoliščinah posameznika ščiti in mu daje 

notranjo moč z izrazi ljubezni, z uresničevanjem posameznikovih želja in s potrjevanjem 

njegovih kvalitet. Obenem je ena od pomembnih funkcij družine tudi ta, da svoje člane uči 

različnih spretnosti in sposobnosti za obvladovanje raznovrstnih nalog ter jim pomaga 

razvijati zdravo samozavest. Takšno učenje poteka tudi ob premagovanju življenjskih 

preizkušenj in posredno z zgledom bolj zrelih in izkušenih družinskih članov (Pesjak, Rotar-

Pavlič, 2012). Najpomembnejši prostor človeškega razvoja je družina; odnos med staršema, 

odnos med otroki in starši. Družinski sistem je edini sistem, ki temelji na brezpogojnosti in 

hkrati ohranja prožnost in plastičnost posameznih vlog (Kompan Erzar, 2002).  
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Družina kot primarni milje zagotavljanja ontološke varnosti posameznikov najprej skozi 

primarno socializacijo, nato pa še prek stabiliziranja odraslih, igra v postmoderni ključno 

vlogo. Proces družinske pluralizacije, v smislu vedno večje raznolikosti družin, naj bi bil tisti, 

ki omogoča ohranjanje družine kot totalnega družbenega fenomena. Le ta omogoča delovanje 

družin v smeri vzpostavljanja ravnovesja med individualizmom in skupnostjo. Starševstvo 

postaja pomembno, ker se med drugim izraža tudi v vedno večjem zanimanju za hitro 

razvijajoče se reproduktivne tehnologije, razumevanju protektivnega otroštva in poskusih 

aktivnega vključevanja očetov v aktivno starševanje (Švab, 2001). 

Družina predstavlja zaključen vrednostni sistem, v katerem njeni člani zadovoljujejo svoje 

potrebe po opori, samostojnosti, razvoju in sporazumevanju. Na svoj način uravnava številne 

razlike v hotenjih, potrebah in idealih svojih članov. Posamezniki se tako v njej oblikujejo v 

samostojna, čustveno številna in racionalna bitja. Zagotavljanje najboljše možnega otroku 

zajema zagotavljati njegove temeljne potrebe in mu dopuščati individualno svobodo za 

odkrivanje meja in mu predstaviti tudi pravico do upora, dvoma, žalosti, jeze in nestrinjanja. 

Družina mora upoštevati in izpostavljati konflikte ter iskati strategije za njihovo reševanje. 

Avtorici (Pesjak, Rotar-Pavlič, 2012) navajata, da je vzgoja kompleksen proces in ob tem 

zatrjujeta, da je osebnost starša najbolj odločilen dejavnik pri vzgoji otroka (Pesjak, Rotar-

Pavlič, 2012). 

V sociologiji družine se je v zadnjih dveh desetletjih uveljavila Brownova tipologija, ki 

družine razvršča v jedrne družine, klasične razširjene družine, modificirane razširjene družine, 

enostarševske družine in reorganizirane družine (Pesjak, Rotar-Pavlič, 2012). 

Glede na meje, ki jih družinska enota postavlja med seboj in okoljem, ter glede na prepustnost 

teh meja delimo družine na zaprte, poljubne in odprte. Razlika je v možnostih posameznika, 

ali lahko v večji ali manjši meri povzroči spremembe v sistemu in zadovolji lastne potrebe. V 

zaprtih družinah je posameznik prisiljen lastne potrebe zliti s potrebami preostalih članov, v 

poljubnih družinah pa je vse tako fleksibilno, da posameznik ne more vzpostaviti svoje 

identitete ali ohranjati svoje kontinuitete (Pesjak, Rotar-Pavlič, 2012). 

Glede na različne tipe čustvene povezanosti med starši in otroki ločimo več vrst družin. 

Kompan Erzar (2002) opredeljuje, da poznamo naslednje tipe družin: 

- Pretirano zaščitniška družina, kjer se med starši in otroki vzpostavi izrazita, včasih 

pretirana čustvena bližina. Taka družina otroke opremi s temeljitim zaupanjem in 
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navezanostjo in izrazito zavarovanim okoljem. Slaba stran je, da najšibkejše poriva v 

še bolj odvisno vlogo, namesto da bi podpirala samostojno delovanje vseh članov. 

- Popolna družina, kjer se podpira individualnost in primerno vedenje med člani 

družine. Družina posameznika opremi z vztrajnostjo, doslednostjo ter letom 

primernimi navodili za življenje. Vzpostavi temelje za pozitivno samospoštovanje ter 

vzpostavljanje in vzdrževanje globokih prijateljskih odnosov.  

- Kaotična družina je družina, kjer ni meje med zlivanjem in oddaljenostjo, kjer ni na 

videz nobenega stabilnega vzorca odnosov oziroma je edina stalnica teh družin stalna 

negotovost. V takih družinah so pravila vedno drugačna, vlada nepredvidljivost tako 

glede družinskih članov kot glede njihovega mesta, vrednosti in moči. Posameznika na 

videz ne opremi z nobeno prednostjo, vendar so posamezniki, ki izkušnje take družine 

preživijo brez večjih motenj, izrazito fleksibilni in zavidljivo vzdržljivi ter 

organizacijsko in socialno spretni. 

Ostaja dejstvo, da je potrebno biti kritičen do različnih opredelitev družin. Upoštevati je 

potrebno celoten spekter dejavnikov in se zavedati, da družin ni mogoče enostavno umestiti v 

kategorije, saj je posamezna družina živ sistem, ki je odvisen od različnih dejavnikov. 

2.1.2 Opredelitev starševanja 

Starševanje je mogoče opredeliti kot dejavnost, katere cilj je zagotoviti preživetje in razvoj 

otrok. Le ta prinaša razvoj in izobraževanje. Odločila sem se za izraz starševanje, saj le ta 

zajema nenehno aktivno delovanje starša in ne opisuje zgolj vloge in stanja po rojstvu otroka.  

Uporaba glagola starševanje je novejša, uporaba samostalnika starš pa je v primerjavi z 

uporabo glagola starejša. Beseda starševanje se v svojem bistvu bolj ukvarja z dejavnostjo 

razvoja in izobraževanja, kot s tem kdo je nosilec te funkcije. Le to kot dejavnost ni ločeno po 

spolu in posledično razdeljeno na materinstvo in očetovstvo. Starševanje pomeni proces, 

aktivnost in interakcije skupaj z otroki. Le to zajema pozitivno negovalno dejavnost in je 

dejavnost, ki običajno vključuje otroke, starše in ostale družinske člane v vseživljenjsko 

interakcijo. Na vsaki stopnji razvoja pa imajo osebe drugačno predstavo o sebi kot otroku, 

materi, očetu ali drugemu družinskemu članu. Ta stališča so običajno odvisna od konteksta v 

katerem delujejo (Hoghughi, Long, 2004). 

Kompleksnost starševstva bi lahko opredelili kot preplet dveh dimenzij, kontrole in empatije. 

Pri kontroli imamo poleg fizioloških in socialnih vidikov, v mislih tudi psihične, kar zajema 
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obvladovanje čustvenih izrazov, kontrolo vedenja, nego otroka. Na drugi strani pa empatična 

plast starševstva vsebuje emocionalni odnos z otrokom, njihovo občutljivost, sposobnost 

vživljanja v otrokov svet, navezanost, čustveno raznolikost in izraznost. Obe dimenziji sta 

med seboj tesno povezani, saj korenine starševske kontrole segajo v čustveni relacijski svet, 

ki ga skupaj z otrokom soustvarjajo starši in kjer delujejo prek svojih ponotranjenih 

nezavednih obrambnih in kontrolnih mehanizmov (Kompan Erzar, 2002). 

Starševanje se opredeljuje kot sklop dejavnosti, ki so posebej namenjene spodbujanju 

otrokovega dobrega počutja. Za starševstvo je pomembno otrokovo delovanje in predpogoji in 

okoliščine, ki jih upoštevajo, da dobro opravijo svoje delo. Starševstvo je proces, ki običajno 

traja vse življenje in povezuje starše z otroki (Hoghughi, Long, 2004).  

Prihod otroka v družino pomeni velik izziv za partnerski odnos. Z dnem ko postanemo starši, 

postane to naš način življenja; starševstvo pa postane del osebne identitete posameznika. V 

par vstopi nekdo, ki je čustveno izrazito zahteven, hkrati pa povsem odvisen od svojih staršev 

in njihovega funkcionalnega sodelovanja. Par sprejme medse nekoga, ki ni enakovreden, 

zahteva pa ogromno pozornosti, nenehni razvoj novih potencialov in odpiranje tistih področij 

čustvovanja, ki so bila lahko dotlej zaprta. Na ravni urnika postavi otrok vse na glavo, zlasti 

pa postavi pod vprašaj dotedanjo strukturo časa za službo, časa zase, za drugega in za dom. 

Starša sta se prisiljena soočiti z otrokovimi potrebami po prisotnosti in varnosti, po negi, 

varstvu ter čustveni razpoložljivosti, ki jo potrebuje otrok za svoj razvoj. Varnost doma 

pomeni za otroka jasno strukturo časa, prostora in čustev. Starševstvo zajema nenehno 

spreminjanje in raste skupaj z otrokom (Kompan Erzar, 2003). 

Starša sta edini odsev brezpogojne ljubezni na zemlji; sta tisti osebi, ki otroka sprejemata že 

vse od začetka in to ne glede na spol, značaj, zdravje. Starša sta edina, ki otroku nudita 

brezpogojno ljubezen, mu odpuščata ter ga spodbujata. Bistvo starševske vloge je skrb za 

otroka in pomoč. Nudita mu psihično in telesno oporo, ga podpirata pri razvoju, mu kažeta 

pot (Skubic, Komerički, Mivšek, 2011). Verjamem pa, da žal vedno ni tako, saj otrok s 

svojim prihodom v partnerstvu poruši ravnovesje in kot nebogljeno bitje potrebuje veliko 

nege in podpore. Sprva je lahko velika preizkušnja za partnerja, saj morata med seboj dobro 

sodelovati, da lahko v partnerstvu pripravita prostor za otroka in ga sprejmeta. 

Kompan Erzar (2003) navaja, da je ob rojstvu otroka v zakonu potrebno narediti nov čustveni 

prostor, s čimer sta mišljeni zlasti nova ranljivost in iskrenost, ki ju prej ni bilo čutiti v 
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njunem odnosu. Odnos, v katerega se rodi otrok, je lahko tak, da za otroka tam ne samo 

časovno, ampak tudi čustveno ni prostora, ali pa otrok celo zapolni vakuum, ki je nastal med 

zakoncema. Ustvariti prostor za otroke je zelo zahtevna naloga mladih staršev, saj otrok 

zahteva, da se starši nanj prilagodijo, da ga sprejmejo kot samostojno, novo bitje, ki pa ne 

more poskrbeti zase in je izjemno občutljivo na vsak čustven odgovor, na vsak odziv. Prostor 

za otroka nastane v tistem odnosu, kjer zakonca lahko sodelujeta kot samostojna odrasla 

posameznika, ki ne krivita drug drugega za svojo nemoč in nesposobnost, in kjer drug 

drugega ne posnemata, ampak vsak razvije svojo starševsko držo tako, da ob tem ne ovira ali 

izriva drugega (prav tam). 

Razvoj starševske vloge je odvisen od posameznikovega razvoja v njegovi izvirni družini in 

njegove samopodobe. Starševstvo se najbolje razvija, če sta partnerja sposobna medsebojnega 

sodelovanja. Tega se zelo zavedajo ločeni pari, saj je pri njih razmejitev med starševstvom in 

partnerstvom vsaj na zunaj dokončna in njihova najtežja naloga je, da to razmejitev začno 

živeti tudi navznoter, v svojem čutenju. S svojimi bivšimi partnerji morajo namreč kljub 

ločitvi še vedno sodelovati kot starši skupnih otrok, pri čemer se lahko to sodelovanje, če naj 

bo odraslo in funkcionalno, opira izključno na njihovo starševstvo (prav tam).  

Partnerja gresta ob prehodu v starševstvo skozi različne stopnje. Prva stopnja je v obdobju 

nosečnosti, imenuje se stopnja oblikovanja pojma o starševstvu, kjer se bodoča starša 

pripravljata na starševstvo. Njune podobe o vzgoji so idealizirane. Druga stopnja se imenuje 

negovalna stopnja in nastopi v obdobju do dveh let otrokove starosti; razvije se navezanost 

med otrokom in starši, partnerja sprejmeta vlogi matere in očeta. Tretja stopnja traja približno 

do šestega leta starosti. Četrta stopnja je v času šolanja do mladostništva, ko se starša 

privajata na osamosvajanje otroka. Peta stopnja je neodvisna stopnja, v tem obdobju starši 

otrokom puščajo vedno več svobode in samostojnosti. Šesta stopnja je v znamenju odselitve 

prvega otroka in se imenuje odhodna stopnja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

Starševstvo je na eni strani vir rasti za moškega in žensko, na drugi strani pa odraz njune 

zrelosti in sposobnosti za sprejemanje odgovornosti zase in za druge ter sposobnosti začutiti 

sebe in drugega. Starševstvo nikoli ni samo ovinek v življenju mladega človeka, samo skrb, 

samo naloga ali breme, ampak hkrati prekinitev in utrditev medgeneracijskih vezi prek 

poglobitve odnosa med mladima staršema. Starševstvo zahteva izrazite organizacijske 

sposobnosti, sposobnost regulacije čutenja, sposobnost empatije do sebe in drugega, zvestobo, 

potrpežljivost, odgovornost, sprejemanje sebe in drugega ter soočanje s svojimi notranje 
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psihičnimi vsebinami, vzorci odnosov, izvirno družino ter preseganje in razreševanje teh vezi. 

Po drugi strani pa zahteva tudi izrazito funkcionalnost v svetu, poklicu in izgrajevanju 

identitete. Otrok se najbolje razvija ob starših, ki rastejo in gradijo svojo identiteto skupaj z 

njim. Ob otroku gre vsak izmed staršev skozi lastno otroštvo in dobi edinstveno priložnost, da 

dogradi svoj lastni razvoj ob izzivih, ki jih odpira razvoj otroka. Tako bi lahko skozi razvoj 

otrokovega čustvenega sveta opisali tudi razvoj partnerskega odnosa (Kompan Erzar, 2003). 

Povezovalno starševstvo je vzgojni pristop, ki otroku daje občutek varnosti in ga psihično 

krepi in dolgoročno osamosvaja; naredi ga kompetentnega za življenje. Starševstvo je lahko 

zelo pozitivno, daje prijetne izkušnje, izpopolnjuje, zadovoljuje, nagrajuje, omogoča tudi 

osebnostno rast, otrok starša povezuje, njuno življenje dobi dodaten smisel. Po drugi strani pa 

starševstvo prinaša tudi napore. Starša se odzivata na potrebe dojenčka, cilj česar je 

vzpostavitev odnosa z otrokom. Za dobro starševstvo pa ni pomemben samo odnos z 

otrokom, ampak tudi odnos med partnerjema, kajti starševstvo sloni na partnerstvu. Če sta 

partnerja sposobna medsebojnega sodelovanja, se bo tudi starševstvo dobro razvijalo (Skubic, 

Komerički, Mivšek, 2011). 

2.2 POLOŽAJ STARŠEV DVOJČKOV 

V zadnjih letih število rojstev dvojčkov, predvsem zaradi napredka na področju zdravljenja 

neplodnosti, strmo narašča. V skladu s tem se je zanimanje za življenja dvojčkov, tako na 

področju splošne javnosti kot v profesionalnih krogih, zelo povečalo. Znanstvenike že stoletja 

zanimajo dvojčki zaradi enake genetske zasnove, zaradi česar so tako primerni za 

raziskovanje vpliva okolja in dednosti na posameznika. V zadnjih letih se strokovnjaki vedno 

bolj osveščajo o dinamiki odnosa in njihovih posebnih potrebah ter pomoči, ki se lahko nudi 

dvojčkom in njihovim družinam. Posebnost dvojčkov je v tem, da še posebej enojajčni, z zelo 

podobno genetsko zasnovo in posledično zelo podobnim fizičnim videzom, odraščajo 

sočasno, največkrat v enakem družinskem in širšem socialnem okolju ter sočasno prehajajo 

skozi iste razvojne faze življenja. Pomembno pa je poudariti, da nobena dvojčka nista povsem 

enaka. Dvojčki imajo ob sebi sopotnika oziroma prijatelja, ki jim je vedno na voljo ter ki po 

vsej verjetnosti najbolje razume njihove izkušnje in težave. Dvojčki so lahko razvojno bolj 

zgodaj socialno vešči in imajo dobro razvit občutek za pravičnost, saj se učijo deliti že od 

samega začetka. Dvojčki dobijo posebno pozornost, tako znotraj družine kot v širšem 

socialnem okolju, in to je lahko dobrobit, dokler ne pripelje do skrajnosti in ovira 

posameznikovo individualnost (Jeličić, 2010).  
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Večplodna nosečnost pa je za žensko tudi fizično in psihično zahtevnejša. Večja je verjetnost 

splava, več je drugih zapletov, kot so krvavitve ali povišan krni tlak med nosečnostjo, ki se 

pojavijo večkrat in prej kot v enoplodni nosečnosti. Prav tako je tudi več porodov s carskim 

rezom. Nekatere raziskave tudi ugotavljajo, da matere dvojčkov doživljajo večji stres v 

starševstvu, so bolj depresivne in manjkrat izražajo zadovoljstvo s svojimi otroki v primerjavi 

z materami enojčkov. Pri materah dvojčkov so ugotovili tudi povečano tveganje za slabše 

psihično počutje po porodu, v primerjavi z materami enojčkov, ki so opisovale čudovita 

občutja in zaupanje v svoje materinstvo (Globevnik Velikonja, 2012). 

Navedena dejstva so tudi mene dodatno spodbudila, da sem se odločila podrobneje spoznati z 

dvojčki. Kot bodoča socialna pedagoginja pa sem se podrobneje usmerila na starše dvojčkov. 

Tako sem želela podrobneje spoznati, preučiti in raziskati vidik starševanja dvojčkom, saj 

verjamem, da je to prav posebna izkušnja in o njej še ni bilo veliko napisano. Zanima me, 

kako se starši soočajo s tem, da bodo imeli dvojčke? Jeličić (2010) navaja, da so starši 

velikokrat anksiozni, saj se jim poraja veliko vprašanj in skrbi glede nege in oskrbe otrok. 

Porajajo se vprašanja financ in praktične oskrbe, glede zdravja in skrbi o možnostih 

prezgodnjega poroda. Opozarja tudi, da je potrebno staršem, ki pričakujejo dvojčke, nuditi 

informacije in svetovanje, kar zmanjša anksioznost. 

2.2.1 Soočanje z vlogo starša dvojčkom 

Novica, da boš postal starš dvojčkom je razburljiva. Starševstvo dvojčkom je drugačno že od 

same nosečnosti naprej. Pričakovati je, da bo par deležen večje pozornosti prijateljev in 

družine, različnih opazk mimoidočih in bodoča mama se lahko pripravi na več pregledov in 

testov že v času nosečnosti. Starši dvojčkom za samo starševanje porabijo več časa, energije 

in denarja. Že predhodno se je dobro pripraviti, da je starševstvo dvojčkom tudi večji finančni 

zalogaj že od samega začetka. Veliko potrebščin in opreme je potrebno kupiti v dvojni meri, 

saj le to starši potrebujejo za nego in vzgojo dojenčkov. Ob tem pa se je dobro zavedati, da 

lahko nekatere stvari delijo in uporabijo za oba otroka, ter se na ta način izognejo še večjim in 

nepotrebnim stroškom (Scalise, 2009). 

Jeličić (2010) poudarja, da je pomembno zavedanje, da ima vsak otrok svojo osebnost in 

čustvene potrebe. Pri tem je pomembno, v kolikšni meri starši spodbujajo individualnost 

posameznega dvojčka. Ali ju kličejo po imenih ali naslavljajo z dvojčki, ju oblačijo različno, 

spodbujajo različne interese in sposobnosti. Dvojčki se vsakodnevno soočajo s tem, da 
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vrstniki in odrasli ne vedo, kateri od para so, oziroma sprašujejo, ali so prvi ali drugi od 

dvojčkov. Nekateri dvojčki se zelo trudijo pri vzpostavljanju individualnosti oziroma 

drugačnosti, zato lahko namenoma delujejo ravno nasprotno od svojega brata/sestre 

dvojčka/dvojčice. Vprašanje ločevanja dvojčkov je za starše lahko zelo stresno. Največkrat se 

sprašujejo, ali je smiselno ločiti nekaj, kar tako naravno sodi skupaj. Pri tem je na mestu 

upoštevanje individualnih potreb posameznega dvojčka ter podpora in svetovanje s strani 

strokovnjakov. 

2.2.2 Priprava na rojstvo dvojčkov 

Ker je rojstvo dvojčkov lahko zelo stresen dogodek, saj starši potrebujejo več časa, energije in 

denarja, se je dobro nanj že predhodno ustrezno pripraviti. S tem se starši namreč lahko 

izognejo slabi volji in stresu ter se na ta način lahko bolj sproščeno posvetijo novorojenčkoma 

(Scalise, 2009). Leonard in Denton prav tako navajata, da je nosečnost in starševstvo 

dvojčkom povsem drugačna izkušnja od nosečnosti in vzgoje enega otroka. Več plodna 

nosečnost s seboj prinese medicinske, zdravstvene, psihološke in sociološke ter ekonomske 

posledice za družino in ožjo družbo (Leonard, Denton, 2006). 

Na rojstvo dvojčkov se je priporočljivo pripraviti na različnih področjih. Scalise navaja nekaj 

osnovnih področij, katerim je potrebno nameniti posebno pozornost v obdobju pričakovanja 

rojstva dvojčkov; področje financ, potek nosečnosti, bivanje v bolnišnici, prihod domov in 

negovanje novorojenčkov. V okviru financ se je dobro sprijazniti, da bo rojstvo dvojčkov 

večji finančni zalogaj kot rojstvo enega otroka. Scalise na podlagi raziskav priporoča izposojo 

določene opreme, predhodno varčevanje in prilagodljivost pri uporabi stvari za otroka.  

Tekom nosečnosti, navaja, da je možnih več pregledov pri zdravniku, več medicinskih testov 

in poudarja pomen pridobivanja informacij in znanja že tekom same nosečnosti. V obdobju 

hospitalizacije za porod navaja, da lahko nosečnica pričakuje, da bo porod izveden v 

operacijski sobi ob spremstvu večje množice osebja, saj je večja verjetnost, da pride do 

zapletov. Po porodu pa lahko pričakuje, da bodo novorojenčki sprva hranjeni po steklenički. 

Po prihodu iz porodnišnice domov, avtorica priporoča dodatno pomoč, saj novorojenčka 

potrebujeta nego in pozornost ter bosta najverjetneje delovala v različnem bioritmu (Scalise, 

2009). 
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2.2.3 Doživljanja ob rojstvu otroka 

Predpostavljam, da je nosečnost največkrat vesela novica in izpolnjena želja partnerjev, 

vendar je le ta tudi obremenjujoča. Starševanje majhnim otrokom je lahko zelo naporno 

obdobje družine, saj se morajo starši soočiti z novo vlogo. V trenutku rojstva pa se partnerski 

odnos preoblikuje v družino. 

Starševstvo pomeni odgovornost; od para zahteva fizično in predvsem veliko psihične 

energije, kar ju kljub veselju lahko spravlja v strah in jima vzbuja tudi negativne občutke. Ta 

dvojnost občutkov je pri nosečnicah pogosto potrjena. Že v nosečnosti starši in otrok vplivajo 

drug na drugega, odnosi pa postajajo vse bolj prepleteni. Preventiva starševskega stresa bi bila 

ustrezna psihološka pomoč, ki naj bi bila dostopna vsaki ženski, še posebej v prvi nosečnosti 

ali pri načrtovanju prve nosečnosti (Skubic, Komerički, Mivšek, 2011).  

Starševski stres je stres, ki ga starši zaznavajo v povezavi s svojo starševsko vlogo. Nova 

socialna vloga in prilagajanje na starševstvo pomenita velik stres za bodoča starša, veliko 

vlogo pa igra tudi skladnost temperamentov otroka in staršev. Izvori starševskega stresa so: 

težaven temperament otroka, omejitve v materinski vlogi, nekomunikativen otrok, zaznana 

materinska nekompetentnost, šibki prvi stiki, nezadovoljstvo mame in izkušnje krivde ter 

zaznano pomanjkanje naklonjenosti otroku. Vzgajanje je ena najbolj stresnih dejavnosti 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

2.3 KAJ JE DISKRIMINACIJA? 

2.3.1 Opredelitev diskriminacije 

Diskriminacija je ravnanje, ki ogroža ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali 

uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Diskriminacija se pojavi, kadar po 

posamezniki ali skupine ljudi obravnavane manj ugodno kot druge osebe v primerljivem 

položaju samo zato, ker pripadajo, ali pa se zdi, da pripadajo določeni skupini ali kategoriji 

ljudi. Čeprav ne obstaja enotna definicija termina diskriminacije, je pojem vsebovan v vseh 

najpomembnejših pravnih dokumentih o človekovih pravicah. Različni mednarodni in 

regionalni dokumenti različno definirajo diskriminacijo. Najbolj široko sprejet dokument o 

človekovih pravicah, Splošna deklaracija človekovih pravic, v 2. členu opredeljuje prepoved 

diskriminacije: ''Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s 

to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
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narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino.'' 

Pravice iz Deklaracije pripadajo vsem, ne glede na razlike med nami (povzeto 2.4.2015, s 

http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html). 

2.3.2 Posredna in neposredna diskriminacija 

Razlikujemo posredno in neposredno diskriminacijo. O neposredni diskriminaciji govorimo 

takrat, ko se določeno osebo obravnava manj ugodno kot drugo v primerljivi situaciji. O 

posredni diskriminaciji govorimo takrat, ko na videz nepristranski ukrep, kriterij oziroma 

ravnanje postavlja posameznika v neugoden položaj (povzeto 2.4.2015, s 

http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html). 

Enako obravnavanje ljudi mora biti zagotovljeno ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično 

poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno 

okoliščino, zlasti v zvezi s pogoji dostopa do izobraževanja, zaposlitve, pogoji dela, socialno 

zaščito in socialnimi ugodnostmi, vključevanje v stanovske organizacije, dostopom do dobrin 

in storitev. Neenako obravnavanje pomeni diskriminacijo (povzeto 2.4.2015, s 

http://pic.si/clovekove-pravice/diskriminacija/).  

Vsakršna diskriminacija, ali z drugimi besedami diferenciacija oziroma razlikovanje, ni 

prepovedana in tudi ni problem. V današnji družbi si ljudje prizadevamo, da bi se razlikovali 

od drugih in da bi bili na primer višje izobraženi. Tako je povsem legitimno in dovoljeno 

razlikovati ljudi na osnovi njihovih sposobnosti in znanj. Ni pa dovoljeno razlikovati na 

podlagi osebnih okoliščin, kot so narodnost, rasa, vera ali prepričanje, invalidnost, spolna 

usmerjenost ali starost. Osebne okoliščine so nekaj, česar si človek ne izbere, se jim ne more 

zlahka odreči ali jih spremeniti, ter ga zato spremljajo skozi življenje. Posledice se kažejo, da 

skupine bodisi živijo na robu družbe, imajo težave pri iskanju zaposlitve, so izpostavljene, … 

(povzeto 2.4.2015, s http://www.antidiscrimination.etc-graz.at/cms/index.php?id=102). 

Opredeljena diskriminacija se lahko pojavi tudi na relaciji do staršev z dvojčki. Le ti so lahko 

v vlogi staršev diskriminirani na različnih področjih. Kot primer navajam to, da starševski 

dopust, v primeru rojstva dvojčkov, ne pripada v dvakratni meri, ampak je zgolj podaljšan za 

90 dni. 

http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html
http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html
http://pic.si/clovekove-pravice/diskriminacija/
http://www.antidiscrimination.etc-graz.at/cms/index.php?id=102
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2.4 ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUGIH PREJEMKIH V REPUBLIKI 

SLOVENIJI (povzeto po ZSDP-1, dne 24.3.2015, s http://www.uradni-

list.si/1/content?id=76045) 

2.4.1 Splošne določbe 

Zakon ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske 

prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede 

tega zakona. Izhajajoč iz omenjenega zakona bom opredelila ugodnosti in prejemke, do 

katerih so upravičeni starši dvojčkov. 

2.4.2 Pravica do dopusta 

V zakonu je navedena pravica do dopusta, ki jasno navaja, da je družina upravičena do 

različnih vrst dopusta in to so: 

- materinski dopust, 

- očetovski dopust, 

- starševski dopust. 

Dopust je določen v koledarskih dnevih za polno odsotnost z dela. Mati ima pravico do 

materinskega dopusta v trajanju 105 dni. Oče ima pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu 

otroka oziroma otrok v trajanju 30 dni. Pravica je neprenosljiva. Vsak od staršev ima pravico 

do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni 

starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Eden od staršev ga lahko izrabi neposredno 

po izteku materinskega dopusta. Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za 

dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov 

ali dveh različno starih otrok do treh let. 

2.4.3 Pravica do nadomestila 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih opredeljuje tudi pravico do 

nadomestila. Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki majo pravico do dopusta in so bile 

zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom posamezne vrste dopusta. Pravico do 

nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane po tem 

zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila. 

Le ta pravica do nadomestila obsega: 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045


Anja Mislej. Starševanje dvojčkom. 

Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Lj., Pedagoška fakul. Socialna pedagogika. 2015                                                 13
 ________________________________________  

 

- materinsko nadomestilo, 

- očetovsko nadomestilo, 

- starševsko nadomestilo. 

Ob izpolnjevanju pogojev, trajanje pravice do nadomestila, pripada zavarovancu v času 

materinskega dopusta pravica do materinskega nadomestila, v času očetovskega dopusta v 

trajanju 30 dni pravica do očetovskega nadomestila in v času starševskega dopusta pravica do 

starševskega nadomestila. Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od 

katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom Zakona o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji 

mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki b predpreteklem mesecu od vložitve 

prve vloge za dopust. Za izračun osnove za posamezno vrsto nadomestila ne štejejo prejemki 

za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela, prejemki, ki pomenijo povračilo 

materialnih stroškov, regres za letni dopust, nagrade ob delovnih jubilejih, prejemki v naravi, 

odpravnine, prejemki zaradi upokojitve, prejemki v obliki delnic, drugi prejemki in drugi 

dohodki in delovnega razmerja. 

2.4.4 Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za 

socialno varnost zaradi starševstva 

Zakon opredeljuje tudi pravico do skrajšanega delovnega časa in do plačila prispevkov za 

socialno varnost zaradi starševstva. Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, 

ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do končanega prvega razreda 

osnovne šole najmlajšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, pri čemer je 

eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega neprenosljivo za 

vsakega od staršev. 

2.4.5 Vrste družinskih prejemkov 

Zakon opredeljuje tudi pravico do družinskih prejemkov. Družinski prejemki so denarni 

prejemki, ki obsegajo: 

- starševski dodatek, 

- pomoč ob rojstvu otroka, 

- otroški dodatek, 

- dodatek za veliko družino, 
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- dodatek za nego otroka, 

- delno plačilo za izgubljeni dohodek. 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki negujejo in varujejo otroka, kadar po rojstvu 

otroka niso upravičeni do nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in drugih prejemkih. 

Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka. 

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za otroka. 

Pomoč znaša 280 evrov. 

Z otroškim dodatkom se staršem zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in 

izobraževanje otroka. Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne plače 

vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo vloge. Pravico do 

otroškega dodatka ima eden od staršev ali druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem 

v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti 

otroka (povzeto po ZSDP-1, dne 24.3.2015, s http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045). 

Kje je povezava med diskriminacijo in starševanjem dvojčkom? Diskriminacija se lahko kaže 

na različne načine. V primeru starševanja dvojčkom bi lahko šlo za diskriminacijo v primeru 

neenakega obravnavanja staršev dvojčkov v primerjavi s starši, ki imajo samo enega otroka. 

Kot primer naj navedem dejstvo, da mama dvojčkov dobi le 3 dodatne mesece starševskege 

dopusta v primerjavi z materjo enega otroka in tako njej dopust znaša 15 mesecev. Sama sem 

pri oblikovanju raziskave razmišljala o tej in podobnih predpostavkah ter ugotavljala ali 

potemtakem diskriminacija staršev z dvojčki zares obstaja. Navedeni primer nakazuje na 

obstoj diskriminacije. Obenem pa me je zatem presenetilo dejstvo, da se niti eden od 

intervjuvanih staršev v času starševanja dvojčkom ni počutil diskriminirane v primerjavi s 

starši, ki imajo samo enega otroka. Na tem mestu omenjajo prikrajšanost, konkretne 

diskriminacije zavoljo dvojčkov pa ne občutijo. Na tem mestu še vedno obstaja odprto 

vprašanje, ali je za starše dvojčkov dovolj poskrbljeno in zavoljo dvojčkov res niso 

diskriminirani v družbi? 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
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2.5 OD TEORIJE K PRAKSI 

Pravi starši so iznajdljivi 

in zanesljivi in ubogljivi, 

pa nas vodijo, ko sonce dan jaše 

v igrarijo in trumbaruri. 

Pravi starši so z nami ob vsaki uri 

in so kdaj majhni kot droben škrat, 

da jih pobožamo in damo spat. (Tone Pavček) 

 

Družina je temeljna družbena celica in znotraj nje se razvijajo odnosi. Starši pa so tiste osebe, 

ki otroke negujejo, vodijo in vzgajajo, da se bodo razvili v samostojne in individualne 

osebnosti. Starševanje je kompleksen proces, ki zavzema veliko časa in terja prilagoditve 

partnerjev na novo družbeno vlogo starša. Zahteva veliko odrekanja, poslušanja, zaupanja in 

opore partnerjev, saj se bo le dober partnerski odnos lahko razvil v kvalitetno starševanje, ki 

bo otroku nudilo oporo, ljubezen in meje na poti rasti in odraščanja.  

Na družini in starših leži velik del odgovornosti za negovanje in razvoj otroka v samostojno in 

zdravo osebnost. Starševanje samo pa obenem s seboj prinaša veliko skrbi, saj v partnerski 

odnos pride bitje, ki potrebuje veliko pozornosti in je popolnoma odvisno od staršev. Ob tem 

pa je starševstvo tudi velik finančen zalogaj, saj starši potrebujejo veliko opreme in 

pripomočkov za samo nego otroka. Ob tem je finančni zalogaj toliko večji, v kolikor gre za 

pričakovanje rojstva dvojčkov. Ob pričakovanju rojstva dvojčkov pa se povečajo tudi skrbi in 

stres med starši, saj negovanje in vzgoja dveh otrok v istem časovnem obdobju zajema toliko 

več pozornosti, časa in usklajevanja med partnerjema. Iz navedenih razlogov in osebnega 

zanimanja, sem se v empiričnem delu ukvarjala z raziskovanjem starševanja dvojčkom. V 

okviru raziskovanja sem intervjuvala starše dvojčkov iz različnih družin in na ta način 

pridobila številne zanimive in uporabne podatke o tem, kako je biti starš dvojčkom, pri čemer 

sem zajela celoten proces od nosečnosti, preko rojstva do odraščanja dvojčkov. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Družini in starševstvu se pripisuje velik pomen za zdrav razvoj otroka. Pozitivno starševstvo 

je ključno, da se otrok razvija, obenem pa starševstvo zajema tudi napore in skrbi. V 

diplomski nalogi sem se osredotočila na starševanje dvojčkom, saj verjamem, da je navedeno 

različno od starševanja enemu otroku. Tudi v empiričnem delu sem se odločila za uporabo 

izraza starševanje, saj le ta zajema nenehno aktivno delovanje starša. Podrobneje sem 

raziskala starševanje dvojčkom in prikazala kako se starši soočajo z dejstvom, da pričakujejo 

dvojčke ter kasneje z vzgojo otrok. V okviru pisanja diplomske naloge sem tudi raziskala, ali 

so starši z dvojčki kdaj diskriminirani in če so, na katerem področju se to kaže. Z izvedbo 

intervjujev s starši dvojčkov sem pridobila konkretne podatke o vzgoji dvojčkov ter o težavah 

in skrbeh, ki pestijo starše. Zajela sem celoten proces od seznanitve z nosečnostjo preko 

rojstva do odraščanja otrok.  

3.1.1 Cilji raziskave:  

- Zajeti vidik odnosa med sorojenci v družini in pogled staršev na to. 

- Navedba konkretnih podatkov o dodatkih in ugodnostih za starše, ki so jih deležni ob 

rojstvu otroka. Ob tem se bom še posebej osredotočila na ugodnosti za starše 

dvojčkov.  

- Raziskati konkretne izkušnje staršev dvojčkov. Dobiti konkretna pričevanja o tem, 

kako se starši soočajo z dejstvom, da se jim bodo rodili dvojčki in kako je zatem biti 

starš dvojčkom. Želim raziskati kaj doživljajo ob tem in kako se spopadajo s skrbmi in 

vzgojo dvojčkov. Osredotočala se bom na konkretne primere iz posamezne družine. 

Zatem bom konkretne izkušnje analizirala in jih skušala povezati s teoretičnim 

znanjem. 

3.2  KVALITATIVNA RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.2.1 Raziskovalna vprašanja 

1. RV1: Kako se starši v času nosečnosti soočajo z informacijo, da pričakujejo dvojčke 

in kako to dejstvo sprejmejo?  

2. RV2: Kako so se že v času nosečnosti pripravljali na rojstvo dvojčkov? 

3. RV3: Kako je biti starš dvojčkom?  
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4. RV4: Kako bi komentirali rek 'dvojne skrbi, dvojna sreča'? 

5. RV5: Ali je starševstvo dvojčkom bolj naporno in zahteva več truda ter energije? 

6. RV6: Kakšno je mnenje o dodatkih in ugodnostih za starše dvojčkov v Republiki 

Sloveniji? 

7.  RV7: S kakšnimi težavami in ovirami se starši dvojčkov srečujejo pri vzgoji otrok?  

8.  RV8: Se starši dvojčkov kdaj počutijo diskriminirane in prikrajšane v primerjavi s 

starši, ki imajo enega otroka? 

3.2.2 Vzorec raziskovanih oseb 

Vzorec vključuje štiri starše dvojčkov, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi o 

starševanju dvojčkom. Starši dvojčkov izhajajo iz štirih različnih družin. Na ta način sem 

pridobila podatke o starševanju dvojčkom v štirih različnih družinah. Pri izbiri vzorca sem 

gledala na to, da imajo starši različno stare dvojčke. 

- Ž1 je mama, ki je stara 42 let in ima dvojčici, stari 22 let.  

- M1 je oče, ki ima 35 let in ima dvojčka in dvojčico, ki sta stara 2 leti.  

- Ž2 je mama, ki je stara 33 let in ima dvojčici stari 15 mesecev. 

- Ž3 je mama, ki je stara 29 let in ima dvojčka stara 7 mesecev. V družini je kot 

sorojenka tudi hči, ki ima 3 leta. 

3.2.3 Izbor raziskovalnih instrumentov  

Za zbiranje podatkov sem izbrala kvalitativno metodo, za raziskovalni instrument pa intervju 

z vprašanji pol odprtega tipa. Pri polstrukturiranem intervjuju si raziskovalec vnaprej pripravi 

tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa,  ki jih postavi vsakemu intervjuvanci, 

preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja. Polstrukturirani intervju je zelo 

prožna tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori 

intervjuvanca pa so lahko kratki, lahko pa odgovarja v obliki pripovedi. Uporabi se lahko kot 

samostojna tehnika zbiranja podatkov (povzeto 24.4.2015, s 

http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-

izobrazevanja/3474922/polstrukturirani-intervju).  

Vnaprej sem pripravila okvirna vprašanja, ki sem jih razdelila v več tematskih sklopov. 

Omenjeno mi je pomagalo pri vzpostavitvi poteka intervjuja in lažjemu sledenju ter prehodu 

med sklopi. Tematski sklopi obsegajo področja predstavitve, nosečnosti, poroda, prihoda iz 

http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474922/polstrukturirani-intervju
http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474922/polstrukturirani-intervju
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porodnišnice in nege, ugodnosti in financ, diskriminacije, prehoda v vrtec in šolo ter širšega 

sklopa o starševanju.   

3.2.4 Postopek raziskovanja 

Z izbranimi kandidati sem izvedla intervju z vprašanji pol odprtega tipa, saj sem na ta način 

lažje pridobila konkretne izkušnje staršev. Predhodno smo se dogovorili za termin in kraj 

izvedbe intervjuja. 

Prvi intervju sem opravila dne 28.4.2015 v manjšem mestu, v umirjeni kavarnici. Intervju sem 

opravila z 42-letno mamo 22 let starih dvojčic. Pogovor je trajal eno uro in je bil posnet na 

diktafon. Pri intervjuju je kot opazovalka prisustvovala tudi ena izmed dvojčic, kar je na nek 

način vzpostavilo most med mano in mamo, saj sama dvojčico poznam. Omenjeno je bilo za 

izvedbo prvega intervjuja v okviru empiričnega dela dobra izbira. 

Drugi intervju sem opravila dne 29.4.2015 v manjšem mestu, na terasi umirjenega bara. Oče 

ima 35 let in je oče 2 leti starega dvojčka in dvojčice. Intervju je trajal 45 minut in je bil 

posnet na diktafon. 

Tretji intervju sem opravila dne 14.5.2015 v večjem mestu, na terasi umirjene kavarne. 

Intervju je trajal eno uro in 15 minut in je bil posnet na diktafon. 

Četrti intervju sem opravila dne 2.6.2015 v večjem mestu. Z mamo dvojčkov sva se dobili pri 

njej doma. Intervju je trajal 40 minut in je bil prav tako posnet z diktafonom. 

Vse osebe so bile vnaprej seznanjene o anonimnosti in namenu intervjuvanja. Posnetki 

intervjujev so bili uporabljeni zgolj v študijske namene in kot pomoč pri analizi intervjujev. 

3.2.5 Postopki obdelave zbranih podatkov 

Podatke sem pridobila z izvedenimi intervjuji. Posamezne intervjuje s starši dvojčkov sem z 

dovoljenjem staršev posnela z diktafonom. Posnete intervjuje sem najprej dobesedno 

pretipkala in naredila transkripcijo intervjujev. Transkripcijo posameznega intervjuja sem 

kodirala s kodami prvega in drugega reda. Dobljene kode sem zatem razvrstila v kategorije. 

Glede na dobljene kategorije in vnaprej postavljena raziskovalna vprašanja sem začela z 

analizo intervjujev glede na področja zanimanja. Raziskovalna vprašanja sem združila po 

sklopih ter zatem intervjuje analizirala po naslednjih področjih:  
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- Soočanje z informacijo o pričakovanju dvojčkov; 

- Nosečnost in priprava na rojstvo dvojčkov; 

- Pogled na dodatke in ugodnosti za starše dvojčkov v Sloveniji; 

- Težave in ovire pri vzgoji dvojčkov; 

- Dvojne skrbi, dvojna sreča. 

3.2.6 Okvirna predstavitev pogovorov 

Prvi intervju, intervju z mamo Ž1, je bil uvod v empirični del diplomskega naloge. Na 

intervju sem se predhodno pripravila in sestavila vprašanja, ki sem jih razdelila po sklopih. 

Prevevalo me je pričakovanje in radovednost o samem poteku in vsebini intervjuja. Vsak 

intervjuvanec je namreč oseba zase in prej ne veš, koliko se bo le ta oseba pripravljena odpreti 

in govoriti o stvareh, ter katera področja bo posamezna oseba izpostavila. Najprej je bilo malo 

zadržanosti, zatem pa se je pogovor gladko razvil. Kot pozitivno izpostavljam to, da je bila pri 

intervjuju prisotna hči, moja kolegica, ki je pripomogla k preboju začetne zadržanosti. 

Pogovor je bil sproščen in gostobeseden. Odpirala so se različna področja, saj sta dvojčici 

stari že 22 let in je bilo do sedaj prisotno že veliko vzgoje, skrbi in različnih izkušenj, ki jih 

lahko doživijo starši dvojčkov. Pogovor je bil nostalgičen in je na dan pritegnil skrite in skoraj 

pozabljene spomine o vzgoji in negi dvojčic, ko sta bili mlajši. Tudi hči je komentirala, da ji 

je bilo zanimivo slišati ta vidik, saj se starši nikoli ni tako poglobljeno pogovarjala o 

pričakovanju njihovega rojstva, vzgoji in morebitnih skrbeh, ki so starša takrat pestile. 

Drugi intervju z očetom M1 je potekal zelo sproščeno. Bil zelo zanimiv, saj je osvetlil videnje 

očeta in njegovo mesto ter vlogo kot starša. Je oče dvojčkoma, deklici in fantku, ki sta ravno 

dopolnila dve leti. Vlogo starša dvojčkom predstavi kot zelo zabavno izkušnjo in bi jo v 

življenju z veseljem še ponovil. Tekom pogovora ni zaznati skrbi in težav pri vzgoji. Le teh 

oče tekom intervjuja ne omenja. Ob tem se pojavi vprašanje različnega dojemanja starševanja 

glede na spol. Obstaja vprašanje, ali je dojemanje starševanja odvisno od spola ali od časa, ki 

ga starš preživi z dvojčkoma ali od česa drugega? 

Tretji intervju z mamo Ž2 je potekal sproščeno. Bil je zelo gostobeseden in teme so se same 

odpirale. Odgovori so šli v globino in odprli vpogled na različna področja starševanja 

dvojčkom. Intervjuvanka je mama dvojčicama, ki imata 15 mesecev. Skupaj so že prestali 

prehod v vrtec. Intervjuvanka odobrava dodatno pomoč pri negi dvojčkov, saj je le ta za 

mamo samo velik zalogaj. Izpostavlja tudi to, da sta dvojčici med sabo popolnoma različni in 



Anja Mislej. Starševanje dvojčkom. 

Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Lj., Pedagoška fakul. Socialna pedagogika. 2015                                                 20
 ________________________________________  

 

trenutno še ni opaziti nevezanosti med dvojčicami, ki se jo običajno izpostavlja. O sorojencih 

za enkrat s partnerjem ne razmišljata.  

Četrti intervju, intervju z mamo Ž3, je potekal sproščeno na njenem domu. Intervjuvanka je 

mama hčerki, ki ima 3 leta in dvojčkoma, ki imata 7 mesecev. Intervju je bil gostobeseden in 

intervjuvanka ni imela zadržkov glede odgovorov. Res pa je, da imata dvojčka komaj 7 

mesecev in se za voljo tega določena področja starševanja dvojčkom še niso mogla odpreti. 

Intervju je bil prilagojen stanju in starosti dvojčkov ter tako podrobneje osvetlil druga 

področja starševanja in le ta primerjal s starševanjem enemu otroku. Intervjuvana mama ima 

namreč obe izkušnji, kar je intervjuju dodalo dodano vrednost. 

Vsem intervjuvanim staršem se zahvaljujem za pripravljenost in delitev izkušenj, saj bi brez 

njih diplomska naloga ostala prikrajšana za poučne izkušnje o starševanju dvojčkom.  

3.3  ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

3.3.1 Soočanje z informacijo o pričakovanju dvojčkov 

Nosečnost in pričakovanje rojstva otroka lahko partnerja navdaja z različnimi občutki. 

Občutki ob novici, da partnerja pričakujeta dvojčke, so lahko toliko bolj intenzivni, saj 

partnerja čaka nova izkušnja. Intervjuvani starši dvojčkov, so novico, da bodo postali starši 

dvojčkov, sprejeli na različne načine. Scalise (2009) opozarja, da je rojstvo dvojčkov lahko 

zelo stresen dogodek, saj starši potrebujejo več časa, energije in denarja. Na rojstvo pa se je 

dobro že predhodno ustrezno pripraviti. S tem se starši namreč lahko izognejo slabi volji in 

stresu ter se na ta način lahko bolj sproščeno posvetijo novorojenčkoma. 

Ž1 je o soočanju z informacijo, da pričakujejo dvojčke, rekla, da so bili otroci zaželeni in bi z 

možem sprejela karkoli bi bilo (Midva sva se takrat poročila in kadar bo, bo. Ne veš, kaj naj 

pričakuješ. Prvič je prvič. Prvič je prvi otrok. Sploh, če bi imel že enega, bi mogoče drugače 

razmišlal, ma tuki je pa zdej dvoje, pa pride, kar pride … Ja sigurno, da te skrbi. Prvič že 

tako, k je prvi otrok in ne veš kako boš. Drugič je use dvojno.). V družini imajo tudi kar nekaj 

dvojčkov, vendar do njene nosečnosti le tega niso spremljali (Je pa družinsko ozadje pr meni 

in pr možu tako, da je blo kar dosti dvojčkou, po moževi strani so bili celo trojčki. Sam dokler 

se ni pr nas pojaulo, sploh nismo šli gledat nazaj kok jih je blo, ampak pol pa vidiš. Celo dve 

moji sestrični sta dvojčici.). Novico, da bodo postali starši dvojčkom, so izvedeli okrog 

tretjega meseca nosečnosti, kadar so na pregledu opravili tudi ultrazvok. Sprva je bil prisoten 
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strah, da je s plodom nekaj narobe, zatem pa je zdravnik po ponovnem ultrazvoku potrdil, da 

pričakujejo dvojčke (Ko je naredil ultrazvok, je rekel zdravnik, da je tu nekaj narobe, ampak 

pol je bil vendar tolk pameten, da je reku, da bo naredu ultrazvok še enkrat in je pol reku 

'oooo, sej sta dva'. Se je uredi končalo.). V primeru družine, z intervjuvanim očetom M1 je 

bila nosečnost načrtovana. Pred tem je bila v družini ena neuspešna nosečnost in so zatem 

novico o večplodni nosečnosti z veseljem sprejeli (V bistvu je bila načrtovana. Prvo je bilo 

neuspešno … je moja zanosila … pa se ni izšlo glih najboljše… in pol nič … itk smo bli na 

tem, da bomo imeli otroke … in pole je zanosila še enkrat … in so bili dvojčki. Zmaga. 

Odlično. Dva za ceno enega.). Ž2 je novico o pričakovanju dvojčkov izvedela na ultrazvoku, 

v sedmem tednu nosečnosti. Takrat je najprej jokala, prisotni pa so bili mešani občutki 

(Jokala sem. Nevem, mešani občutki. Malo straha, kaj zdej … kar dva.). Partner se je novice 

razveselil, obenem pa je bil tudi on šokiran, saj ni pričakoval dvojčkov (Itak oba sva bla 

vesela. Ampak šokirana obenem, kr pač, nisva pričakovala.). Veselo novico je takoj 

posredovala mami. Ona pa je ob tem prav tako pokazala malo zaskrbljenosti (Sem poklicala 

svojo mamo, pa ji rečem in ona samo, ojeej. Pač itak, kako boš to sfolgala.). Navedene 

izkušnje in odzivi staršev potrjujejo, da je večplodna nosečnost lahko stresen dogodek, ki 

partnerjema in družini lahko vzbudi različna občutja. Ž3 pravi, da je bila nosečnost 

načrtovana, ampak s partnerjem nista niti pomislila, da bi lahko bila noseča za dvojčke. 

Novico o pričakovanju dvojčkov jo je šokirala (Skor me je kap. Če ne bi ležala bi se tam 

sesedla, res. To mi na kraj pameti ni prišlo, da bi imela dvojčke sploh kdaj. Nisem niti 

pomislila.).  

Navedeni odgovori potrjujejo Scalisino (2009) predpostavko, da je rojstvo dvojčkov lahko 

zelo stresen dogodek in se je nanj dobro ustrezno predhodno pripraviti. Bodoče starše lahko v 

trenutku, ko izvejo novico o nosečnosti, spreletijo različna občutja. Z njimi se je potrebno 

soočiti, sprejeti dejstvo in ustrezno ravnati v bodoče, saj bodo starši le na ta način otroku 

pripravili primerno in prijazno okolje za razvoj. 

3.3.2 Nosečnost in priprava na rojstvo dvojčkov 

Večplodna nosečnost je za žensko fizično in psihično zahtevnejša. Večja je verjetnost splava, 

več je drugih zapletov, kot so krvavitve ali povišan krni tlak med nosečnostjo, ki se pojavijo 

večkrat in prej kot v enoplodni nosečnosti. Prav tako je tudi več porodov s carskim rezom. 

Nekatere raziskave tudi ugotavljajo, da matere dvojčkov doživljajo večji stres v starševstvu, 

so bolj depresivne in manjkrat izražajo zadovoljstvo s svojimi otroki v primerjavi z materami 
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enojčkov. Pri materah dvojčkov so ugotovili tudi povečano tveganje za slabše psihično 

počutje po porodu, v primerjavi z materami enojčkov, ki so opisovale čudovita občutja in 

zaupanje v svoje materinstvo (Globevnik Velikonja, 2012). 

Intervjuvani starši so se z večplodno nosečnostjo različno soočali. Ž1 pravi, da niso v času 

nosečnosti nič kaj posebno komplicirali. Skozi celotno nosečnost se je tudi dobro počutila in 

zato ni bilo razloga za skrb (Dobro sem se počutila celo nosečnost. Edin malo okretna sem 

bila. Krožnik mi je lahko stal na trebuhu.). Nosečnost je potekala brez zapletov. Zavedala pa 

se je, da lahko pride do predčasnega poroda, kar je pri večplodni nosečnosti pogost pojav, 

zato je imela že dva meseca prej pripravljene stvari za odhod v porodnišnico (Jaz sem mela pr 

sedmemu mescu nosečnosti spakirano tam torbo, k so zmeri rekli, da je možno predčasno. 

Drugega pa nič. In fajn sm se skoz počutila, tako, da nism šla nič prej čakat u porodnišnico in 

to je bilo to.). Partnerica intervjuvanega M1 se je skozi celotno nosečnost dobro počutila (Bili 

smo ful uredi. En tedn pred porodm, šest dni prej smo šli še hodit, ni blo nobenih težav.). 

Intervjuvana Ž2 se je v času nosečnosti slabo počutila (Joj, jooj. Js sm bla katastrofa. Na 

začetku nosečnosti sem imela zelo hudo slabost. Prvi mesec še ne, pol pa zelo.). Imela je 

diagnosticirano rizično nosečnost, saj je bila noseča za dva. Ginekologinja ji je svetovala, da 

po 20 tednu nosečnosti ostane doma. Sama nosečnost je bila za njo precej naporna (Je pa 

rekla ginekologinja, da je rizična nosečnost, ker sta pač dva in da po 20. tednu ona 

priporoča, da jaz ostanem doma. In pol mislim d sm tja u 22. tednu ostala doma. Mislim, da 

en mesec sem se še uredu počutila. Pol pa velik trebuh, teža, zatekanje nog, sploh proti koncu, 

škoda k nimam kakšne slike, res groza.). Zaradi otekanja nog je obiskovala tudi dekompresijo, 

ki pripada vsem nosečnicam po 32 tednu nosečnosti, vendar je žal ne izvajajo povsod po 

Sloveniji. V času nosečnosti pa je tudi slabo spala in imela težave z zgago (Nisem mogla spat, 

zgaga me je dajala, da sem spala sam še v sede, s poušrti okol. Nisem vedla, kaj naj naredim, 

nič mi ni pomagalo. Če res me je toliko peklo, takoj po porodu je pa nehalo. Takoj. Sta mi 

pritiskali na želodec in je bilo zaradi tega.). Po porodu pa so se težave umirile. Intervjuvana 

Ž3 svojo večplodno nosečnost opisuje kot zelo naporno. V času nosečnosti ji je bilo zelo 

slabo in jo je težko prenašala (Pol je bila pa še težka nosečnost. Ene pet mesecev mi je bilo 

tako slabo, bruhala podnevi in ponoči.). Zaradi slabosti in težavne nosečnosti je bila večji del 

le te na porodniškem dopustu (Sem mogla na bolniško, ker dvojčki so že običajno mal rizično 

označeni. Kr ta dva pa še obrnjeno sta bila nekako čudno. Pa zajedala sta se no, eden je imel 

pol kile več in je bilo to treba skoz spremljat.). Poleg omenjene slabosti pa so se pojavile tudi 
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skrbi o vzgoji otrok. Predhodno je v družini namreč že hčerka, ki ima tri leta in prav tako 

potrebuje še veliko časa in pozornosti. Skrbi so bile utemeljene, saj se je zavedala, da bo za 

večino stvari sama, ker je partner veliko v službi (Zelo me je skrbelo. Mislila sem, da bo še 

bolj naporno, ko je, da ne vem kako bom, zato ker mam že prej hčerko, pa njo vse zrihtat. Pa 

sem vedla, da sem res cele dneve sama za vse.). 

Na rojstvo dvojčkov pa se je priporočljivo pripraviti na različnih področjih. Scalise navaja 

nekaj osnovnih področij, katerim je potrebno nameniti posebno pozornost v obdobju 

pričakovanja rojstva dvojčkov; področje financ, potek nosečnosti, bivanje v bolnišnici, prihod 

domov in negovanje novorojenčkov. V okviru financ se je dobro sprijazniti, da bo rojstvo 

dvojčkov večji finančni zalogaj, kot rojstvo enega otroka. Scalise na podlagi raziskav 

priporoča izposojo določene opreme, predhodno varčevanje in prilagodljivost pri uporabi 

stvari za otroka.  Tekom nosečnosti, navaja, da je možnih več pregledov pri zdravniku, več 

medicinskih testov in poudarja pomen pridobivanja informacij in znanja že tekom same 

nosečnosti (Scalise, 2009). 

Tudi intervjuvani starši so se že v času nosečnosti na različne načine pripravljali na rojstvo 

dvojčkov. Na različne načine so si skušali olajšati delo in novorojenčkoma pripraviti prijetno 

okolje za življenje. Nekateri izmed njih so za pomoč prosili tudi družino, nekateri pa so želeli 

vse postoriti sami. Intervjuvani M1 se na rojstvo ni kaj posebej pripravljal. Vse sta postorila 

skupaj s partnerko in dodatne pomoči družine nista potrebovala (Kar sva se, sva se midva z 

mojo in to je to. Vse je bilo treba krat dva, tudi vse kupit krat dva in se pripravit, da bosta 

dva. Seveda, že prej se pripravljaš, veš, da spanje bo vprašaj, da ko se bo eden zbudil, se bo 

še drugi, saj bo prvi zbudil drugega in obratno.). Intervjuvana Ž2 se je v času nosečnosti 

skupaj s partnerjem pripravljala na rojstvo dvojčkov. Velik zalogaj v okviru priprav na rojstvo 

otrok je bila selitev v večje stanovanje, saj je bilo prejšnje premajhno za prijetno življenje 

dveh novorojenčkov (Takoj smo potem iskali novo stanovanje, ker more bit večje, ker prej sva 

bila v enosobnem. Sva rekla enega še stlačimo, pa bomo že pol, sam dva je pa mal težje. Tako 

da, sva se potem selila.). Poleg selitve pa je bilo potrebno nabaviti tudi stvari za nego 

dojenčkov. Nekaj stvari pa so si tudi sposodili, saj je to ugodnejša varianta (Potem sami 

nakupi. Vse je bilo dvojno. Smo si tudi neki sposodili.). V družini intervjuvane Ž3 so se na 

rojstvo dvojčkov pripravljali predvsem z dvojno nabavo pripomočkov za nego in vzgojo 

dvojčkov. Stvari, ki jih je imela za nego hčerke je imela namreč sposojene in jih je do tedaj že 

vrnila, obenem pa je bil sedaj potreben dvojni nakup (Neke stvari sem si za prve pol leta kar 
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dosti uspela sposodit. Nič nisem imela od hčerke, ker sem imela takrat večinoma vse 

sposojeno in sem vse vrnila. Tako, da zdaj sem čisto vse mogla kupit dvojno. Voziček tak ali 

tako, da je za dva, dve postelji, pa previjalno …). Intervjuvani starši potrjujejo nasvet, da se je 

na rojstvo dvojčkov dobro že predhodno ustrezno pripraviti in jim na ta način omogočiti čim 

boljše okolje za razvoj. 

3.3.3 Rojstvo dvojčkov 

Starševstvo pomeni odgovornost; od para zahteva fizično in predvsem veliko psihične 

energije, kar ju ljub veselju lahko spravlja v strah in jima vzbuja tudi negativne občutke. Že v 

nosečnosti starši in otrok vplivajo drug na drugega, odnosi pa postajajo vse bolj prepleteni 

(Skubic, Komerički, Mivšek, 2011). Spremembo odnosov v partnerskem razmerju pa 

povzroči prav rojstvo samo. V kolikor gre za dvojno, pa po vsej verjetnosti le to predvideva in 

zajema še toliko več časa, ljubezni in energije za samo nego.  

Pri intervjuvanih starših je porod potekal na različne načine, različno pa so tudi doživljali 

bivanje v porodnišnici. Vsi so bili že predhodno seznanjeni z dejstvom, da obstaja možnost 

predčasnega poroda.  Intervjuvana Ž1 svoje takratno počutje opisuje z naslednjimi besedami 

(Jaz sem mela pr sedmemu mescu nosečnosti spakirano tam torbo, k so zmeri rekli, da je 

možno predčasno, drugega pa nič. In fajn sm se skozi počutila, tako, da nisem šla nič prej 

čakat v porodnišnico in to je bilo to.). Dvojčici je rodila naravno, s samim porodom se 

predhodno ni obremenjevala in se je prepustila oskrbi, saj je bilo vse to za njo prvič in ni 

vedela kaj točno pričakovati (Ja ja, normalno. Tam ob ene desetih sem prišla v porodnišnico, 

vse tiste protokole smo dali skozi, sej sploh ne slediš, k si prvič narediš kar ti rečejo. Nisem se 

obremenjevala, k če bi se bolj sekiral, težje bi ti bilo.)  Dvojčici sta bili rojeni dva tedna pred 

določenim rokom (Rok sem imela določen, potem je bilo pa 14 dni prej, to so rekli, da pri 

dvojčkih ni nič kej takega.). Pri intervjuvanem M1 so se želeli predhodno pogovoriti o poteku 

poroda, saj so se zavedali, da obstaja možnost komplikacij. Na dan, ko so prišli v 

porodnišnico za pogovor o porodu, pa je po pregledu ginekolog nosečo partnerico usmeril 

naravnost v porodno sobo (Bili smo uredi. En teden pred porodom, šest dni prej smo šli še 

hodit, ni bilo nobenih težav. Potem smo šli v porodnišnico, dejansko se zmenit.. to je bilo dva 

tedna pred rokom, kako naj bi izgledal porod in vse to in pridemo tja … ok, najprej je rekla, 

da gre najprej na pregled in pole se bomo skupi usedli in se zmenili in pride moja ven, uuu 

sem odprta tri centimetre, gremo.). Rodila je naravno. V slabih treh urah sta na svet prijokala 

dvojčka, fantek in deklica (Normalno. Dve urce in je bilo rešeno.). Intervjuvana Ž2 je rodila 
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dva tedna pred določenim rokom, za dvojčke naj bi bil to skrajni rok (Dva tedna pred pravim 

rokom. Za dvojčke je to skrajni rok. Takrat ocenijo, da je to to. Da je treba sprožit.). Porod 

opisuje kot naporen dogodek, pri samem porodu pa je bilo prisotnih tudi veliko ljudi (Ful 

pride ljudi v porodno sobo. Je velika porodna. Babica, zdravnik, zdaj jaz se ne spomnim, sam 

je bilo ene deset ljudi, verjetno tudi študenti.) Po samem porodu se je zelo slabo počutila, bile 

je tudi slabokrvna (Je blo ful naporno. Bila sem šivana, k so me prerezali, ker drugače bi se 

raztrgala. Veliko sem izgubila krvi, bila sem utrujena in še pol tri mesece sem železo jemala.). 

Intervjuvana Ž3 je imela željo po naravnem porodu, saj je to izkušnjo imela tudi od prvega 

poroda, vendar le to v tem primeru ni bilo mogoče. Zaradi nenavadnega položaja dvojčkov so 

morali narediti carski rez (Sam sta bila obrnjena eden z ritko dol, drug pa prečno na njega, 

tako v t in pol ni bilo šans za naravni porod. Potem je ultrazvok pokazal več kot pol kile 

razlike, so rekli, da dokler je s srčki vse v redu je boljše, da naredimo carski rez.). 

Glede na podatke, pridobljene z intervjuji, je tudi bivanje v porodnišnici po samem porodu 

različno dolgo. Le to je prilagojeno stanju novorojenčkov. V dveh primerih (Ž2 in M1) je 

mama skupaj z dvojčkoma šla po treh dveh domov iz porodnišnice in se bila takoj primorana 

privaditi na ritem novorojenčkov. Pri sami začetni negi dojenčkov je bila prisotna tudi 

patronažna sestra, njeni obiski pa niso bili nič bolj pogosti za voljo dejstva, da sta dojenčka 

dva. Pri drugih dveh intervjuvanih starših (Ž1 in Ž3) so mame skupaj z dvojčki ostale v 

porodnišnici 14 dni. V obeh primerih je šlo za to, da se je poporodna teža nekoliko zvišala (po 

besedah intervjuvane mame Ž3; Dva tedna zato, da sta onadva prišla malo čez porodno težo. 

Ko sta se rodila je eden imel 1900g, ta drugi pa 2340g. Je bila kar razlika. Pa nekako tako 

imajo, da morajo biti tam v nekem 37. tednu, da jih spustijo ven iz bolnice.) 

Intervjuvani starši zagovarjajo to, da je priročno in uporabno to, da po porodu iz porodnišnice 

še kdo pomaga staršem pri negi dvojčkov. Omenjeno potrjujejo vsi štirje intervjuvani starši, 

kljub temu, da sta dva od njih (M1 in Ž3) za celotno nego poskrbela sama s partnerjem. 

Dvema izmed intervjuvanih (Ž1 in Ž2) pa so pri negi dvojčkov na začetku pomagali ožji 

družinski člani. Omenjeno se jim zdi zaželeno, v kolikor je to mogoče, saj je nega dvojčkov 

velik zalogaj. 
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3.3.4 Pogled na dodatke in ugodnosti za starše dvojčkov v Sloveniji 

Na podlagi podatkov intervjuvanih staršev se bom osredotočila predvsem na pomoč ob 

rojstvu otroka ter materinski, očetovski in starševski dopust, ki je opredeljen v Zakonu o 

starševskem varstvu in drugih prejemkih v Republiki Sloveniji. 

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za otroka. 

Pomoč znaša 280 evrov (povzeto po ZSDP-1, dne 15.6.2015, s http://www.uradni-

list.si/1/content?id=76045). Pomoč ob rojstvu otroka se je v določenem časovnem obdobju 

spremenila. Intervjuvana Ž1 namreč navaja, da je imela na izbiro praktične stvari za nego 

otroka (Tisti paket za novorojenčke. Za vsako svoj paket. Takrat smo dobili tiste košarice za 

nosit otroka. Včasih ni bilo lupinic. To je bila taka torba in trdo dno je imela. To smo dobili, 

pa neki spodnjih majčk, pa tetra pleničke.). Ostali intervjuvani starši so ob rojstvu dvojčkov 

dobili denarno pomoč. Intervjuvana Ž2 omenja tudi veliko promocijskega materiala, ki so ga 

dobili ob samem rojstvu (Paketa sta bila dva, ampak ta paket so bolj promocijske kremce, 

fiziološka, nič kaj uporabnega. Nič kej za obleč, samo promocijsko, kakšni robčki, malenkosti, 

testerji … v eni taki škatli. Pa en kup reklam. To dobiš dvojno.). 

Intervjuvani M1 omenja tudi denarno pomoč občine ob rojstvu otroka (Občina je neki dala, se 

ne spomnim točno kaj, ma neki malega finančnih sredstev.) Le ta je odvisna od vsake občine 

posebej in se med občinami razlikuje. 

Zakon o starševskem varstvu in drugih prejemkih v Republiki Sloveniji, objavljen v Uradnem 

listu Republike Slovenije, opredeljuje pravico do materinskega dopusta in sicer, vsaka mati 

ima pravico do materinskega dopusta v trajanju 105 dni. Obvezno mora izrabiti 15 dni. 

Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela. Mati nastopi 

materinski dopust 27 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Če mati 

na dan poroda še ni nastopila materinskega dopusta, nastopi materinski dopust z dnem rojstva 

otroka (povzeto po ZSDP-1, dne 15.6.2015, s http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045).  

Isti zakon opredeljuje tudi starševski dopust. Vsak od staršev ima pravico do starševskega 

dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega 

dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega 

dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Ob rojstvu 

dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za 

dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
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starševski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela (povzeto 

po ZSDP-1, dne 15.6.2015, s http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045). 

Intervjuvane osebe omenjajo obstoj 'porodniškega' dopusta v trajanju 15 mesecev. Pri tem gre 

za strnjeno obliko materinskega in starševskega dopusta, ki so ga v vseh štirih primerih 

koristile matere. Očetje so v dveh primerih koristili očetovski dopust, ki je opredeljen v 

nadaljevanju. Dopust je zaradi rojstva dvojčkov, v primerjavi z rojstvom enega otroka, 

podaljšan za 90 dni. Intervjuvane matere imajo o tem različna mnenja. Intervjuvana Ž1 

priporoča vsem mamam, da si vzamejo še več časa in ga posvetijo negi in vzgoji dvojčkov. 

Zgolj 15 mesecev dopusta se ji zdi premalo (15 mesecev sem ga dobila. Za enega 12, za 

drugega pa še 3 mesece. To imajo vsi tako za dvojčke. Jaz sem pol vprašala mojo zdravnico, 

če bi se dalo to kaj podaljšat, pa mi je rekla, da kaj bi rada, da mam zdrave otroke. In to je 

bilo to. Jaz sem bila sicer potem doma do treh let. Ko sta bili stari tri leta sem šla jaz potem v 

službo. Jaz bi to vsem mama priporočala, da si vzamejo več časa.). Intervjuvana Ž2 obrazloži, 

da 15 mesecev dopusta ob rojstvu dvojčkov ni pravično, saj gre za rojstvo dveh otrok, pri 

čemer sta novorojenčka in ona prikrajšana skupnega časa (Tri mesece več. Ja ni prav. S tem 

da, baje je bilo pred tem leto pa pol. Moje mnenje je to, da, če bi jaz imela enega za drugim, 

bi bila dve leti doma, država bi mi dve leti plačevala to porodniško. Sedaj mi je pa plačala 

sam tri mesece več in je na meni v bistvu prihranila. V tem primeru sem prikrajšana.). 

Intervjuvani Ž3 se zdi dopust obsegu 15 mesecev čisto dovolj, saj je zatem čas, da gre mama 

ponovno v službo, otroka pa v vrtec. Bila bi zadovoljna že z enim letom dopusta (Leto pa tri 

mesece. Sta dva, sam tako ali tako okoli enega leta je zdravo, da grem jaz v službo, pa ona 

dva v vrtec. Tak oda, leto pa tri mesce… ma tudi če bi bilo sam eno leto bi bilo dovolj 

pomojem.). Videnje in sprejemanje dopusta se med intervjuvanimi mamami razlikuje. Na tem 

mestu se pojavi vprašanje od česa vse je le to odvisno? Od morebitnih izkušenj z nego otrok, 

obsega pomoči družine ali razlog tiči kje drugje? 

V zakonu o starševskem varstvu in drugih dodatkih v Republiki Sloveniji je tudi opredeljeno, 

da ima oče pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka v trajanju 30 dni. Opredeljena 

pravica je neprenosljiva. Le tega mora v trajanju 15 dni izkoristiti do dopolnjenega šestega 

meseca otrokove starosti v obliki polne ali delne odsotnosti z dela (povzeto po ZSDP-1, dne 

15.6.2015, s http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045). Opredeljeni očetovski dopust sta 

izkoristila intervjuvani M1 in partner intervjuvane Ž2. Intervjuvanemu M1 se zdi dopust 

prekratek in ob negi dvojčkov mine kot bi mignil (Sam tisto je hitro odletelo na začetku, na 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76045
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začetku sem vzel si normalno, da smo se aklimatizirali, ma 14 dni je odletelo… je premalo). 

Intervjuvana Ž2 pravi, da je partner koristil očetovski dopust in so ta čas skupno preživeli v 

duhu privajanja na življenje z dvojčki. V navedenem času tudi ni želela pomoči bližnje 

družine in so se sami posvetili družinskemu življenju (V bistvu prva dva tedna, sem jaz želela, 

da smo sami, mi štirje doma.). Partnerja intervjuvanih Ž1 in Ž3 očetovskega dopusta nista 

koristila. V prvem primeru možnost le tega še ni obstajala, saj gre za rojstvo dvojčkov pred 22 

leti oziroma se je intervjuvanka ne spomni, v drugem primeru pa ga partner zaradi polne 

službene zaposlenosti žal ni uspel koristiti. 

Odgovori o dodatkih in prejemkih ob rojstvu otroka so me nekoliko presenetili. Sama sem že 

pri pripravi intervijujskih vprašanj razmišljala dramatično in pričakovala nekoliko burnejše 

odzive in komentarje glede na dodatke ob rojstvu in dolžino dopusta. Sama sem razmišljala o  

diskriminaciji staršev, saj se jim v primeru dvojčkov dopust podaljša zgolj za 90 dni in ne za 

dodatnih 12 mesecev. Zanimivo se zdi, da nihče izmed intervjuvanih staršev ni nikoli pomislil 

na diskriminacijo in se ni nikoli, niti v času nosečnosti niti zatem pri negi in vzgoji otrok, 

počutil diskriminirane. Na diskriminacijo niso nikoli niti pomislili, čeprav bi glede na 

zakonske določbe, lahko precej upravičeno. 

3.3.5 Težave in ovire pri vzgoji dvojčkov 

Starševstvo je vzgojni pristop, ki otroku daje občutek varnosti, ga psihično krepi in 

dolgoročno osamosvaja; naredi ga kompetentnega za življenje. Lahko je zelo pozitivno, daje 

prijetne izkušnje, izpopolnjuje, zadovoljuje, nagrajuje, omogoča tudi osebnostno rast, otrok 

starša povezuje, življenje staršev dobi dodaten smisel. Po drugi strani pa starševstvo prinaša 

tudi napore (Skubic, Komerički, Mivšek, 2011). V primeru starševanja dvojčkom so lahko 

napori večji. Pri starševanju dvojčkom gre za sočasno nego in vzgojo enako starih otrok. Dva 

otroka v istem časovnem obdobju sta lahko tudi večji finančni zalogaj, saj starši za nego 

potrebujejo več prostora in stvari v istem času. Glede primernega in dovolj velikega prostora 

za vzgojo govori intervjuvana Ž2, ki omenja, da sta s partnerjem ob novici, da pričakujeta 

dvojčke, takoj začela razmišljati o selitvi, saj takratno stanovanje ni bilo dovolj veliko za rast 

dveh novorojenčkov (Takoj smo potem iskali novo stanovanje, ker more bit večje, ker prej sva 

bila v enosobnem. Sva rekla enega še stlačimo, pa bomo že pol, sam dva je pa mal težje. Tako 

da, sva se potem selila.). Z nabavo stvari za nego novorojenčkov so se intervjuvani starši 

soočali na različne načine. Kot najbolj pogosti strategiji v takratni situaciji intervjuvani starši 

omenjajo izposojo stvari ter nakup rabljene opreme. Intervjuvani oče M1 izpostavlja 
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prihranek pri nakupu rabljenega vozička za dvojčke, ki je ravno tako služil svojemu namenu 

(Dosti smo kupovali rabljeno. Ker se dobi ful dobre stvari ceneje, dobro ne moreš kupit vse 

rabljeno, ma recimo voziček, smo dali 500€ namesto 1300€ in je prav the best voziček.). 

Intervjuvana mama Ž2 omenja pomen izposojenih stvari, saj ji je bilo potem manj stvari 

potrebno kupiti (Vse je bilo dvojno. Smo si tudi nekaj sposodili.). Pri tem tudi dodaja, da 

dvojčic ne oblači spolno specifično in ne oblači obeh enako (Al pa jaz jih tudi ne oblačim, pač 

mi je vseeno ali je modra ali kaj, ne ločim neki fantek in punčka, k ene stvari sem dobila od 

sestrične, ki ima tri fantke.). Glede oblačenja se trije od štirih intervjuvanih staršev držijo 

tega, da podpirajo individualnost in dvojčke tudi različno oblačijo. Intervjuvana mama Ž3 

pravi, da ju oblači popolnoma drugače, saj se dvojčka med sabo popolnoma razlikujeta (Jaz 

jih čisto drugače oblačim. Po karakterju sta zelo različna.). Nasprotno intervjuvana mama Ž1 

pravi, da sta bili dvojčici večinoma vedno enako oblečeni (Glavnino sta bili vedno enako 

oblečeni.). Enako sta se oblačili tja do konca osnovne šole. Sta bili pa kot dvojčici zelo 

navezani in sta vedno šli nakupovati skupaj in zatem kupili enake stvari, le da sta jih zatem 

oblekli na različne dneve (Sta si pa vedno skupi kupovali in večinoma iste stvari, sam pol 

nista imeli na isti dan oblečeno.). Predvidevam, da je razlog za različno oblačenje lahko v 

tem, da sta dvojčici, ki sta se oblačili enako sedaj stari že 22 let. V tem časovnem obdobju se 

je po vsej verjetnosti tudi samo dojemanje starševanja dvojčkom spremenilo ter se je v 

zadnjem času začelo vse bolj poudarjati različnost med otrokoma ter posameznikovo 

individualnost.  

Posebnost dvojčkov je v tem, da še posebej enojajčni, z zelo podobno genetsko zasnovo in 

posledično zelo podobnim fizičnim videzom, odraščajo sočasno, največkrat v enakem 

družinskem in širšem socialnem okolju ter sočasno prehajajo skozi iste razvojne faze 

življenja. Nobena dvojčka nista povsem enaka. Dvojčki imajo ob sebi sopotnika oziroma 

prijatelja, ki jim je vedno na voljo ter ki po vsej verjetnosti najbolje razume njihove izkušnje 

in težave. Lahko so razvojno bolj zgodaj socialno vešči in imajo dobro razvit občutek za 

pravičnost, saj se učijo deliti že od samega začetka. Dvojčki dobijo posebno pozornost, tako 

znotraj družine kot v širšem socialnem okolju, in to je lahko dobrobit, dokler ne pripelje do 

skrajnosti in ovira posameznikovo individualnost (Jeličić, 2010).  

Glede pomislekov pri vzgoji dvojčkov se starši soočajo tudi na področju igrač in daril, ki so 

namenjena otrokoma. Intervjuvana mama Ž2 navaja, da imata dvojčici skupne igrače in si jih 

delita, obenem pa imata tudi vsaka svojo posebno igračo, ki je že od vsega začetka namenjena 
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vsaki posebej (Skupno. V bistvu edino uno za spat, pač jaz sem rekla, da je za spat, sej nevem, 

če jim sede, se še ne ve, to imata vsaka svojo že od začetka. Ena ima zajčka, druga ima ovčko. 

To se ve, katero je od katere. Pa za dude se tud ve.). Intervjuvana mama Ž3 pravi, da imata 

dvojčka skupne igrače. Intervjuvani oče M1 pravi, da se kdaj pojavi zanimiva situacija z 

darili, ko je obema všeč ista igrača, kljub temu, da je ena namenjena enemu in druga 

drugemu. V taki situaciji se običajno znajdejo tako, da kupijo še eno enako, ter zatem nimajo 

težav (Sej tudi igrače, vedno gledamo tako, da kupujemo iste. Jaz kadar jim kupim, ali pa z 

mojo, vedno ista igrača, iste barve. K če dobita dve različne igrače, bodo problemi. Ponavadi 

kupijo vsakemu svojo. Ma je eno potem všeč obema. Recimo zdaj sta dobila za rojstni dan nek 

lego vlakec in neko kmetijo. Normalno za vlakec raztur. Je šel tata v trgovino in kupil še en 

vlakec. In s kmetijo se igrata oba.). Navedeni odgovori staršev potrjujejo to, da je v 

posameznih situacijah potrebna iznajdljivost staršev, saj lahko le na ta način v družini 

ustvarijo okolje, ki bo pravično za oba otroka in bo prijetno za zdrav razvoj obeh.  

Sama nega dvojčkov pa zavzema dodaten čas in energijo, ki jo morata starša vložiti, v 

primerjavi z nego enega otroka. Za nego in vzgojo sta namreč v družini v istem časovnem 

obdobju dva enako stara dojenčka. Pri intervjuvanih starših sem raziskovala tudi področje 

delitve vlog med partnerjema in sicer v kolikšni meri in na kakšen način si partnerja med sabo 

delita nega dvojčkov. Intervjuvani starši si delo delijo na različne načine.  

Intervjuvana mama Ž1 glede delitve vlog s partnerjem pravi, da sta delitev imela točno 

določeno in sicer, kadar sta bila oba skupaj je ona vedno poskrbela za isto dojenčico, mož pa 

za drugo (Mož je vedno, kadar je bil doma, sva vedno vsak eno hranila. Mož je tisto, k je bolj 

na hitro pojedla, pa takoj kupček podrla, jaz sem potem drugo, k je bolj počasi in bolj cvilkala 

je in več krčev je imela.). Na to pa je dodala tudi, da je ponoči ona bolj pogosto vstajala, saj se 

je moral mož naspati, ker je hodil v službo (Razdelit si moraš nekako, čeprav ponoči je oči 

bolj spal in sem jaz vstajala. To se mi je zdelo logično, ker on je hodu v službo in se je mogel 

bolj naspat.). V družini intervjuvanega očeta M1 s partnerico vlog nimata točno določeno 

razdeljenih. Pri negi si pomagata in delo sproti razdelita. Pri delitvi vlog sta spontana (Ma 

nisva imela prav konkretno, vsak pol, kakor je padlo, nisva imela nikoli točno definirano.). V 

družini intervjuvane mame Ž2 so prva dva tedna po prihodu iz porodnišnice bili vsi štirje 

skupaj sami doma in so ujeli ritem dojenčic. Pravi, da sta oba s partnerjem v okviru nege 

počela vse. Vloge in delo sta si med sabo sproti menjala (S partnerjem obvezno. Vsak je imel 

svojo vlogo. Sva si menjala kdo bo kdaj katero. Tudi previjalno sva prilagodila za dva, smo jo 
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sami naredili, da je dvojna, tako, da sva vse hkrati počela.). Intervjuvana mama Ž3 delitve 

vlog s partnerjem ne izpostavlja, saj je večino časa sama za celotno nego dvojčkov, ker ima 

mož veliko obveznosti v službi. Poleg tega dodaja, da prav tako ni bila deležna večje pomoči 

bližnjih (Noben, noben, noben. Vse sama.).  

Pred samo izvedbo intervjujev s starši dvojčkov sem razmišljala tudi o tem, kakšno je 

pravzaprav vsakdanje življenje z dvojčki. Razmišljala sem o tem, kako poteka njihovo 

življenje čisto praktično na vsakdanji ravni. Odprla so se mi vprašanja o tem, ali je v družbi 

dovolj poskrbljeno za starše dvojčkov? Ali jim je omogočen dostop do trgovine? Ali so 

nakupovalni vozički prilagojeni za dva otroka? Glede na zastavljena vprašanja sem od 

intervjuvanih staršev dobila naslednje odgovore. 

Glede nakupovanja intervjuvani oče M1 pravi, da gredo običajno vsi skupaj v trgovino. V 

kolikor gre sam, pa ju oba posedi v voziček, saj bi mu drugače ušla po trgovini (Vedno gremo 

vsi štirje. In če grem sam, ju parkiram notri v voziček, k če ne mi tekata naokoli, eden bo tekal 

v eno smer, drugi v drugo.). Intervjuvana mama Ž2 pravi, da je nakupovanje z dvojčki 

oteženo. Kot prvo izpostavlja to, da nakupovalni vozički niso ustrezno prilagojeni za dva 

otroka (Ker prvo kot prvo niso prilagojeni za dva, pač nakupovalni vozički.). Poleg tega 

dodaja, da tudi sami dostopi do trgovin pogosto niso ustrezno prilagojeni za dovoz širšega 

vozička, kot je voziček za dvojčke (Tako da ne, če grem, grem z navadnim dvojnim vozičkom 

in še to redko. Ker tudi ne prideš v vsako trgovino. Niti niso prilagojene. Dosti jim ima 

preozko sploh za prit noter. In ne prideš niti čez ta prvi del. Je preozko. Tako da, parkrat so 

mi pomagali, da dvigneš voziček, sam je težek voziček.). Posledično je za nakupovanje 

pogosto zadolžen partner, saj jih sama skupaj z dvojčki nakupe težko opravi (Tako da 

običajno gre pol kar partner k je to najbolj praktično. Prej naročim in to je to.). Intervjuvana 

mama Ž3 po nakupih pogosto pošlje partnerja, saj je to najbolj praktično. Skupaj z dvojčki 

gre le po kakšne malenkosti, da jih zatem pospravi v voziček (To probam poslat partnerja po 

službi, da gre, če gre no. Mi gremo pa res kej malega. Nabavimo kej manjšega, da spravimo 

spodi v voziček, k drugače nimamo kam dat.). S samim dostopom v trgovine nima težav, saj 

ima ožji voziček za dvojčke, pri čemer dvojčka sedita eden za drugim, in tako z njim pride do 

trgovin, v kolikor bi to bilo nujno (Z mojim vozičkom se vse da, ker je tak, da je širina 

navadnega vozička, k sta eden pred drugim. Tako da nimam tistega, k sta en zraven drugega, 

k tisti je več kakor en meter širok, s tistim ne prideš nikamor, niso tako široke te. V običajno 

trgovino sploh ne prideš noter.).  
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Starševstvo zahteva izrazite organizacijske sposobnosti, sposobnost regulacije čutenja, 

sposobnost empatije do sebe in drugega, potrpežljivost, odgovornost, sprejemanje sebe in 

drugega ter soočanje s svojimi notranje psihičnimi vsebinami, vzorci odnosov, izvirno 

družino ter preseganje in razreševanje teh vezi. Po drugi strani pa zahteva tudi izrazito 

funkcionalnost v svetu, poklicu in izgrajevanju identitete. Otrok se najbolje razvija ob starših, 

ki rastejo in gradijo svojo identiteto skupaj z njim. Ob otroku gre vsak izmed staršev skozi 

lastno otroštvo in dobi edinstveno priložnost, da dogradi svoj lastni razvoj ob izzivih, ki jih 

odpira razvoj otroka (Kompan Erzar, 2003). V primeru starševanja dvojčkom pa so potrebne 

še toliko večje organizacijske sposobnosti, odgovornost in empatija, ki jo morajo starši 

dvojčkov vložiti v nego in vzgojo otrok. 

3.3.6 Dvojne skrbi, dvojna sreča 

V tuji literaturi je starševanje dvojčkom pogosto opisano z rekom 'dvojne skrbi, dvojna sreča'. 

Zanimalo me je, kako starši dvojčkov konkretno dojemajo omenjeni rek ter kakšni so njihovi 

komentarji na to. Pojavilo se mi je vprašanje, ali je starševanje dvojčkom vse več kot zgolj 

dvojne skrbi in dvojna sreča? 

Intervjuvani starši so navedeni rek 'dvojne skrbi, dvojna sreča' različno komentirali. Nekateri 

so ga na podlagi svojih izkušenj z dvojčki tudi dopolnili. Intervjuvana mama Ž1 se z rekom 

ne strinja in dodaja, da starševanje dvojčkom prinaša več sreče kot skrbi (Ne bom pa rekla, 

dvojna sreča, dvojne skrbi, ne vem, je več sreče, kakor skrbi.). Intervjuvani oče M1 sam rek 

komentira z besedami, da je v primeru starševanja dvojčkom manj skrbi in več sreče. 

Poudarja, da sreča odtehta vse skrbi (Ma recimo skrb niti ni dvojna, recimo skrb in pol za 

dvojen užitek. Je boljše. Pozitivne stvari prevagajo.). Intervjuvana mama Ž2 bi rek 

izpopolnila s tem, da bi k dvojnim skrbem in dvojni sreči dodala še dvojne stroške. Pravi 

namreč, da se ljudje pogosto ne zavedejo dvojnih stroškov, ki se pojavijo v primeru rojstva 

dvojčkov. Razmišlja tudi o tem, da je vse bolj močno izraženo, pri tem dodaja, da je vsega še 

več kot dvojno, lahko bi rekla, da je vse izraženo na potenco (Jaz takoj dodajam še 'dvojni 

stroški'. Ker vsi vidijo sam skrbi, sam so tudi stroški. Dvojni stroški. Celo bi jaz rekla na 

potenco. Use je bolj potencirano, bolj močno izraženo, ni samo dvojno, ampak je še več.). 

Intervjuvani mami Ž3 se rek zdi nesmiseln. Meni, da to govorijo tisti, ki nimajo dvojčkov in 

ne vedo, kakšno je življenje z njimi. Dodaja, da ravno tako, kot prinese rojstvo dvojčkov 

srečo in skrbi, prinese srečo in skrbi tudi rojstvo enega otroka (To je kar nekaj. To rečejo tisti, 

ki nimajo, pa slišijo, da bo nekdo mel dvojčke. Dvojna sreča, ravno tako je sreča ali je eden 
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ali sta dva ali so trije, tako, kakor je včasih fajn, tako drugič ni fajn. Ravno tako je težko, ko 

pa z enim, pomojem pač kakor si narediš.). Glede na odgovore in komentarje intervjuvanih 

staršev razmišljam o tem, da je razširjeni rek postavljen laično in ne odraža realnega stanja 

staršev z dvojčki. Dobljeni odgovori namreč nakazujejo na pomisleke in odpirajo drugačna 

razmišljanja o reku samem. 

Raziskala sem tudi področje komentarjev mimoidočih na starše z dvojčki. Zanimalo me je, ali 

so deležni komentarjev mimoidočih? Če so, kakšni so le ti in kako jih kot starši sprejmejo in 

dojemajo? Odgovori intervjuvanih staršev so bili različni. Trije od štirih intervjuvanih staršev 

se v starševanju dvojčkom srečujejo s komentarji mimoidočih zavoljo dvojčkov. Le to je 

potrdilo mojo predpostavko, da komentarji mimoidočih zavoljo dvojčkov obstajajo. 

Intervjuvani oče M1 pravi, da so komentarji na račun dvojčkov konstantno prisotni. Običajno 

so jih deležni, ko gredo z vozičkom na sprehod ali po opravkih. Komentarji se mu zdijo 

nesmiselni in jih je kdaj na trenutke že preveč (Ijeej, non stop. V bistvu vedno vsi, kaj sta 

dvojčka. Ma ne, mislim. Potem smo meli že vse vrste odgovorov, ne, sta trojčka. Oziroma, ali 

pa ne vem, ne eden je naš, eden je sosedov. Ko ti v taužento rečejo, kaj sta dvojčka, ti gre že 

malo na živce.). Obenem dodaja, da komentarji pogosteje bolj razburijo partnerico, kot njega, 

saj ji ni do tega, da ji neznanci pogosto kukajo v voziček (Ma mene ne, bolj mojo. Spet mi 

bulijo v voziček.). Intervjuvana mama Ž2 prav tako pravi, da so komentarji mimoidočih 

pogosti, ko gredo z vozičkom naokrog (Ja, ja ja … takoj se pozna, da so dvojčki. Te 

ustavljajo z vozičkom, skozi. Al pa ko gremo po cesti, fuul, skoz neki komentarji 'ooo kok sta 

lušne', 'a sta dvojčki', 'a je težko?', klasika.). Na začetku ji je bilo nekoliko neprijetno, saj ni 

pričakovala takega odziva. Obenem ji je bilo neprijetno, da so neznanci kukali v voziček, saj 

le to niti dojenčicama ni bilo prijetno in sva se vsakič ustrašili (Na začetku mi je bilo malo 

uno, dejte že nehat, a se morem res ustavit na pet metrov. 'Kaj lahko pogledam?'. Potem je 

bila pa una faza vmes, da tujih ljudi niso hotele videt in potem ti pride kar en z glavo v 

voziček, 'joo, lahko pogledam' in one v jok in jaz hitro, moramo it in črta z vozičkom naprej. 

Vsi bi pogledali, Vsi bi komentirali, tako da to mi je šlo pol že res na živce, s temi glavami v 

voziček.). S časom se je navadila in sedaj vsakemu mirno odvrne, da sta deklici dvojčici. 

Intervjuvana mama Ž3 se prav tako srečuje s komentarji mimoidočih. Sprva so jo vedno 

razburili, saj ji ni bilo všeč, da vedno znova komentirajo dejstvo, da sta otroka dva (Ja, ful mi 

grejo na živce. Joj dva, kako je težko, to pa more bit težko, jaz še enega ne vem kako bi, ali 

pa, jaz nikoli ne bi imel dva, ja kaj boš, ko se dva zgodita? Dva sta, konec. Nimaš kaj.). S 
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časom se je navadila in sedaj se na komentarje ne ozira in gre mirno svojo pot naprej (Si 

mislim svoje in grem naprej.). Dodaja, da tisti, ki jo poznajo, že vedo kako ji gre življenje z 

dvojčki in da je lahko tako življenje čisto fajn, za komentarje ostalih ljudi pa ni razpoložena 

(Pač tisti ko vejo, pa me poznajo ali pa tisti, ki imajo dvojčke pač vidijo, da ni tak problem, pa 

je čisto v redu.). Glede na odgovore intervjuvanih staršev ugotavljam, da komentarji 

mimoidočih, zavoljo dvojčkov, obstajajo. Le ti pri starših dvojčkov pogosto povzročijo 

razburjenje in slabo voljo, sploh če komentarji prihajajo od ljudi, ki sami nimajo otrok. 

Intervjuvani starši so starševanje dvojčkom sprejeli in ga uspešno opravljajo, zato se jim 

komentarji na to temo ne zdijo potrebni. Ne glede na njihove želje pa predpostavljam, da 

bodo komentarji mimoidočih ostali, saj je za zdaj rojstvo dvojčkov še vedno bolj izjema kot 

pravilo in s tem vzbudi radovednost pri ljudeh. Svojo radovednost pa ljudi pogosto potešijo 

tudi na način, da določena dejstva komentirajo in o njih sprašujejo, ali si to želimo ali ne. 
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4 ZAKLJUČEK 

V okviru diplomskega raziskovanja na temo starševanja dvojčkom sem najprej preučila 

obstoječo slovensko in tujo literaturo na to tematiko, zatem pa sem začela z empiričnim 

raziskovanjem. Poznavanje teorije je temelj za nadaljnje raziskovanje in nadgradnjo obstoječe 

literature. Večji del literature je bil tujega izvora, saj je slovenske literature na to tematiko 

relativno malo.  

Prav empirični del naloge pa predstavlja konkretne izkušnje s starševanjem dvojčkom. V 

okviru empiričnega dela sem izvedla intervjuje s starši dvojčkov in na ta način dobila 

konkretne podatke o stanju in izkušnjah staršev z dvojčki. Raziskava mi je bila v izziv, saj 

sem se soočila z novo tematiko in ob tem spoznala tudi zanimive ljudi in pridobila različne 

izkušnje. Sama sem v šla v raziskovanje z določenimi pričakovanji o tem, kako bodo 

intervjuji potekali in kakšne odgovore bom dobila. Izvedba intervjujev in sami odgovori pa so 

mi prikazali drugačno sliko in širše odprli pogled. Sama sem predhodno imela pričakovanja, 

da imajo starši dvojčkov več skrbi s celotno situacijo, so bolj prikrajšani v družbi in se pri 

starševanju soočajo z več težavami. Odgovori in izkušnje staršev dvojčkov pa so mi podale 

drugačen pogled. Ko reflektiram raziskovalni proces, ugotovim, da so me drugačne in bolj 

pozitivne izkušnje staršev pomirile, saj samo stanje na področju starševanja dvojčkom ni tako 

dramatično, kot sem sprva pričakovala. 

Z analizo intervjujev in povezovanjem dobljenega z literaturo sem v okviru diplomskega 

raziskovanja prišla do naslednjih zaključkov in ugotovitev. Bodoči starši dvojčkov se z 

novico, da bodo postali starši dvojčkom različno soočajo. Pri soočanju z novico samo pa je 

pogosta reakcija šok in presenečenje, saj na možnost starševstva dvojčkom v vseh 

raziskovanih primerih, niso niti pomislili. Zatem se starši počasi soočijo z novico in se kmalu 

začnejo pripravljati na rojstvo dvojčkov. Starši se na starševanje dvojčkom različno 

pripravljali. Nekateri le temu niso namenili dodatne pozornosti, nekateri pa so se že v času 

nosečnosti bolj obsežno pripravljali. Priprave so obsegale ureditev doma za večjo družino, pri 

čemer je pri nekaterih šlo celo za selitev v večje stanovanje. Glede drugih priprav na samo 

rojstvo pa starši omenjajo nabavo posteljic, vozička in drugih pripomočkov, pri čemer 

dodajajo, da gre pri vsem tem za dvojno nabavo. Če tuj rek starševstvo dvojčkom opisuje z 

besedami 'Dvojne skrbi, dvojna sreča', starši k reku dodajajo še 'dvojni stroški'. Z večjimi 

stroški zavoljo starševanja dvojčkom se soočajo na različne načine. Stroške večinoma 

zmanjšajo tako, da si določene stvari sposodijo od prijateljev in znancev ali kupijo rabljene, 
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saj so te veliko cenejše. Drugače se z omenjenim rekom ne strinjajo in ga komentirajo na 

način, da tako o starševstvu dvojčkom mislijo tisti, ki sami nimajo dvojčkov. Zavedajo se, da 

pridejo z rojstvom dvojčkov skrbi, ampak imajo starši skrbi tudi s samo enim otrokom. Poleg 

tega dodajajo, da prinese rojstvo dvojčkov več sreče, kot skrbi in tako pozitivna stran odtehta 

skrbi in težave. Glede težav intervjuvani starši izpostavljajo predvsem tiste v zgodnjem 

obdobju, saj je rojstvo dvojčkov nekaj novega in se morajo starši določenih stvari naučiti in se 

privaditi na dvojno nego in življenje z njimi. Kot primer težave iz vsakdanjega življenja z 

dvojčki izpostavljam to, da trgovine pogosto niso primerno prilagojene za širše vozičke in 

nakupovalni vozički sami sploh niso prilagojeni za dvojčke, kar onemogoča oziroma otežuje 

nakupovanje staršem dvojčkov. Starševanje dvojčkov pa zajema več časa in energije tudi v 

okviru hranjenja in nege dvojčkov. Glede na odgovore intervjuvanih staršev ugotovim, da si 

partnerja med sabo delo delita in skupaj poskrbita za dvojčke, saj otroka, glede na to, da sta 

dva, zahtevata več pozornosti staršev. Ugotavljam tudi, da starševanje dvojčkom zahteva več 

partnerskega usklajevanja in več medsebojnega sodelovanja, saj je dela v okviru nege 

dvojčkov v istem času več. 

V okviru raziskave sem se dotaknila tudi mnenja staršev o dodatkih in ugodnosti za starše 

dvojčkov. V Uradnem listu je namreč zapisano, da je ob rojstvu dvojčkov eden od staršev 

upravičen do 15 mesecev starševskega dopusta. V primerjavi s starševskim dopustom ob 

rojstvu enega otroka je v tem primeru dopust podaljšan zgolj za tri mesece. Intervjuvani starši 

imajo glede tega različna mnenja. Nekaterim se zdi to čisto dovolj, saj je po takem obdobju za 

starša čas, da se vrne nazaj v službo, otroka pa gresta v vrtec. Nekateri pa se ob tem počutijo 

prikrajšane, saj jim država za drugega otroka nameni zgolj tri mesece dopusta in jih s tem 

prikrajša. Navedeno se jim ne zdi pravično, saj bi moral dopust podaljšati v dvojni meri, saj 

gre za rojstvo dveh otrok. Na tem mestu upravičeno pomislim na obstoj diskriminacije, saj so 

starši dvojčkov drugače obravnavani kot starši, ki imajo enega otroka. Na tem mestu pustim 

odprto vprašanje, ali gre za diskriminacijo in so starši dvojčkov lahko kdaj diskriminirani, ali 

je zanje v družbi dovolj dobro poskrbljeno? Zanimivo se mi namreč zdi, da nihče od 

intervjuvanih staršev nikoli ni pomislil na obstoj diskriminacije na področju starševanja 

dvojčkom. 

Pomen raziskave vidim v tem, da se o tematiki starševanja dvojčkom začne bolj govoriti in jo 

raziskovati, saj je na to temo v slovenski literaturi relativno malo zapisano. Zavedati se 

moramo dejstva, da gre za relativno majhen nabor raziskovanih oseb in bi se v primeru širše 
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zastavljene raziskave lahko pokazalo več težav in morebitna diskriminacija. Obenem izvedena 

raziskava v povezavi z literaturo lahko bodoče starše dvojčkov opremi z določenim znanjem 

in konkretnimi izkušnjami staršev dvojčkov. Poleg tega na tem področju vidim možnost za 

udejstvovanje socialne pedagogike kot stroke, saj so starši dvojčkov v primerjavi z ostalimi 

starši definitivno manjšina. Socialni pedagogi bi lahko s svojim delom na tem področju 

doprinesli k večji prepoznavnosti, k bolj enakopravnemu obravnavanju staršev dvojčkov in 

manjšanju morebitne diskriminacije na tem področju. 
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6 PRILOGE 

- Primer kodiranja intervjuja 

Kode 1. reda Kode 2. reda KATEGORIJE 

Ja v voziček, drugega ni. Ta 

dvojni voziček za it okoli. Kr 

recimo kolegice, k majo isto 

stare, lahko grejo brez 

vozička..k itk ga maš tam pri 

sebi in ga gledaš in ga čuvaš. 

Js pa ne morem.. k prvo kot 

prvo itk niso prilagojeni za 

dva..pač nakupovalni vozički. 

Če bi pa mela spuščeno al 

kako naj se izrazim, pa lahko 

gre ena iz ene police dol 

metat, ena iz druge in kaj 

boš, ne morš. Tako da ne, če 

grem, grem z navadnim 

dvojnim vozičkom in še to 

redko. K tudi ne prideš v 

vsako trgovino. Niti niso 

prilagojene. Dosti jim ima 

preozko sploh za prit notr. In 

ne prideš niti čez taprvi del. 

Je preozko. Tako da, parkrat 

so mi pomagali, da dvigneš 

voziček, sam je težek voziček. 

Oziroma lahko tudi čez 

blagajno, pol k so prenovili 

trgovino..v teh hofer in teh 

pa majo sam te krožne pa za 

nakupovalne vozičke..pa baje 

lahko varnostniku rečeš, da ti 

odpre, sam to sm tko zvedla, 

k ena dela tam in mi je 

povedla, drgač ne bi vedla..  

Res je, preozko je. Tolk, da 

ne prideš z vozičkom v 

trgovino. Morš že prej 

nagruntat al prideš notr al 

ne. Tako da ponavadi gre pol 

kar partner k je to najbl 

praktično. Prej naročim in to 

je to. Zanimivo je tudi to, k 

tle živiva v prvem nadstropju 

in voziček zdej mava v ala 

kleti, nekemu skupnemu 
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prostoru. Ma ni temu 

namenjeno. Ubistvu prej sm 

ga mela na enem prehodu in 

so mi spustili gume ne, od 

vozička, s tem d sm mela 

listek gor, d če koga moti nej 

sporoči v to pa to stanovanje, 

pa telefonska je bila zraven. 

In so ble gume prazne in 

takrat sm js znorela. In pol je 

neka glavna, ala hišni svet al 

neki.. mi je dala ključe od 

enga prostora, k si neki 

lastijo, čeprou je skupno, tko 

d zdej ga mam tam. In ni 

nobenih problemov. Sam to 

ni takoj zraven. To morem it 

okol bloka in nazaj. Pač 

morm nest, al pa učasih sm 

šla po voziček, pa šla gor po 

stopnicah pa eno sm dala, k 

niso še hodle ne nič, edino 

glavico sm še malo 

počakala..tko da eno sm dala 

v to ruto in drugo pa primla 

čez. K čene ne morš 

zaklepat, pa nimaš jih kam 

odložit.. pa pol po stopnicah 

dol in ja, zanimivo je blo. 

Vse morš naštudirat. Kako 

logistično speljat. 

Ja ja, že hodijo. Sam če greš 

kam dlje, greš z vozičkom. 

Pa v avto ga tudi damo. Če 

gremo na neko igrišče, k je 

dlje, al pa če se mi mudi, 

vzameš voziček. Drugače js 

ubistvu podpiram to, da pač 

hodita. Odprem vrata, oni 

dve gresta.. primem eno za 

eno roko, drugo za drugo 

roko in gremo lepo počasi po 

stopnicah dol. Pridemo pa 

kamor pridemo. Brez cilja 

ne. Al do igrišča  in tko..tam 

srečaš druge otroke. Kolkr 

greš, greš. Res mi je dosti 

ljudi reklo, da sm 

pogumna..itk d ti lahk gredo 
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ena tja, ena tja..ma do zdej 

sta ble kar pridne. K zdej sm 

že vidla, na zadnje k smo 

bli..gredo vsaka v svojo smer 

in lahko postane nevarno, če 

gredo tam, kamor so avti. 

Lahko ti zbeži. Morš bit skoz 

previden kam gre..dost morš 

predvidevat. 
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