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V 

POVZETEK 

V diplomskem delu smo s pomočjo strokovne literature raziskali razvoj pedagoških 

misli, nastanek vrtcev in poglede na vzgojo otroka v predšolskih institucijah skozi historično 

paradigmo na Slovenskem od leta 1756 do današnjih dni. V drugem delu smo s pomočjo 

izbranih otroških in/ali mladinskih besedil, namenjenih otrokom in mladini, katerih prvine so 

prilagojene zmogljivostim in zanimanju mladega bralca, to tudi utemeljili. 

Pogled na otroka, model vzgoje, družinska vzgoja in vzgoja v vrtcu so se skozi 

zgodovino spreminjali glede na gospodarske, politične in kulturne spremembe. S pomočjo 

knjig izbranih avtorjev iz izbranih zgodovinskih obdobij (1850–1900, 1900–1950, 1950–1980 

in 1980–2010) smo želeli identificirali takratne značilnosti otroštva, vzgoje in družine. Za 

vsako obdobje smo izbrali in interpretirali tri reprezentativna dela, ki opisujejo takratne 

razmere na izbranem področju.  

Ugotovili smo, da se je mladinska književnost spreminjala, tako kot se je spreminjalo 

družbeno okolje. Iz reprezentativnih del smo ugotovili, da so bile v devetnajstem stoletju 

družine številnejše, kot so danes, in da je bilo otroštvo zelo težko obdobje. Za obdobje do 

druge svetovne vojne je značilen kulturno-transmisijski model vzgoje, kjer je otrok v družini 

zasedal najnižji položaj. Obdobje, ki je sledilo drugi svetovni vojni, je prineslo veliko 

sprememb, ki so pripomogle k izboljšanju položaja otrok v družbi. Danes imajo otroci 

zakonsko zagotovljene pravice, a to še ne pomeni, da je obdobje otroštva idealno. 

Ključne besede: otroštvo, družinska vzgoja, institucionalna vzgoja, mladinska 

književnost, slikanica. 

  



 

VI 

SUMMARY 

EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN PICTURE BOOKS 

 

Based on scientific literature, this thesis deals with the development of educational 

thought, the creation of kindergartens, and views on child education in preschool institutions 

through Slovenian history from 1756 until today. We provided arguments in the second part 

of the thesis, based on selected children’s and/or youth texts aimed for children and young 

people, encompassing elements adapted to the young readers’ capabilities. 

Children, model of education, family education and upbringing in kindergarten have 

historically been viewed differently, depending on the economic, political and cultural 

changes. With the help of books of selected authors from certain historical periods (1850 - 

1900, 1900 - 1950, 1950 - 1980 and 1980 - 2010), we wanted to identify the characteristics of 

childhood, education and the family in the relevant periods. For each period we have selected 

and interpreted the three representative works describing the situation of that time in the 

chosen field. 

We discovered that youth literature was changing, together with the social environment. 

Based on the representative works we discovered that in the 19th century families were more 

numerous, and consequently childhood was a difficult period. The period before the Second 

World War was characterized by a cultural transmission educational model, where children 

occupied the lowest position in the family. The period that followed the Second World War 

brought many changes that contributed to the improvement of the child position in the 

society. Today children have legal rights but this does not mean that the childhood period is 

ideal for all children. 

Key words: childhood, family education, institutional education, youth literature, 

picture book 
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1 UVOD 

Otroštvo naj bi bilo veselo, igre polno obdobje. Danes si le stežka predstavljamo, da ni 

bilo vedno tako. Našega otroštva ne moremo primerjati z otroštvom naših staršev, z 

življenjem naših babic in dedkov pa sploh ne. Dvajseto stoletje je bilo stoletje velikih 

sprememb. Izboljšale so se bivalne, higienske in zdravstvene razmere, izobraževanje je 

postalo dostopno tudi otrokom iz manj premožnih družin. Otroci tudi ne vedo več, kaj je 

lakota, čeprav vedno pogosteje slišimo pretresljive zgodbe otrok, ki jim starši ne morejo 

zagotoviti dovolj hrane. Težko si predstavljamo, da v svetu še ni izkoreninjeno otroško delo, 

kar je bila še v prejšnjem stoletju praksa tudi pri nas. 

Velike spremembe so nastale tudi v pogledu na otroka in pri vzgoji otrok. Prve 

informacije, ki se sicer nanašajo na nego dojenčkov, lahko dobijo mamice že v materinskih 

šolah, nato imajo na razpolago raznovrstno literaturo, kasneje pa je pomembna izmenjava 

informacij z vzgojiteljicami. Vzgoja nikakor ni nekaj enostavnega – vsak otrok je edinstven, 

poseben, vsak potrebuje individualen pristop.  

Če posplošimo, je življenje današnjih otrok veliko lažje, kot je bilo življenje naših 

prednikov. Matere imajo porodniški dopust in ostanejo doma še približno enajst mesecev po 

porodu. Otrokovo rast in razvoj spremljajo zdravstveni delavci. K manjši smrtnosti dojenčkov 

je pripomoglo tudi obvezno cepljenje proti nalezljivim otroškim boleznim. Ko gredo mamice 

spet v službe, prevzamejo skrb za otroke babice in dedki, vedno pogosteje pa vzgojno-

izobraževalne institucije. Otroci sprva obiskujejo jasli, potem vrtec. Z vstopom v šolo pa se 

začne novo obdobje z novimi izzivi.  
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2 VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

2.1 Vzgoja predšolskih otrok skozi čas 

Pojem predšolska vzgoja je pri nas razmeroma nov pojem. Pred tem so bili uporabljeni 

naslednji izrazi: vrtec, materinska šola, otroško zavetišče. Izraz predšolska vzgoja je zajemal 

leto pred vstopom v šolo. Točnih zapisov o tem, kdaj se je pri nas ustanovilo prvo predšolsko 

varstvo, ni. Izhajajoč iz zapisov Valvasorja, umeščamo začetek v enajsto stoletje. V svojem 

delu Slava vojvodine Kranjske je zapisal letnico 1041, ko naj bi premožen meščan in trgovec 

Pavel Berlach v Ljubljani ustanovil sirotišnico. Starejše otroke so izučili poklica. Koliko časa 

je sirotišnica delovala, ni znano. V osemnajstem stoletju so sirotišnico po navodilu Marije 

Terezije zaradi povečanja števila sirot in zapuščenih otrok obnovili. Tako je leta 1757 

ljubljanska sirotišnica ponovno odprla vrata otrokom, potrebnim pomoči. Glavni cilj je bil 

učenje nemškega jezika, da so kasneje lahko delali pri raznih trgovcih in obrtnikih. Iz leta 

1756 prihajajo najstarejši zapisi o varovanju otrok. Vrtec je bil zasebne vrste in se je nahajal v 

Mariboru. Organizatorja sta bila Anna Marija Magisskraut in njen sin (Devjak, Skubic, Polak 

in Kolšek, 2012). Otroke so učili katoliške molitve, spoznavali so črke, poleg tega so jih 

navajali na disciplino (sedeti pri miru in biti tiho) (Batistič Zorec, 2003). Lata 1834 so v 

Ljubljani, natančneje v Rožni dolini, ustanovili prvo otroško zavetišče. Sprejeti otroci so bili 

stari od dve do pet let. Možnost obiskovanja zavetišča so imeli otroci zaposlenih staršev 

revnejšega sloja, ki so bili krščanske vere, pokorni in čisti. Zavetišče je bilo financirano s 

pomočjo prostovoljnih prispevkov premožnejših občanov. Cesarski odlok iz leta 1832 je 

dopuščal ustanavljanje dobrodelnih društev za zavetišča, nadzorovana s strani škofije (Devjak 

idr., 2012). Verska vzgoja, spoštovanje staršev in pokorščina so bila tista načela, ki so jim 

sledili pri vzgoji (Slovensko šolstvo: monografija, 2006). 

Na Slovenskem se je načrtno odpiranje vrtcev kot vzgojnih ustanov za predšolske 

otroke začelo po letu 1863. Tokrat so bili vrtci namenjeni otrokom iz bogatejših družin. Leta 

1869 je v veljavo stopil državni šolski zakon. Odredil je splošno osemletno šolsko obveznost, 

v dodatnih predpisih je odredil tudi otroške vrtce kot vzgojne ustanove, ki dopolnjujejo 

družinsko vzgojo. Leta 1872 so bili objavljeni trije državni dokumenti, pomembni za vrtce. 

Med naloge vrtcev so bili med drugim vključeni tudi priprave na šolski pouk z redno telesno 

vadbo in razvijanjem čutil ter izobraževanje brez poučevanja v šolskem pomenu. 

Ustanavljanje vrtcev ni bilo več odvisno od dobrodelnih in verskih organizacij. Kljub temu so 

deželni šolski organi naprej popuščali in ustanavljanje vrtcev omogočali dobrodelnim in 
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cerkvenim organizacijam, društvom ter zasebnikom. Ti pa so vrtce izkoriščali za osebne 

interese (verska vzgoja, učenje tujih jezikov, preprečevanje potujčevanja itd.). Novi zakoni so 

predpisovali tudi pogoje delovanja: prostor, opremo in usposobljenost kadra (po Frӧ blovih 

načelih). Otroška oskrbovališča so bila tokrat namenjena vsem otrokom, starim od tri do šest 

let, za mlajše od treh let pa so skrbeli v strežnih zavodih, a ti niso imeli funkcije vzgoje. Za 

samostojno vodenje vrtca je bila potrebna dvoletna praksa, določena po zakonu iz leta 1872. 

Leta 1883 je goriško društvo Sloga uvedlo tečaj za vodenje vrtcev in leta 1894 je izšla prva 

slovenska strokovna knjiga za vrtnarice z naslovom Navod slovenski vrtnarici. V njej so bili 

opisani razvoj otrok, zgodovina in pomen vrtca ter zakonska določila (Devjak idr., 2012). 

Poleg tega je v njej pisalo, da mora vrtnarica v otroku vzbuditi zanimanje za igro in ga nato 

pustiti, da se individualno razvija in samostojno igra. Že takrat so morali imeti v vrtcu izdelan 

načrt dela, vrtnarice pa so vodile kartoteke otrok, kamor so zapisovala svoja opažanja 

(Batistič Zorec, 2003). 

Množično nastajanje vrtcev na naših tleh se je začelo po letu 1880. Največ jih je bilo v 

Ljubljani in vsi so delovali po Frӧ blovi metodi, vendar v okviru finančnih zmožnosti (Devjak 

idr., 2012). Leta 1912 je A. Grmek utemeljevala potrebe po vzgojnih ustanovah in njihovo 

korist za otroke. Prav tako je zagovarjala Frӧ blovo metodo, čeprav zaradi pomanjkanja 

denarja niso imeli pravih prostorskih in materialnih pogojev. Ena vrtnarica je skrbela za 

osemdeset do sto otrok, zato je bilo nemogoče vzdrževati red in disciplino. Kljub vsemu pa so 

se otroci v vrtcih naučili reda, pazljivosti in natančnosti (Batistič Zorec, 2003). Med prvo 

svetovno vojno so v taboriščih ustanavljali begunske otroške vrtce in zavetišča za sirote, ki pa 

so jih obiskovali tudi otroci, čigar matere so bile zaposlene, očetje pa v vojski. Čeprav so v 

teh zavetiščih otroke predvsem varovali, so bila pomembna, ker so skrbela za njihovo 

prehrano in ker so vzgojiteljice govorile slovensko (Devjak idr., 2012). Po končani prvi 

svetovni vojni so bili Primorska, del Koroške in Porabje priključeni drugim državam. Tam je 

bil primarni cilj vzgoje učenje tujega jezika (Batistič Zorec, 2003). 

Komaj leta 1929 je prišlo do spremembe na področju šolskega sistema. Sprejet je bil 

zakon o narodnih šolah. Otroška zabavišča so se imenovali tisti vrtci, ki so spadali pod šolo in 

so jih obiskovali otroci od četrtega do sedmega leta. Ustanavljali so jih v vseh večjih mestih 

in občinah. Ustanovljena so bila tudi otroška zavetišča, namenjena otrokom, mlajšim od štirih 

let. Poleg tega so obstajala tudi dnevna otroška zavetišča za otroke iz socialno šibkejših družin 

in za tiste, katerih starši so delali ves dan. Leta 1933 je ministrstvo za prosveto izdalo odlok, 

ki je določal 6–8 kvadratnih metrov za vsakega otroka in dve odrasli osebi za skupino 30–40 

otrok. Ena je bila odgovorna za zabavišče, druga za jedilnico in počitek. Za najmlajše so 
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skrbele negovalke, medtem ko so za starejše otroke, od štirih let naprej, skrbele vzgojiteljice 

ali učiteljice. Otroci do štirih let so obiskovali zavetišča, naprej pa so jih pošiljali v dnevna 

zabavišča (Devjak idr., 2012). Flere (v Batistič Zorec, 2003) je kritiziral vrtce in njihovo delo 

ter jih imenoval kar 'zaposlovalnica' za otroke. Kritiziral je tudi ločevanje revnih otrok od 

bogatih, kar se je v vrtcih dogajalo. Bil je pa zagovornik združitve šole in vrtca ter tega, da je 

šola tista, ki bi se morala približati vrtcu. 

Pomembna prelomnica na področju predšolske vzgoje je bil čas druge svetovne vojne. 

Na okupatorjevem ozemlju so ukinjali slovenske vrtce in šole ter ustanavljali svoje s svojimi 

vzgojitelji. Vzgoja je potekala v nemškem, na ozemlju pod italijansko nadvlado pa v 

italijanskem, otrokom tujem jeziku. Cilj je bil potujčevanje slovenskih otrok. Med letoma 

1941in 1945 so v času žetve množično ustanavljali žetvene vrtce (devetinšestdeset vrtcev in 

štiriintrideset pomožnih vrtcev). Vrtce so obiskovali otroci, čigar starši so delali. Med vojno 

so v Ljubljani na pobudo Komunistične partije in Osvobodilne fronte ilegalno skrbeli za 

otroke brez staršev. Leta 1945 je bila ustanovljena enotna šola za vzgojiteljice in učiteljice v 

Ljubljani. Z letom 1948 so sprejeli novo zakonodajo (vrtci v pristojnosti ministrstva za 

prosveto), ki je zadevala jasli in vrtce. Jasli so tako obiskovali otroci do tretjega leta starosti, 

vrtec pa otroci od tretjega leta pa vse do vstopa v šolo. Ustanovitelji so bili država, podjetja in 

ustanove. V povojnem obdobju je bila potrebna obnova domovine, pri čemer so v večini 

prostovoljno pomagali proletarci in kmetje. Ta čas so bili otroci zaupani v domove igre in 

dela. Varstvo so organizirali v starih gradovih in šolah. Žal razmere niso dovoljevale primerno 

opremljenih prostorov za otroke (Devjak idr., 2012). 

V letih po končani drugi svetovni vojni je prišlo do naslednje pomembne prelomnice na 

tem področju. Predšolska vzgoja je postala prvič domena socialnega, zdravstvenega in 

družbenega varstva. V šolskem letu 1949/50 so v Ljubljani ustanovili štiriletno strokovno šolo 

za vzgojiteljice, enoletno šolo za pomožne vzgojiteljice in petmesečni tečaj za pomožno 

vzgojno osebje. Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije je leta 1961 sprejela 

Resolucijo o nalogah komune in stanovanjske skupnosti pri otroškem varstvu. Zakon je 

določal temeljna načela otroškega varstva, vloge staršev ter enotno usmerjenost in usklajenost 

med njimi. Sredi šestdesetih let so organizirali občasne dejavnosti, namenjene predšolskim in 

šolskim otrokom. Leta 1971 je izšel zakon o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske 

otroke. Naloge predšolske vzgoje so bile pospeševanje celostnega razvoja otroka (na duševni, 

osebnostni, telesni ravni), priprava otroka na vstop v šolo, skrb za prehrano, nego in zdravje 

otroka ter sodelovanje med družinsko in družbeno vzgojo. Zakon je med drugim določal, da 

so v oddelkih do dveh let delovale medicinske sestre otroške smeri, v oddelkih nad tremi leti 
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pa vzgojiteljice predšolskih otrok. V skupinah od dveh do treh let so delo lahko opravljale 

tako ene kot druge. Leta 1974 je izšel zakon o pedagoški službi, ki je za nalogo imel nadzor 

nad uresničevanjem vzgojno-izobraževalnih smotrov ter usmerjanje in pospeševanje vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti (Devjak idr., 2012). V vrtce je bilo v tem letu vključenih približno 

34 000 predšolskih otrok. Leto pred vstopom v šolo so skoraj vsi obiskovali celoletni ali 

skrajšan program priprave na šolo. Z leti se je število predšolskih otrok povečevalo, a je bilo v 

vrtcih premalo mest za vse otroke. Zato so imeli prednost otroci samohranilk in otroci 

revnejših družin (Batistič Zorec, 2003). Pomembni zakoni so sledili še leta 1979, med drugim 

vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ter leta 1980 še zakon o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok. Konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let je prišlo do 

množičnega združevanja vrtcev v večje organizacije. Ti vrtci so postali strokovno močnejši in 

so lažje uvajali novosti. Posledično so spreminjali sistem, ki je bil nadzorovan s strani 

republiških svetovalcev Zavoda za šolstvo. Glavna naloga vrtcev je bila razviti vsestransko 

socialistično osebnost. Za vzgojo so skrbele vzgojiteljice za nego in varstvo pa varuhinje 

(Devjak idr., 2012). 

Naslednji pomemben mejnik je leto 1999, ko je bil sprejet nacionalni dokument, 

poimenovan Kurikulum za vrtce, ki je v veljavi še danes. Ta je nadomestil dotedanji Vzgojni 

program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. »Nastal je zaradi zahteve po razšolanju vrtca, 

teoretizacije prikritega kurikuluma in usmerjenosti kurikuluma za vrtce v procese optimalnega 

razvoja otrokovih potencialov« (prav tam: str. 42). 

2.2 Podobe otroštva  

Robi Kroflič (2011) v članku omenja antropologinjo Ellen Key, ki je dvajseto stoletje 

poimenovala kar stoletje otroka. Do takrat so pri vzgoji otrok sledili cilju čim hitreje 

prilagoditi življenje otrok življenju odraslih, zato so jih takoj, ko so bili telesno sposobni, 

priganjali k raznim delom. Navaja tudi, da bo vzgoja v prihodnje bolj prilagojena otroku in 

njegovi naravi. Pravilno je napovedala tudi spremembo tradicionalnih podob otroštva. 

Do sedemnajstega stoletja so na otroka gledali kot na pomanjšano osebo. Že v obdobju 

antike so nekateri misleci poudarili pomembnost vzgoje za otroka. Platon je na primer pisal o 

tem, da je pri vseh stvareh začetek najpomembnejši in da v dobi otroštva lahko pri otroku 

izoblikujemo nam želen značaj. Ni zagovarjal učenja pod pritiskom, temveč učenje prek igre, 

saj le tako lahko opazimo nadarjenost posameznika. V tistem času so se misleci zavedali 

pomembnosti vodenja in nadzora otroka, glede disciplinskih postopkov pa so imeli različna 

mnenja. Odnos do otroka je v srednjem veku nazadoval. V srednjeveških slikah so otroka 
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prikazovali kot pomanjšano odraslo osebo. Ko se je otrok telesno opomogel, postal močnejši, 

se je takoj priključil odraslim pri delu in igri. Mladostništva niso poznali, iz malega bitja je 

otrok naenkrat postal odrasel človek. Samo v času vajeništva lahko rečemo, da so bili deležni 

nekakšne vzgoje. Nekateri pišejo tudi o enačenju otrok s služabniki, saj niso imeli pravic in so 

bili le lastnina staršev. Dogajali so se tudi detomori, žrtvovanje otrok bogovom in prodajanje 

v suženjstvo. Skozi celo zgodovino je bila vzgoja otrok vezana na zastraševanje, da bi tako 

bili ubogljivejši (Batistič Zorec, 2003). 

V sedemnajstem stoletju je prišlo do odkritja otroštva. V tem času se je uveljavil pojem 

otrokova nedolžnost. Krščanska ideologija je zelo majhne otroke predstavljala kot nedolžne, 

starejše pa kot zle in slabe zaradi izvirnega greha. Pri otrocih so se držali nekaterih osnovnih 

načel, in sicer da ne smejo biti nikoli sami, da jih je treba zgodaj navaditi na strogost, 

poudarjali so spodobnost in skromnost obnašanja ter omejili domačnost. Zato je vzgoja 

stremela izključno k popravljanju napak in odpravljanju slabih nagnjenj, to pa so dosegli s 

trdo vzgojo. Proti koncu sedemnajstega stoletja so se pojavili pedagogi razsvetljenstva, 

zagovorniki spontane igre, radovednosti, telesne aktivnosti (prav tam). 

Kako so v osemnajstem stoletju gledali na otroke, nam nazorno pove Kantova teza, ki 

govori o otrokovi divji naravi, ki jo lahko ukrotimo le z dosledno disciplino. Tako ne čudi, da 

so osemnajsto stoletje poimenovali stoletje discipline. Starši so dajali kratke, jasne ukaze, ki 

so jih morali otroci brez ugovarjanja sprejeti in realizirati. Razlaganje ukazov je veljalo za 

škodljivo in nepomembno, poleg tega je zmanjšalo avtoriteto (Kroflič, 2011). M. Batistič 

Zorec (2003) v svojem delu piše, da je za to obdobje značilna indiferentnost do otroka. 

Telesno kaznovanje so uporabljali kot vzgojno sredstvo z namenom ukrotiti otrokovo naravo. 

R. Salecl navaja, da je šola pripisovala velik pomen telesni kazni, iz šole pa se je razširila 

naprej še v družinsko vzgojo. 

Kroflič (2011) v članku omeni tudi ugotovitev Alenke Puhar
1
. Vloge staršev in otrok v 

devetnajstem stoletju so bile zamenjane. Težko si predstavljamo, da bi morali otroci skrbeti za 

nas in ne obratno, o čemer pričajo mnogi viri. M. Batistič Zorec (2003) pravi devetnajstemu 

stoletju tudi čas reševanja otrok, saj so jih zaradi rasti prebivalstva, urbanizacije, 

industrializacije, porasta revščine in povečane potrebe po poceni delovni sili začeli množično 

zaposlovati v tovarnah. Sledile so prve omejitve otroškega dela in posledično porast otroškega 

kriminala. 

                                                 

 

1
 Alenka Puhar je slovenska prevajalka in publicistka. Napisala je odmevno besedilo Prvotno besedilo 

življenja,v katerem opisuje zgodovino otroštva na Slovenskem v devetnajstem stoletju. 
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Dahlberg, Mossa in Pence (2007, po Krofliču, 2011) predstavljajo tri ključne podobe 

otroštva, s katerimi se srečujemo na podlagi opravljenih raziskav. 

 Otrok kot ranljivo bitje potreb 

V dvajsetem stoletju je prišlo do velikih sprememb v dojemanju otrok in otroštva. 

Začeli so se zavedati, da je za otrokov optimalni razvoj potrebna strokovna skrb odraslih. 

Povečala se je skrb za njegovo blaginjo in modernizirali so se sistemi vzgoje. To novo 

razmišljanje je bilo ključnega pomena pri razvoju ved, ki so se ukvarjale z vprašanji o skrbi in 

zadovoljevanju otrokovih potreb. Najbolj je vplivalo na napredek razvojne psihologije in 

pediatrije. Slednja je opozarjala na ustrezno nego in celovito skrb za otroka (prav tam). 

Dejavniki, ki so spodbudili razvoj pedagoških ved, so bili ekonomska depresija, revščina, 

brezposelnost in bolezen (Batistič Zorec, 2003). Goldson (1997, po Batistič Zorec, 2003) piše 

tudi o treh točkah strokovnega interesa, ki so raziskovanje otrokovega razuma, otroka in 

družine ter otrokovega vodenja.   

 Otrok kot subjekt pravic 

Leta 1989 je bila sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah, ki je poleg pravic do zaščite 

in optimalnega učnega okolja izpostavila tudi otrokovo pravico do soudeležbe pri sprejemanju 

odločitev o lastnem življenju. Največja sprememba je pri sprejeti Konvencije o otrokovih 

pravicah ta, da ne omenja samo dolžnosti staršev do otrok, temveč navaja tudi udeležbo otrok. 

To pomeni, da ima otrok pravico izraziti mnenje o tistih odločitvah, ki neposredno vplivajo 

nanj, odrasli pa ga morajo upoštevati (Kroflič, 2011). 

 Otrok kot bogato, zmožno bitje 

Otroci so čista in poštena bitja. S svojimi iskrenimi odgovori marsikdaj spravijo starše v 

zadrego. Otroci imajo tudi občutek za pravičnost, čeprav odrasli mislimo, da so še premajhni, 

da bi zaznali kompleksnost situacij. V podzavesti vedo, kaj je prav in kaj ne. (Kroflič, 2011) 

Konec dvajsetega stoletja otrok iz pasivne vloge, kjer zanj poskrbi družba, preide v aktivno 

vlogo. Burner (1996, po Batistič Zorec, 2003) navaja, da otrok ni prikrajšan za stvari, temveč 

je družba tista, ki ga prikrajša za možnost ustvarjati kulturo in se z njo soočati. Pojasnjuje, da 

moramo otroka sprejeti kot udeleženca kulture, ki jo skozi generacije ustvarja in spreminja. Še 

ena značilnost tega obdobja je spremenjena vloga očeta v vzgoji. Očetje se začnejo aktivno 

ukvarjati z otroki in sodelujejo pri negi, skrbi in vzgoji od rojstva naprej (Morisson, 1988, po 

Batistič Zorec, 2003). 
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2.3 Modeli vzgoje  

Različni avtorji, kot so Kroflič (1997), Peček Čuk in Lesar (2009), različno poimenujejo 

modele vzgoje. V diplomskem delu bomo izpostavili modele vzgoje po Krofliču (1997). 

2.3.1 Kulturno-transmisijski model vzgoje 

Kulturno-transmisijski model vzgoje prevladuje v času klasične pedagogike. Primarna 

naloga je na otroka prenesti sistem moralnih pravil družbe brez dvoma v njih. Samo tako je 

človek lahko postal uporaben za človeško družbo. Zagovarjali so učenje na pamet brez 

razumevanja. V kulturno-transmisijskem modelu vzgoje se otroci nimajo pravice pritoževati. 

Vzgojitelj kot zastopnik družbenega reda edini natančno ve, kaj je prav in res. Otrok se po 

drugi strani z njegovo pomočjo uvaja v vnaprej določeno strukturo medsebojnih odnosov, 

pravil in resnic, zato nima pravice soditi in dvomiti o vsebini vzgojnih zahtev. Pri vzgoji so se 

vzgojitelji največkrat posluževali neposrednega stila vzgajanja. Otrokova vloga je bila 

omejena le na pozorno poslušanje vzgojiteljevih napotkov. Kakršno koli kritično razsojanje je 

veljalo za slabo in nepotrebno. Ob neupoštevanju pravil so sledile druge oblike represivnega 

kaznovanja in nadzorovanja (Kroflič, 1997). 

Peček Čuk in Lesar (2009) navajata, da je avtoritarni vzgojni stil značilen za patriarhalni 

tip družine. Naloga te vzgoje je prenos moralnih pravi, norm, vrednot in načina vedenja, 

uveljavljenega v družbi. Pri nas je bil avtoritarni model vzgoje najprisotnejši v krščanskem 

tipu patriarhalne vzgoje. Otroka so označevali kot nepopolnega, nedoraslega in 

obremenjenega z izvirnim grehom. Žal ga lahko srečamo tudi danes. Tisti vzgojitelji, ki 

zagovarjajo takšen način vzgoje, verjamejo, da lahko s pomočjo nagrajevanja in kaznovanja 

dosežemo nam želeno vedenje. Komunikacija je v večini enosmerna. Vzgojitelj pričakuje čim 

natančnejšo reprodukcijo znanja, ki jo je otrokom posredoval. Vzgojni stil izhaja iz 

behaviorističnega pogleda na otroka, ki se rodi brez samonadzora. Tega naj bi oblikovali s 

pomočjo kazni in nagrade. 

Krščanska patriarhalna vzgoja vidi idealnega otroka kot pridnega, ponižnega in 

pokornega. To naj bi dosegli z naravnimi in nadnaravnimi vzgojnimi sredstvi. K naravnim 

vzgojnim sredstvom so prištevali poučevanje, ustrahovanje, kaznovanje, zgled in navade. K 

nadnaravnim pa vse, kar je bilo povezano s krščansko vero. V domači vzgoji so do druge 

polovice devetnajstega stoletja vzgajali predvsem z nadzorovanjem in kaznovanjem (Peček 

Čuk in Lesar, 2009). 
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2.3.2 Permisivni model prijazne vzgoje 

V dvajsetem stoletju otroka niso več označevali kot slabega in pokvarjenega, temveč 

kot dobrega. Zaslugo za to spremembo gre pripisati reformski pedagogiki. Prišlo je do zahteve 

po takojšnji vzgoji glede na otrokove razvojne potrebe. Jean-Jacques Rousseau je utemeljitelj 

permisivnega vzgojnega stila. Zagovarjal je otroško dobroto, njegovo čistost, krivca, ki 

človeka kvari, pa je našel v družbi, ki nas obkroža. Menil je, da je edini način, da otroka 

obvarujemo primerna vzgoja (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Rousseau je bil zagovornik naravne vzgoje, ki otroka ne utesnjuje in ne kaznuje. Vzgaja 

se z zgledom in nadzorom okolice, ki otroka obkroža. Zagovarja to, da se otroka ne sili v 

učenje, temveč da se čaka toliko časa, dokler sam ne pokaže zanimanja zanj. Nepotrebno je 

tudi dokazovanje avtoritete, saj bo otrok zaradi potrebe po ljubezni sam ponotranjil želene 

vzgojne vzorce. To je bil za takrat prevladujoče krščanske predstave velik preobrat. Cerkev je 

namreč otroka predstavljala kot nosilca izvirnega greha, ta novi pogled pa je njeno teorijo 

postavil na glavo s pozivom, »da mora postati poučevanje otrokove narave temelj pedagogike 

in vzgojne prakse« (Kroflič, 1997, str. 63). 

Negativni učinki permisivne vzgoje so se pokazali v drugi polovici prejšnjega stoletja. 

Otroci, ki so bili vzgojeni po tem konceptu, so imeli težave s samozavestjo, ustvarjalnostjo in 

notranjo moralnostjo. Dodobra pa sta se pri njih razvili potrošniška egoistična miselnost in 

narcistična odvisnost. Moralnih pravil potemtakem niso spoštovali zaradi vedenja, da so 

dobra, temveč zato, ker so si s tem pridobili naklonjenost s strani družbe. Otrok, vzgojen po 

konceptu permisivne vzgoje, ne sprejema prijaznosti kot svobodo, temveč kot prepuščenost 

samemu sebi (Kroflič, 1997). 

Poglobljene raziskave kažejo preoblikovanje starševske avtoritete. Danes zaznamujeta 

ta model vzgoje dve strukturni značilnosti: odsotnost očeta v družini in pretirana popustljivost 

matere. Do pretirane popustljivosti matere pride zaradi občutka krivde kot posledice njene 

večje odsotnosti pri domači vzgoji. Kot piše Kroflič, je »ta ljubezen za otrokov razvoj nevarna 

zato, ker otroku daje lažen občutek svobode, izza katerega se skriva njegovo bolestno iskanje 

načina, kako si pridobiti starševsko naklonjenost, ne da bi poznal njihova pričakovanja v 

obliki jasnih (moralnih) zahtev« (Kroflič, 1997, str. 65). 
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2.3.3 Procesno-razvojni model vzgoje 

Procesno-razvojni model vzgoje je nastal kot poskus preseganja slabosti kulturno-

transmisijskega in permisivnega modela vzgoje. S tem novim modelom poskušajo najti pravo 

ravnotežje med popustljivostjo in zahtevami. V njej se povezujejo različna teoretska področja 

s ciljem rešiti nekatere pedagoške probleme (Kroflič, 1997): 

 raziskati poglede na otrokovo naravo in njen razvoj ter spremembo pogleda na delitev 

vzgojnih vlog, 

 iskanje temeljnih moralnih vrednot in etičnih načel, ki se izkažejo za relativno 

problematične v katerem koli svetovnonazorskem kontekstu, 

 raziskati celostno realno življenje v vzgojno-izobraževalni instituciji, 

 raziskati fenomen avtoritete, saj je ta prisotna v vseh vzgojnih konceptih, 

 najti način, kako pravno zaščititi otrokove človečanske in psihološke pravice.  

Vrednote pri tem stilu, ki se jih poskušamo držati, so enakost, svoboda in odgovornost. 

Ključnega pomena za vzdrževanje teh vrednot v družini predstavlja ravnotežje med 

popustljivostjo in strogostjo. Otrok je pri tem vzgojnem stilu deležen veliko svobode, ob 

istem času pa ima tudi določene omejitve. Če želimo vzgajati po tem vzgojnem modelu, 

morajo sodelovati vsi družinski člani (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010). 

Otrok tako razvija osebno moč in je manj odvisen od vzgojitelja. Pozitivni učinki 

procesno-razvojnega modela vzgoje so (Peček Čuk in Lesar, 2009): 

 zmožnost sklepanja kompromisov, 

 zmožnost pogajanja, 

 zmožnost sodelovanja z drugimi, 

 spoštovanje potreb drugih.  

Otroci se pri procesno-razvojnem modelu vzgoje počutijo varno in sprejeto. Sposobni 

so navezovati zdrave medsebojne odnose. Pridobijo tudi večjo samopodobo (prav tam). 

Avtoriteta je ključnega pomena pri vzgoji otroka. Po Krofliču je prav to tista sila, ki 

nam pomaga vplivati na razvoj otroka. Iz vzgoje je ne moremo in ne smemo izpustiti, čeprav 

je lahko osnova za uspešno manipulacijo. Avtoriteto si mnogi predstavljamo kot nekaj 

slabega, omejujočega, zavedati pa se moramo, da je prav avtoriteta tista, ki daje otroku 

občutek varnosti in zaupanja (Peček Čuk in Lesar, 2009). 
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2.4 Družinska in institucionalna vzgoja  

2.4.1 Družinska vzgoja 

A. Žerovnik (1996) je družino definirala kot vzgojno celico in najmanjšo življenjsko 

skupnost, v kateri se izoblikujejo osnovne življenjske vrednote. Navaja tudi, da vsak izhaja iz 

družinske skupnosti in v njen ponovno zaživi, ko jo ustvari. Družino opisuje kot najnaravnejši 

prostor za življenje in razvoj, kjer se ohranjata individualnost in enkratnost človeka. 

Pšunder (1998) pojasnjuje, da zakona brez otrok, glede na biološko opredelitev, ne 

moremo definirati kot družino. V družini vidi pomembno družbeno poslanstvo, in to je 

vzgojiti in usposobiti otroka za vključitev v določeno kulturno in družbeno življenje. Svojim 

članom mora poleg tega zagotoviti varnost, ljubezen in socialne stike ter upoštevati njihove 

posebnosti. 

Tomori (1994) družino vidi kot miniaturno družbo, v kateri imajo člani skupine svoja 

socialna pravila in notranje razmerje moči, svoj jezik, obrede in zgodovino. Poudarja tudi 

pomembnost in nujnost družine za človeški obstoj. 

V Leksikonu (1994, str. 223) lahko pod besedo družina preberemo: »1. Najmanj 

dvogeneracijska (jederska ali nuklearna) družbeno varovana skupnost, temelječa pretežno na 

zakonski zvezi, vendar ta ni nujno potrebna; njena osnovna vloga je rojevanje, nega in vzgoja 

otrok (primarna socializacija) in zagotavljanje čustvene varnosti (ob tem, ko nekatere 

dejavnosti prevzamejo ustanove zunaj družine) za vse, ki ne morejo skrbeti sami zase. V 

sodobnosti se odnosi v družini spreminjajo od asimetričnih – patriarhalnih do egalitarnejših, 

kar je zlasti posledica ekonomskega osamosvajanja in osveščanja žensk in njihove 

spremenjene družbene vloge; ker pa ženske še vedno opravljajo večino družinskih in 

gospodinjskih opravil, so vse pogosteje preobremenjene.« 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) opredeljuje družino kot 

življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Z 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki 

je bil sprejet 3. 3. 2015, je bil spremenjeni tretji člen, ki se sedaj glasi, da je zakonska zveza z 

zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb. 

Družina kot osnovna celica družbe je doživela enormne spremembe. Te so nastale kot 

odziv na izzive in spremembe sodobnega sveta. Družina je namreč vedno v interakciji tako z 

ožjim kot širšim družbenim okoljem, kar posredno vpliva tudi na določene vidike intimnega 

in družinskega življenja. Mnogi se odločijo samo za sobivanje, saj je pravno izenačeno z 

zakonsko zvezo. Danes imamo tudi veliko enostarševskih družin, ki so legitimne in sprejete v 
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družbeno okolje. Otroci so zaradi vseh teh sprememb vse mlajši vključujejo v vsakdanje 

življenje in se oddaljujejo od podobe brezskrbnega otroštva (Lepičnik Vodopivec, 1996).  

V zadnjih desetletjih je vidna sprememba v družinskem življenju predvsem zaradi 

večjega zaposlovanja žensk, povečanega potrošništva in drugih dejavnikov sodobnega 

življenja. Družinsko življenje je ves čas podvrženo spreminjanju, kot se spreminja okolje, v 

katerem živimo, saj sta ti dve komponenti v neposrednem odnosu (Puhar, 1985). Kljub vsem 

spremembam, ki jih je doživelo družinsko življenje, ne smemo zanemariti pomena družine. 

Njene glavne naloge v sodobnem času so nudenje čustvene opore in prostora, kjer se 

počutimo varni, ter v predšolskem obdobju socializacija (ponotranjenje norm in vrednot 

družbe, ki ji pripadamo). Med drugim nudi tudi čustveno in ekonomsko podporo (Tomori, 

1994).  

H. Puhar (1985) družino vidi kot šolo za življenje. V njej otrok pridobiva prve izkušnje 

o vrednosti življenja, prve predstave o ljudeh in medsebojnih odnosih, prve predstave o 

življenjskih problemih in njihovem reševanju ter izkušnje s pravicami in dolžnostmi. V njej si 

otroci najdejo mesto in veljavo. Preprosto nam družina prikaže celoten pogled na življenje.  

Pšunder (1998) navaja, da se v družini začne proces vzgoje. V njej pridobimo določena 

znanja, prve socialne vtise in življenjske izkušnje ter oblikujemo moralne norme, vrednote. 

Družinsko vzgojo po eni strani označi kot zapleten in dolgotrajen proces, po drugi pa kot 

enkraten medsebojni odnos sprejemanja in dajanja. V prvih letih življenja, ko za otroka v 

večini skrbijo samo starši (mati), pride v okviru družine do procesa identifikacije in 

socializacije. Z identifikacijo otrok prevzame od staršev določene vrednote, načine obnašanja, 

stališča. Vsak se identificira z osebami, ki so nam blizu in jih občudujemo. Prav proces 

identifikacije omogoča otroku, da razvije svojo lastno identiteto, ki se dokončno ustali nekje 

do konca pubertete. H. Puhar (1985) celo navaja, da enačenje z ljubimi osebami ne mine z 

otroštvom, temveč v določeni meri traja vse življenje. Otroci vidijo objekt identifikacije v 

starših, mladostniki v herojih in zvezdnikih, odrasli pa se raje identificirajo z določenimi 

ideali. 

Na potek družinske vzgoje vplivajo mnogi dejavniki: skladnost družinskih odnosov, 

položaj otroka v družini, psihosocialna in moralna zrelost staršev, urejenost ekonomskih 

odnosov in kulture vzgoje (Pšunder, 1998). 
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2.4.2 Institucionalna vzgoja: vzgoja v vrtcu 

Institucionalna vzgoja je: »Krovni izraz za oblike družbeno organiziranega 

(financiranega iz javnih sredstev in/ali akreditiranega) skupinskega varstva oziroma vzgoje in 

izobraževanja predšolskih otrok v Evropi, starih od šest, devet ali dvanajst mesecev do petega, 

šestega ali sedmega leta, tj. od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa otroka v 

obvezno osnovno šolo. Prisoten je enoviti tip predšolskih ustanov oziroma skupni vrtci za vse 

starostne skupine ter deljeni tip ustanov za otroke stare do treh let ter otroke stare tri leta ali 

več, ustanove zasebnega ali javnega tipa, ki izvajajo celodnevne, poldnevne ali občasne 

programe.« (Agencija za raziskovanje RS, 2008–2009). Predšolske ustanove so skozi 

zgodovino nastajale iz dveh razlogov, in sicer potrebe po varstvu ter potrebe po vzgoji. 

Strokovnjaki po večini zatrjujejo, da se ti dve potrebi med seboj dopolnjujeta in ju ni možno 

ločevati. Se pa vzgojne institucije glede na to, katero potrebo bodo primarno zadovoljile, 

razlikujejo v ustanovitelju, delavniku, programu, ciljnih skupinah otrok, dostopnosti itd. 

(Batistič Zorec, 2003). Pogledi držav, kdo odgovarja za vzgojo in varstvo še ne šoloobveznih 

otrok, igrajo ključno vlogo pri postavljanju politik vzgoje posameznih držav. Je to zasebna 

sfera ali družba? Tiste države, ki vzgojo in varstvo predšolskih otrok prelagajo na starše, 

imajo posledično manj razvito politiko institucionalne vzgoje. Države, ki vidijo problem kot 

javen, omogočajo nastajanje kakovostnih programov predšolske vzgoje in jo smatrajo kot eno 

izmed univerzalnih pravic. Vzgojne institucije po svetu naraščajo zaradi povečanega 

povpraševanja po njih in zaradi zavedanja pomembnosti vzgoje že v predšolskem obdobju. 

Avtorji, kot so T. Devjak, D. Skubic, A. Polak in V. Kolšek (2012), v knjigi navajajo tri 

pomembne dejavnike (prav tam): 

– naraščajoče število zaposlenih mater, 

– boljše zdravstveno stanje otrok in skrb za njihov socialni in intelektualni razvoj, 

– zavedanje pomembnosti in občutljivosti predšolskega obdobja na podlagi novejših 

znanstvenih ugotovitev.  

Pomembno vejo v izobraževalni politiki v Sloveniji predstavlja področje predšolske 

vzgoje. Imamo javne in zasebne vrtce, a oboji delujejo na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, 

1996) ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996). Prvi 

zakon ureja institucionalno vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih. Določa temeljne 

naloge vrtca, ki so: pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kakovosti življenja 

otrok in družine ter ustvarjanje optimalnih pogojev za telesni in duševni razvoj otroka. Zakon 

določa tudi načela in cilje predšolske vzgoje, jezik, v katerem moramo vzgajati, zagotavlja 

vključevanje otrok v programe javne službe, določa število otrok in število zaposlenih v 
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oddelku, letni delovni načrt itd. Drugi zakon pa ureja pogoje za opravljanje te dejavnosti ter 

določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. V 

nasprotju z osnovno šolo predšolska vzgoja ni obvezna. Vzgoja otrok poteka v tesnem 

sodelovanju družine in vzgojne institucije. 

Leta 1999 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel nacionalni dokument, 

poimenovan Kurikulum za vrtce. Na njegovi podlagi se delo v javnih vrtcih tudi izvaja. V 

Kurikulumu za vrtce so navedeni osnovni cilji in načela predšolske vzgoje. Področja, ki jih 

zajema, so jezik, družba, narava, gibanje, umetnost in matematika. Področja se med seboj 

prepletajo in povezujejo. Načrtovanje aktivnosti je prepuščeno vzgojiteljici in pomočnici, pri 

tem pa morata upoštevati vzgojne stopnje, interese otrok ter želje otrok in njihovih staršev. 

Otroci imajo možnost odločanja o tem, katerim dejavnostim se bodo pridružili in katera 

sredstva bodo uporabili. Nuditi jim moramo možnost individualnih aktivnosti, prav tako pa 

tudi aktivnosti, ki so prilagojena večjim ali manjšim skupinam. Kurikulum je svoje temelje 

dobil po številnih analizah, predlogih in rešitvah ter je pri nas uokviril predšolsko vzgojo. 

Poleg njega so bili sprejeti še nekateri drugi dokumenti, kot so: Navodila h kurikulumu za 

vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 

posebnimi potrebami (2003), Kurikulum za prilagojeni program za predšolske otroke (2006), 

Dodatek h kurikulumu za vrtce na narodno mešanih območjih (2002), Dodatek h kurikulumu 

za vrtce za delo z otroki Romov (2002). Ti dokumenti so bili sprejeti s ciljem zagotoviti 

enakovredne pogoje za vse otroke, vključene v institucionalno vzgojo (Devjak idr., 2012).  
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2.4.3 Sodelovanje med družinsko in institucionalno vzgojo 

Otrokovi prvi vzgojitelji so starši, v vrtcu pa njihovo vlogo prevzamejo vzgojitelji 

predšolskih otrok. Ti so strokovno usposobljeni in pri svojem delu sledijo kurikulumu in 

ciljem, ki jih ta določa. Predpogoj za učinkovito vzgojo otrok je dobro sodelovanje med 

družino in vzgojno institucijo. Še vedno pa ostaja vprašanje, na kakšen način naj med seboj 

sodelujejo, da bi dosegli kar najboljši učinek, ki bi ustrezal obema stranem (Štular, 1990). 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) navaja, da otroci vzgojni model vidijo, ko so enkrat 

vključeni v vrtec, tako v starših kot v vzgojiteljih. Težava nastane, ko se vzgojni postopki enih 

in drugih razlikujejo. Zaradi tega so otroci velikokrat zmedeni. Ker je vzgoja neprekinjen 

proces, moramo stremeti k dobremu sodelovanju ter povezovanju vrtca in družine. Če se starši 

ne strinjajo z uporabljenimi metodami vzgojiteljev, morajo slednji poseči po ustrezni strategiji 

in se konfliktom izogniti. 

T. Vonta (2009) je sodelovanje označila kot dvosmeren proces, ki je integrirana in 

individualizirana dejavnost, ki poteka na različnih stopnjah in stremi k večjemu vključevanju 

staršev. Vzgojna institucija in družina morata sodelovati zaradi boljšega razvoja otrok ter 

zaradi izkušenj, ki jih obe strani v procesu interakcije pridobita.  

Tudi sodelovanje s starši ima zgodovino. Do leta 1970 so imeli na področju vzgoje 

največ znanja vzgojitelji. Starše je bilo treba na tem področju še poučiti, zato so v ta namen 

vrtci organizirali razna izobraževanja in skrbeli, da se jih je udeležilo čim večje število 

staršev. Po letu 1970 so morali vzgojitelji izvajati govorilne ure in roditeljske sestanke, ki so 

bili za starše obvezni. Tudi v tem obdobju so največ znanja na področju vzgoje imeli 

vzgojitelji. Po letu 1980 so nekateri vzgojitelji izrazili nezadovoljstvo nad starši, ker niso 

opazili njihovih prizadevanj za boljše možnosti pri razvoju otrok. Prav zaradi tega so se 

odločili intenzivneje sodelovati in vključevati starše v delo vrtca (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

Do danes se je sodelovanje med družino in vzgojno institucijo močno spremenilo. Vrtec 

starše spodbuja k intenzivnejši participaciji v delu vrtca. Z leti se pojavljajo vedno nove 

oblike participacije, ki pozitivno vplivajo na medsebojne odnose enih in drugih. Tako družina 

kot vrtec sta družbeni ustanovi, ki se najintenzivneje ukvarjata z vzgojno-izobraževalnim 

delom. Obe strani stremita k celoviti, kakovostni vzgoji otroka. Vrtec pri sodelovanju s starši 

sledi ciljem, ki jih narekuje COPASCH. Ti cilji so »povezovanje in krepitev prizadevanj za 

skupno odgovornost pri vzgoji in izobraževanju otrok, učencev in dijakov; izboljšanje 

sodelovanja staršev z vrtcem in s šolo; izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa 

in varnosti vseh vključenih v ta proces; izmenjava in uporaba sodobnih metod sodelovanja 

med starši in vrtcem/šolo; iskanje rešitev za izzive časa v pogovoru vseh vključenih (starši in 
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vrtec/šola); priprava spletne strani kot informacijsko-komunikacijske možnosti za izmenjavo 

izkušenj med sodelujočimi partnerji iz različnih držav; uporaba foruma … v službi evalvacija 

oziroma refleksija in sodelovanja pri identifikaciji problema šola/vrtec – starši; oblikovanje 

evropske mreže za povezavo staršev, vrtca, šole, združenj staršev, svetov staršev, vzgojiteljev, 

učiteljev in učencev; razvijanje pedagoških vsebin in metod za bolj poglobljeno vzgojno-

izobraževalno delo ter izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev in tudi staršev; 

razširjanje in vrednotenje učinkov projekta« (Lepičnik Vodopivec, 2012, str. 11).  

Zakon o vrtcih (1996) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(1996) v členih določata sodelovanje vrtca s starši ter pravice in dolžnosti staršev. Vrtec mora 

tako poleg letnega načrta opredeliti tudi sodelovanje s starši. Vsako leto pripravi za starše tudi 

posebno publikacijo, v kateri predstavi program, cilje, vsebino in metode dela. Med starši so 

izbrani tudi trije predstavniki, ki so vključeni v svet javnega vrtca.  

Eden izmed ciljev kurikuluma je izboljšati informiranost in sodelovanje s starši. To 

dosežemo s sprotno izmenjavo informacij staršem, s poglobljenimi razgovori z vzgojitelji in 

drugimi delavci vrtca, z dostopnostjo do pisnega in ustnega programa vrtca, s postopnim 

uvajanjem otroka v programe vrtca ter z aktivnim vključevanjem staršev pri načrtovanju in 

delu vrtca. Tako strokovni delavci vrtca uporabljajo formalne in neformalne oblike 

sodelovanja s starši. Med formalne oblike sodelovanja spadajo sodelovanje staršev v svetu 

vrtca in svetu staršev, roditeljski sestanki, govorilne ure in pisna sporočila. Ti načini 

sodelovanja so predpisani s stani zakonodaje. Med neformalne načine sodelovanja pa spadajo 

uvajanje otrok v vrtec, dan odprtih vrat, šola za starše, skupni projekti in delavnice ter kot 

najpriljubljenejša oblika »pogovor na vratih« (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

Naloga strokovnih delavcev ni lahka, saj morajo vedeti, da je primarna naloga vrtca 

zagotavljati storitve, ne smejo pa posegati v zasebno sfero družin. Institucionalna ustanova 

ima tako nalogo upoštevati in spoštovati njihovo kulturo, jezik, prepričanja, navade, običaje in 

podobno, starši pa po drugi strani morajo vedeti, do kam segajo meje njihovega soodločanja, 

da ne posežejo v strokovno institucijo (Devjak, Batistič Zorec, Vogrinc, Skubic in Berčnik, 

2010). 

Strinjam se z J. Lepičnik Vodopivec (2012), ki navaja, da je običajno vrtec prva 

institucionalna ustanova, v katero vstopi otrok, z njim pa tudi njegova družina. Otrok se z 

vstopom v vrtec sreča z novim, njemu nepoznanim prostorom, ki je del zunanjega družbenega 

okolja. Vrtec je tudi vzgojno-izobraževalna ustanova, ki jo obvladujeta tako družba kot starši. 

Naloga predšolske vzgoje ni nadomestiti družinsko vzgojo, temveč je namenjena pomoči, 

podpori in dopolnitvi. Družino in vzgojno institucijo povezuje isti cilj, in sicer zagotoviti čim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gomišček Petra: diplomsko delo 

17 

kakovostnejšo vzgojno okolje za otroka. Strinjam se tudi, da je sodelovanje med vzgojno 

institucijo in starši otrokom za zgled, kako sodelovati z odraslimi in sovrstniki. Že v Beli 

knjigi (1995, po Devjak, Batistič Zorec idr., 2010) piše, da se mora kakovost dela s starši 

dvigniti na višjo raven z ustreznejšim, dostopnejšim obveščanjem, s pestrejšo ponudbo 

programov in z neposrednim sodelovanjem s starši. Vrtec in starši si namreč delijo zelo 

pomembno odgovornost: odgovornost za otroka. Ta partnerski odnos doprinese poleg 

dodatnih obveznosti za strokovne delavce vrtca tudi veliko koristi. Sprotno izmenjavanje 

informacij in vpogled v otrokove individualne potrebe jim predstavlja osnovo skupnega 

delovanja ter pomaga pri odpravljanju morebitnih težav v otrokovem razvoju (Devjak idr., 

2010). 
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3 DEFINICIJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Predliterarni začetki v Sloveniji segajo že v šestnajsto stoletje s Trubarjevim 

Katekizmom in Abecednikom ter Kraljevo Otroško biblijo. Predhodnice mladinske 

književnosti so bile prve knjige, namenjene mladini, s funkcijo opismenjevati in versko 

vzgajati. Najpomembnejši dejavnik, ki odigra ključno vlogo pri razvoju mladinske 

književnosti, je novoveško pojmovanje otroka in otroštva, ki se začne v sedemnajstem stoletju 

in se utrdi v obdobju romantike (Blažić, 2014). 

Na razvoj mladinske književnosti so vplivali nova pojmovanja otroštva, dostopnost do 

izobraževanja prek ljudskih in mladinskih šol, obvezno osnovnošolsko izobraževanje ter e-

čas. Imela je vzgojno moč, saj so se otroci prek nje socializirali, opismenjevali, igrali in 

podobno. Posledično so skozi čas nastajali novi pogledi na mladinsko književnost (Blažić, 

2007). 

Kmecl (1976) v delu Mala literarna teorija mladinsko književnost opredeli kot posebno 

književnost za mladega, otroškega bralca. Delo je zasnovano tako, da so vse njegove prvine 

prilagojene zanimanju in sprejemnim zmogljivostim bralca. Kmecl opozarja tudi na 

naslovniško odprtost. Ta književna zvrst je zanimiva tudi odraslim. Pojasnjuje, da se odrasli 

radi vračajo k njej zaradi spominov na otroštvo. Poleg tega lahko zaradi izkušenj in zrelosti 

vidijo skrite pomene v besedilu, ki jih otroci običajno spregledajo. 

Sražar (1982) meni, da bi bilo primerneje preimenovati mladinsko književnost v 

književnost za otroke in mladino. Razlikovanje od književnosti ne bi bilo potrebno, le 

vsebina, motiv in tematika bi bili drugače predstavljeni. Namenjena bi bila branju, poslušanju 

ter sprejemanju otrok in mladine. 

M. Kobe (1987) vidi mladinsko književnost kot svojevrstno področje leposlovja in 

temeljno branje otrok do desetega leta starosti. 

Saksida (2009) kot odgovor na vprašanje, kaj je mladinska književnost, navaja: »Ni 

tako enostavno, kot se morda sliši.« Najenostavneje jo definiramo kot književnost, ki je 

namenjena mlademu bralcu. Pri tem pa se porodijo nova vprašanja, in sicer ali je mladinska 

književnost primerna le za mlade bralce, zakaj je zanimiva tudi odraslim in zakaj so 

mnogokrat izpostavljene nekatere problemske teme, ki veljajo za kompleksnejše in 

»prepovedane«. Tu tiči razlog, zakaj ne moremo na vprašanje odgovoriti le z enim 

odgovorom. 

Leksikon (1994) pod splošno sprejeto definicijo mladinske književnosti uvršča tista 

dela, ki so po obliki, snovi in problematiki primerna za mladega bralca v različnih starostnih 
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obdobjih. Je delno literarno-umetniškega značaja, delno zabavna in poučna, velikokrat pa tudi 

posredno vzgojna z željo oblikovati pri mladem bralcu umetnostni okus. 

Iz naštetih definicij lahko posplošimo, da je mladinska književnost namenjena otrokom 

in mladostnikom. Vsem zgoraj naštetim definicijam je skupno, da je mladinska književnost 

namenjena mladim bralcem, prav tako pa lahko po njej posežejo tudi odrasli, željni obuditi 

spomine na otroštvo. Je književnost, ki obravnava lažje in zanimive ter tudi kompleksnejše 

problemske teme. 

3.1 Slikanica 

Ključno vlogo na Slovenskem pri nastajanju slikanic po drugi svetovni vojni odigra 

založba Mladinska knjiga. Prva sistematično urejena zbirka, namenjena izključno slikanici, je 

bila zbirka Pelikan. V povojnem obdobju se uveljavijo nova in manj znana imena avtorjev in 

likovnih oblikovalcev, kot so Kajetan Kovič, Saša Vegri, Niko Grafenauer, Dane Zajc, Marija 

Lucija Stupica, Kostja Gatnik, Marjan Manček, Božo Kos in drugi (Kobe, 1987). 

M. Kobe (1987) definira slikanico kot posebno zvrst knjige, primerno za otroke od 

zgodnjega predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja. Prav zaradi tega širokega razpona si 

je slikanica izoblikovala več zahtevnostnih stopenj (zunanja oblika, likovna in besedna 

vsebina). 

M. Nikolajeva (2003, po Haramija in Batič, 2013) navaja, da je slikanica sintetični 

medij, saj je edinstvena umetnostna zvrst, ki vključuje tako besedno kot vizualno 

komunikacijo. 

D. Haramija in J. Batič (2013) definirata slikanico kot posebno obliko knjige, katere 

posebnost je, da združuje besedilo in ilustracijo. Pripisujeta ji tri pomembne sestavine: 

besedilo, ilustracija in vsebinsko oblikovano interakcijo med obema. 

3.1.1 Stopnje zahtevnosti slikanice 

M. Kobe (1987) v delu Pogledi na mladinsko književnost loči tri različne stopnje 

zahtevnosti slikanice. Za prvo zahtevnostno stopnjo je značilno, da slikanica še nima klasične 

oblike knjige. To je kartonasta zgibanka ali leporello, namenjena najmlajšim (do tretjega leta). 

Pri drugi zahtevnostni stopnji se otroci spoznajo s pravo knjigo, ki je sestavljena iz trših 

kartonastih listov. S takšno obliko knjige otroka pripravljamo na tretjo zahtevnostno stopnjo 

slikanice, in sicer knjigo s tankimi listi. Pri njej ni pomembna le zunanja podoba, temveč 

predvsem doživljajska zahtevnost. 
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3.1.2 Interakcija besedila in ilustracije v slikanicah 

Posebnost slikanice je združevanje besedila in ilustracije. Dobra interakcija med njima 

je pomembna, ker vpliva na zunanjo podobo slikanice ter omogoča razumevanja besedila in 

ilustracije (Haramija in Batič, 2013). 

M. Nikolajeva (2003, po Haramija in Batič, 2013) navaja tri kategorije slikanic. Prva je 

simetrična, kjer besedilo in ilustracija pripovedujeta isto zgodbo. Naslednja je 

komplementarna, kjer se besedilo in ilustracija dopolnjujeta ter tako odpravljata morebitne 

pomanjkljivosti in vrzeli. Kot zadnjo navaja stopnjevano, kjer lahko slika presega besedilo in 

obratno. 

M. Kobe (1987) slikanice med seboj razlikuje glede na notranjo urejenost tekstovnega 

in likovnega deleža. Kot prvo navaja klasično slikanico, za katero je značilno enakomerno 

menjavanje celostranskega besedila in celostranske slike. Pri klasični slikanici sta besedilo in 

ilustracija precej samostojna elementa. Kot drugo navaja slikanico, pri kateri ilustracije 

zajemajo obe strani v knjigi in je besedilo lahko samostojno, lahko pa tudi vključeno v samo 

ilustracijo. Za zadnji tip slikanice pa je značilno, da likovni oblikovalec »tekst suvereno 

reorganizira in ga potem tako rekoč na novo organiziranega vključuje v samo ilustracijo« 

(prav tam, str. 38). 

 Besedilo v slikanici 

Pri izboru besedil za slikanico avtorji lahko uporabijo vse literarne zvrsti, ki jih 

mladinska književnost definira kot primerne za otroke in mladino ter jim je doživljajsko blizu. 

Zaradi vpletenosti dveh različnih vrst komunikacije so za slikanico najprimernejša besedila 

tista, ki so kratkoprozne vrste. Literarni zvrsti, primerni za slikanico, sta poezija in proza. K 

poeziji spadata lirska in epska otroška poezija. Pod prozo pa uvrščamo realistično in 

fantastično kratko prozo. Poznamo več vrst fantastične kratke proze: pravljico, mit ali bajko, 

pripovedko ali povedko, fantastično kratko zgodbo in basen (Haramija in Batič, 2013). 

 Uporaba slike v slikanici 

Enega izmed sestavnih delov slikanice predstavljajo ilustracije, ki jih lahko otrok 

interpretira brez pomoči posrednika. Razvojno namreč otrok pred branjem in razumevanjem 

besed (besedila) razume pomen slike (Haramija in Batič, 2013). 

Angleški pisatelj, slikar in umetnostni kritik John Berger (2008, po Haramija in Batič, 

2013, str. 51) opredeli primarno vlogo zaznave: »… vidno zaznavanje je pred besedami. 

Otrok gleda in prepoznava, preden zna govoriti.« Pomen vidnega zaznavanja pa v 

nadaljevanju pojasni Butina (1995, po Haramija in Batič, 2013, str. 52): »Lahko bi rekel, da je 

vizualno zaznavanje tisti proces v našem organizmu, ki objektivno stvarnost, se pravi stvari in 
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pojave v zunanjem svetu, ki bivajo izven naše zavesti, spremeni v bivajoče v naši zavesti.« Pri 

branju slik ločimo dve ravni. To sta raven prepoznavanja in raven razumevanja. Na 

razumevanje vplivajo naše osebne izkušnje, časovno obdobje in kulturno okolje (prav tam). 

Prve knjige, s katerimi otrok stopi v stik, so slikanice, zato je njihova kakovost tako 

pomembna. Z njimi otrok spoznava besedilo, hkrati vidi tudi ilustracije in posledično odkriva 

likovno umetnost. Z besedilom in slikami mora slikanica pritegniti pozornost ne samo otroka, 

temveč tudi tistega, ki bo zgodbo posredoval. Največkrat so to v družinski vzgoji starši, ki 

prevzamejo vlogo neprofesionalnega posrednika. Družinsko branje nudi optimalno okolje za 

razvoj bralne pismenosti. Drugi, ki prevzamejo vlogo profesionalnih posrednikov, so v 

zgodnjem otroštvu vzgojitelji, kasneje pa učitelji razrednega pouka. Ti običajno slikanice 

izbirajo glede na določene zastavljene cilje. Čeprav igrajo pri branju slikanice veliko vlogo 

odrasli, je slikanica v prvi vrsti namenjena otrokom (Haramija in Batič, 2013). 
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4 ANALITIČNI DEL 

4.1 Motiv vzgoje in podoba otroka v družini 

V diplomskem delu bomo skušali potrditi naslednje hipoteze: 

- vzgoja predšolski otrok se je skozi čas spreminjala, 

- z izbranih knjižnih del so razvidni vzgojni modeli obdobja v katerem je delo nastalo,  

- represivne vzgojne metode negativno vplivajo na celostni razvoj otroka,  

- obravnava kakovostnih književnih besedil v slikaniški književni obliki z vzgojno 

vsebino pozitivno vpliva na otrokov razvoj. 

Pri empiričnem raziskovanju bomo s pomočjo izvirnih slovenskih slikanic izbranih 

avtorjev iz izbranih zgodovinskih obdobij (1850–1900, 1900–1950, 1950–1980, 1980–2010) 

identificirali takratne značilnosti otroštva in vzgoje. 

Ilustracije so sestavni del slikanice, zato bomo v empiričnem delu med seboj primerjali 

izvirne ilustrirane motive s sodobnejšimi ter jih analizirali. V nekaterih izbranih slikaniških 

knjigah, kot sta Kdo je napravil Vidku srajčico ter Šivilja in škarjice, ilustratorka ostaja 

nespremenjena, a ilustracije na novo realizira, v nekaterih drugih literarnih delih pa ilustracije 

ustvari drug ilustrator. Osredotočili se bomo predvsem na motiv otroka v ilustracijah in na to, 

kako se je ta spreminjal do leta 2010. 

S pomočjo izbranih mladinskih del v slikaniški knjižni obliki bomo predstavili, kako sta 

se motiv vzgoje in položaj otroka v družini spreminjala od leta 1850 do leta 2010. S pomočjo 

citatov bomo analizirali in pokomentirali zapise, ki opisujejo življenje otrok. 

4.1.1 Motiv vzgoje in podoba otroka v družni med letoma 1850 in 1900 

V drugi polovici devetnajstega stoletja je kmečko prebivalstvo predstavljalo večino 

prebivalstva. Družine so bile velike in matere zaradi dela na kmetiji niso imele časa za otroke, 

zato so starejši otroci pazili mlajše. Prevladoval je kulturno-transmisijski model vzgoje. 

Vrednote takratnega časa so bile: pokornost, delavnost, ubogljivost in spoštovanje krščanskih 

vrednot (Slovensko šolstvo: monografija, 2006). 

V tem času so začeli v mestih nastajati vrtci. Dostopni so bili otrokom iz premožnejših 

družin, medtem ko na podeželju ni bilo organiziranega varstva otrok (Devjak idr., 2012) 

Razmere takratnega časa nazorno opisuje Levstik v literarnem delu »Kdo je napravil 

Vidku srajčico«, ki je prvič izšlo leta 1877 v reviji Vrtec. 
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»Bog jej je dal sedem otrok, jednega manjega od druzega, a jesti so morali vsi. 

Od zore do mraka je bilo treba materi služiti vsakdanjega kruha, zatorej je imela 

samo ob dolzih zimskih večerih toliko časa, da je naredila otrokom srajčice, da 

bi ne hodili goli po svetu.« (Levstik, 1877, str. 38) 

 

Za drugo polovico osemnajstega stoletja so bile značilne velike družine. Še posebej 

težko je bilo vdovam, saj so morale poleg vzgoje skrbeti še za preživetje družine. Bile so  

primorane poprijeti za vsako delo, otroci pa so zato bili prikrajšani materine ljubezni in 

pozornosti. Le pozimi, ko so bili dnevi krajši, so matere posvetile več časa otrokom in 

njihovim potrebam. 

 

 

Slika 4.1: Zajtrk (Fran Levstik, ilustrirala Roža Piščanec, 1955 (1. natis), str. 3)  

 

Ilustraciji prikazujeta obred hranjenja. Čeprav je literarno delo nastalo že leta 1877, so 

prve ilustracije, ki jih je ustvarila Roža Piščanec, v slikaniški knjižni obliki izšle leta 1955. 

Upodobljeni otroci so zbrani okoli matere in proti njej stegujejo roke. Mirno čakajo, brez 

prerivanja, da jim mati razdeli hrano. 
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Slika 4.2: Zajtrk (Fran Levstik, ilustrirala Roža Piščanec, 1965, str. 4)  

 

Druga ilustracija je iz literarnega dela, ki je izšla leta 1965, narisala pa jo je prav tako 

Roža Piščanec. Na tej sliki motiv matere ni narisan. Upodobljeni otroci sedijo okrog mize in 

iz sklede, ki je postavljena na sredini, z žlicami zajemajo hrano. Najmlajše lahko prepoznamo 

po zakrpanih srajčicah.  

Ilustratorka ilustrirane motive postavlja na belo ozadje. V literarnem delu iz leta 1955 

uporablja manj pripovednih podrobnosti.  

 

»In ko je Vidko moral materi povedati, kdo mu je srajčico napravil, tlesknili so 

mati z rokama nad glavo in so rekli: »nu, zdaj vem, da so moja pokojna mati 

imeli prav, ko so mi večkrat djali, da 

 Komur dade zajčka Bog, 

 Da i travce mu obilne; 

 Komur dade množ otrok, 

 Da pomoči mu rešilne.« (Levstik, 1877, str. 39) 

 

Ljudje so bili verni in so verjeli, da jim bo molitev pomagala v težkih trenutkih. V 

navedenem literarnem delu je bila mati zaradi razmer primorana delati cele dneve, da je lahko 

otrokom zagotovila osnovne življenjske potrebe. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Gomišček Petra: diplomsko delo 

25 

Josip Stritar v pesmi Sirota, ki je izšla leta 1900 v reviji Angeljček, opisuje težek 

položaj otrok brez staršev. Takrat na podeželju ni bilo sistemsko poskrbljeno za sirote, zato so 

bili ti otroci prepuščeni samim sebi, prisiljeni tudi beračiti. 

 

Sirota 

»O kako si srečen ti! 

Blažena teko ti leta, 

mater imaš in očeta, 

jaz sem tujec med ljudmi. 

 

Ni ga, da me rad ima, 

k sebi kliče me otroka; 

Kruh mi daje tuja roka, 

kakor se beraču da. 

 

Svet je velik, jaz sem sam! 

Kje so mati, kje mi oče? 

solze kličejo jih vroče, 

v sanjah jih samo imam. 

 

Oh, kaj vse bi storil rad! 

Rad po nagih bi kolenih 

romal po stezah peščenih, 

da bi videl jih enkrat!« 

(Stritar, 1895, str. 47–48) 

 

Pesem opisuje stisko otroka, ki je ostal brez staršev, in njegovo željo, da bi občutil 

toplino in varnost, ki jo nudi dom. 

Kettejeva Pravljica o šivilji in škarjicah, ki je izšla leta 1896 v reviji Angeljček, opisuje 

življenje otrok, ki so morali kmalu poprijeti za delo, biti pri delu temeljiti, poleg tega pa še 

ustrežljivi do gospodarjev. 

 

»Živela je v starih časih na nekem gradu mlada, nedolžna in zelo prijazna 

deklica Bogdanka. Bila je šivilja in služila grajski gospej. Necega dne je ravno 
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šivala v svoji tihi sobici, ki je imela jedno majhno okence na vrt. Sama je bila, 

zato jo je začel dolgčas napadati, da si je imela dela čez glavo.« (Kette, 1896, str. 

133) 

 

Glavni literarni lik je dekle Bogdanka, ki jo avtor v literarnem delu Šivilja in škarjice 

opisuje z besedami mlada, nedolžna in zelo prijazna deklica. Opravljala je poklic šivilje pri 

grajski gospe. Življenjske in delovne razmere niso bile dobre. Na razpolago je imela le 

manjšo sobo z enim majhnim oknom. Vedno so ji naložili obilico dela.  

 

»Nato hoče gospa videti te škarjice, kako režejo. Ko jih je pa jedenkrat videla, 

hoče jih dobiti na vsak način od deklice. In ko jih ne more ni s huda ni z lepa 

izprositi in Bogdanka tudi nobenega denarja noče sprejeti zanje, tedaj jo gospa 

podi od grada, škarjice pa ji vzame.« (Kette, 1896, str. 134) 

 

V nadaljevanju zgodbe se gospa navduši nad škarjicami in jih želi zase. Ker dekle 

škarjic ni pripravljeno dati gospe, se ta močno razjezi in ji škarje vzame ter jo spodi z gradu. 

Od delavcev sta se pričakovali pokornost in ubogljivost, drugačno vedenje ni bilo 

sprejemljivo.  

 

 

Slika 4.3: Vzvišenost gospodarjev, podložnost služabnikov (Dragotin Kette, ilustrirala 

Jelka Reichman, 1964 (prve ilustracije))  
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Ilustrirani motiv iz leta 1964 nazorno prikazuje razmerje moči med bogatimi in revnimi. 

Dekle in gospa sta postavljeni v prostor tako, da lahko vidimo njuno podobo v celoti. Dekle 

kleči pred gospo, ona pa nanjo gleda zviška. 

 

 

Slika 4.4: Vzvišenost gospodarjev, podložnost služabnikov (Dragotin Kette, ilustrirala 

Jelka Reichman, 1976, str. 7)  

 

Pri ilustriranih motivih iz leta 1976 Jelka Reichman poudari obraz dveh literarnih 

junakinj. Upodobljeno dekle je z obrazom obrnjeno proti gospe, kot v pričakovanju novega 

ukaza ali pohvale. Ima otroški, mil in prijazen obraz, oči pa izdajajo utrujenost. Obraz gospe 

je strog in vzvišen. Daje občutek nezadovoljstva in jeze. 

Da upodobljena gospodarica pripada višjemu socialnemu razredu, izkazujejo tudi 

obleka, nakit in urejeni lasje z naglavnim okrasjem. Upodobljeno dekle je oblečeno v 

preprosto obleko, njeni lasje pa so spleteni v kito. 

 

V obdobju med letoma 1850 in 1900 so začela nastajati dela, ki niso bila namenjena 

samo izobraževanju, temveč tudi otrokovemu prostemu času. Predvsem pesniki so začeli 

uveljavljati kult otroštva. Nastajale so tudi ilustracije, sprva v poučnih knjigah, nato tudi v 

leposlovnih sestavkih, vendar o slikanicah v tem obdobju še ne moremo govoriti (Blažić, 

2014).  
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4.1.2 Motiv vzgoje in podoba otroka v družini med letoma 1900 in 1950 

Prvo polovico dvajsetega stoletja sta zaznamovali dve svetovni vojni. To je bil tudi čas 

velikih sprememb. Prišlo je do gospodarskega napredka, delež kmečkega prebivalstva se je 

znižal, ljudje so se izseljevali in naseljevali v mestih (Slovensko šolstvo: monografija, 2006)  

Ustanov, ki so skrbele za varstvo otrok, je bilo vedno več, žal pa je bilo področje precej 

neurejeno. Vrtce so ustanavljale verske, dobrodelne in zasebne ustanove. Otroci so že s 

sedmimi leti odhajali od doma k premožnejšim kmetom za pastirje, pastirice ali pestrne. 

Delali so za hrano in ležišče, enkrat letno so dobili tudi obleko in čevlje (Puhar, 1982). Za 

reprezentativna dela tega obdobja je še vedno značilen kulturno-transmisijski model vzgoje. 

Strašenje, kot vzgojni prijem, zasledimo tudi v Pesmi nagajivki, ki je prvič v knjižni 

obliki izšla leta 1900, in sicer v Župančičevi knjigi Pisanice.  

 

Pesem nagajivka 

»Zima, zima bela 

vrh gore sedela, 

vrh gore sedela, 

pa tako je pela, 

pa tako je pela, 

da bo Mirka vzela, 

da bo Mirka vzela, 

ker on nič ne dela, 

ker on nič ne dela, 

ker on nič se ne uči – 

čaki, čaki, Mirko ti!«  

(Župančič, 1980, str. 25) 
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Slika 4.5: Mirko se igra (Oton Župančič, ilustrirala Marjanca Jemec Božič, 1980, str. 

25)  

 

Že sam naslov pove, da gre za pesem, s katero so »nagajali« otrokom. S pesmijo so jih 

opominjali, da morajo biti pridni, delavni, da se morajo učiti, sicer jih bo »vzela zima«. V tej 

pesmi ima torej »zima« nalogo opominjati otroke na primerno obnašanje. 

Otroci so pomagali staršem po svojih močeh. Poleg tega so bili deležni napotkov, kako 

naj se obnašajo in na kaj morajo biti pozorni, da se jim ne bi pripetila kakšna nesreča. To 

zasledimo v Župančičevi pesmi Igra o cicibanu. Pravljična igra je ostala nedokončana, 

ohranjena pa je v mapi VIII na straneh 87–106. Na eni izmed strani je avtor lastnoročno 

zapisal datum 16. 10. 1916 (Župančič, 1972). Iz tega lahko predpostavljamo, da datum izdaja 

čas nastanka pesmi. Celotno besedilo je objavljeno v šesti knjigi Zbrano delo, ki je izšla leta 

1972. 

 

Igra o cicibanu 

»To košaro z jagodami, 

sinko, nesi stari mami; 

prav nikamor mi ne glej, 

le naravnost, le naprej, 

da Maliček te ne zmoti, 

Kondrlis te ne zaloti, 
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vile te ne vjamejo, 

s sabo te ne vzamejo! 

Sinko, ročno se zasukaj, 

pa boš hitro tam in tukaj.« 

(Župančič, 1972, str. 246) 

 

Literarnemu liku Cicibanu dajo košaro z jagodami, naj jo nese babici. Poleg dobi še 

navodila, naj gre naravnost k njej, naj se nikjer ne obira, saj bi se mu lahko kaj slabega 

zgodilo. V navadi je bilo, da so otroke strašili, bodisi z ljudmi, ki so veljali za hudobne, ali pa 

z bajeslovnimi bitji (vile itd.), ker so smatrali, da bodo otroci tako bolj ubogali. 

Kakšno je bilo življenje otrok v tem času, nam nazorno predstavi Bevk v povesti 

Pestrna, ki je v knjižni obliki prvič izšla leta 1939.  

 

»Nežka je bila majhno dekletce z rdečimi lici in živahnimi očmi. Koliko let je 

imela? Prav toliko, da jih je bilo lahko našteti na prste ene roke. Nosila je 

pikčasto oblekco, ki je bila narejena iz starega materinega krila.« (Bevk, 1967, 

str. 5) 

 

Glavni literarni lik Bevkove povesti je petletna Nežka, ki jo je v literarnem delu opisal 

kot rdečelično in živahno dekle. Zaradi težkih življenjskih razmer ji mati ni mogla kupovati 

novih oblačil, temveč ji je iz svojih dotrajanih oblek prikrojila njeni postavi primerna oblačila. 

Zaradi revščine ljudje stvari niso zavrgli, temveč so jih poskušali popraviti in ponovno 

uporabiti. 

 

»Mati bi jo bila rada vzela s seboj. Vedela je, da jo je strah samo na samoti. 

Večkrat jo je našla objokano, kadar se je zvečer vrnila domov. Toda nekateri 

kmetje niso radi videli, ako so dninarice svoje otroke vlačile s seboj. Bali so se, 

da se bodo mudile z njimi, namesto da bi delale.« (Bevk, 1967, str. 5) 

 

Matere so opravljale dninarsko delo. Dninarice so bile delavke, najete in plačane za 

vsak delovni dan posebej. Otroke so bile primorane puščati same doma. Kmetje so se namreč 

bali manj kakovostnega dela žen, če bi otroke vozile s seboj na delo.  
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»Mejačevka je sedla. Pokašljala je, nato je rekla: »Daj mi Nežko, da bo včasih 

malo povarovala našo Maričko!« Grivarica je sklenila roke. »Moj bog, saj še ni 

za pestrno.« »Saj tudi ne bo pestovala. Igrali se bosta skupaj,to bo vse.« 

Grivarica se ni morala odločiti. Nežka jo je vedno skrbela, kadar jo je samo 

puščala doma. Ves dan je mislila le na njo. Bila ji je samo v skrb in napotje. 

Vendar se ni rada ločila od nje.« (Bevk, 1967, str. 17) 

 

Iz literarnega dela razberemo, da so bili otroci socialno šibkejšim staršem v breme, zato 

so jih takoj, ko je bilo mogoče, pošiljali za pestrne, pastirice in pastirje k premožnejšim 

družinam. Njihov cilj je bil otroke čim hitreje prilagoditi življenju odraslih. Staršem se kljub 

temu ni bilo lahko ločiti od otrok. 

 

»Prva služba ji ni bila všeč. Ne zaradi dela, četudi je bilo včasih pretežko za 

njene ročice. Tudi kruha ni stradala. Bilo ga je dovolj, četudi ne belega. Ta je bil 

samo za Maričko. Mejač je bil dober. Filipa in Tinčeta je klofutal za vsak nič, a 

nji ni rekel zle besede. Njega se ni bala. Bala se je Mejačevke. Ta ni bila nič več 

tako sladka kot prve dni. Postala je sitna in ujedljiva.« (Bevk, 1967, str. 26) 

 

Iz literarnega dela je razvidno, da literarna junakinja pri gospodarjevi družini ni bila 

srečna. Ne zaradi dela, tudi lačna ni bila, temveč zaradi gospodarice. Ta se je od prvega dne, 

ko je bila prijazna, močno spremenila. Čeprav so bili otroci, so gospodarji v njih videli 

delavce, ki so v zameno za vestno in brezhibno opravljeno delo dobili hrano, ležišče in 

obleke. Če dela niso opravili, kot jim je bilo naročeno, so se gospodarji posluževali telesnega 

kaznovanja kot vzgojnega sredstva. Za deklice, ki so opravljale delo pestrne, so bile 

odgovorne gospodarice. 

 

»Mejačevka jo je strupeno premerila z očmi. »Kje si bila?« Nežka je dvignila 

roko na obraz in molčala. Gospodinja je Maričko posedla na klop. Pristopila je 

in jo srdito stresla za roko. »Kje si bila? Ali boš govorila?« »Po punčko sem 

šla,« je Nežka odgovorila med med solzami. »Po punčko? Zakaj lažeš? Kej je 

bila punčka?« »Tinče... jo je bil... odnesel...« »Tako? Po punčko?« je Mejačevka 

zgrabila Pikapolonico in jo zagnala po izbi, da je priletela pod klop. »Maričko pa 

samo pustiš? Tako jo varuješ? Le čakaj!« (Bevk, 1967, str. 56) 
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V tem odlomku gospodarica obtožuje dekle laži in neodgovornosti. Varovanko je 

namreč pustila brez varstva, ko je odšla iskat punčko iz cunj, ki ji jo je sešila mati, preden je 

odšla od doma. Čeprav je dekle gospodarici poskušalo odgovoriti na postavljena vprašanja, je 

ta postajala vse bolj jezna, misleč, da si odgovore sproti izmišljuje. Ugovarjanje gospodarjem 

ni bilo dovoljeno, saj so se od delavcev zahtevale ponižnost, ubogljivost in pokornost. 

 

»Preden se je pripognila, se je Mejačevka vrnila s šibo. Dekletce je razumelo in 

zdrevenelo od groze. »Pusti punčko! Zdaj imava druge račune.« »O, ne, ne!« je 

zaprosila Nežka in dvignila roke. »Ne me tepsti! O, ne, gospodinja, saj ne bom 

več. Saj res ne bom več.« »Mreta!« je vzkliknil Mejač. Mejačevka se ni zmenila 

ne za moža ne za Nežkine prošnje. Zgrabila je pestrno in si jo upognila čez 

koleno ...« (Bevk, 1967, str. 56–58) 

 

Telesnemu kaznovanju so pripisovali velik pomen in je veljalo za učinkovito vzgojno 

sredstvo.  

 

 

Slika 4.6: Vzgojni ukrep (France Bevk, ilustriral France Mihelič, 1967 (1. ponatis), str. 

57)  

 

»Nežka bi bila vse drugo prej pričakovala, le tega ne. Doma nikoli ni bila tepena. 

Še Petrč je ni nikoli udaril. Pa ni bilo samo zaradi tega, ker jo je bolelo. Tudi ne 
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zgolj zaradi tega, da se ji je zgodila velika krivica. Najhujše je bilo, da je bila 

ošvrkana po golem telesu pred vso družino. To jo je žgalo v srce in v dušo.« 

(Bevk, 1967, str. 58) 

 

Deklice doma niso tepli, zato ni pričakovala, da jo bodo tuji ljudje. Ne toliko zaradi 

bolečine, ki jo je občutila med tepežem, bolj ji je bilo težko, ker je bila ponižana pred vso 

družino in ker se ji je zdelo, da jo je doletela krivica. Odgovornost, ki so jo naložili petletni 

deklici, je bila prevelika. Vzgajali so predvsem s pomočjo represivnih vzgojnih metod s 

ciljem popraviti in odpraviti slaba nagnjenja. 

 

»Nežka je bila hudo bolna. Ležala je v vročici in venomer zahtevala vode. Mati 

je po ure in ure presedela ob njeni postelji. Prihajala in odhajala je s solznimi 

očmi in vzdihi. Petrč se vse dni ni oglasil v gmajni nad kočo. Tudi Tinče v 

nasprotnem bregu je molčal. Prihajali so bratje in sestre, ki so se po nekaj ur 

odtrgali od dela. Stali so ob Nežki in jo molče gledali. Prišel je oče. Poslali so 

mu pismo. Majhen in širok, z rjavo brado je stopil skozi vrata. Odkril se je, 

kakor da ni stopil v lastno kočo. Stal je nekaj trenutkov. Nato je vrgel klobuk na 

klop in s težkimi koraki stopil k postelji.« (Bevk, 1967, str. 75) 

 

Ob zaključku zgodbe se pojavi nov literarni lik, oče, ki do tedaj v povesti ni bil 

omenjen. Avtor ga opisuje kot majhnega moža s širokimi rameni in rjavo brado. O njem 

izvemo le to, da ga veliko časa, morda tudi let, ni bilo domov. Predvidevamo, da je bil razlog 

njegove odsotnosti delo in da je tako pomagal od daleč preživljati družino.  

 

V obdobju med letoma 1900 in 1950 so začele nastajati kakovostne ilustrirane knjige za 

otroke. Do leta 1950 so za otroke ustvarjali predvsem moški avtorji (Blažić, 2014).  

4.1.3 Motiv vzgoje in podoba otroka v družini med letoma 1950 in 1980 

Druga svetovna vojna je bila končana. Na razvalinah stare države je nastala nova 

Jugoslavija. V ljudeh je bilo veliko upanja na boljši jutri. 

To je obdobje, ki je na področju predšolske vzgoje otrok prineslo največji napredek. 

Vrtec je postal dostopen večini otrok (Devjak idr., 2012). To je pomembno zato, ker so bili 

starši zaposleni in so otroci v velikem številu obiskovali vrtec. Otroci so se socializirali, 

postali so samostojnejši.  
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Niko Grafenauer nam v delu Pedenjped, ki je izšlo leta 1966, predstavi Pedenjpeda. 

Deček je glavni literarni lik vedre in nagajive narave. Rad uganja norčije, se trma in kuha 

mulo, hkrati pa je, kot piše avtor v pesmici Sam, tudi zelo samostojen. 

 

Sam 

»Pedenjped se sam oblači, 

sam počeše in umije, 

čeveljčke si sam skrtači, 

sam se s čepico pokrije. 

 

Sam gre v širni dan na pot, 

sam preudari kod in kam. 

a čeprav je tak gospod, 

svečke ne obriše sam!« 

(Grafenauer, 1966, str. 7) 

 

 

Slika 4.7: Umivanje (Niko Grafenauer, ilustrirala Lidija Osterc, 1966, str. 41)  
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V besedilu zasledimo značilnosti permisivnega modela prijazne vzgoje. Literarni lik, 

Pedenjpeda, avtor opiše kot samostojnega dečka, ki ga nihče ne utesnjuje, temveč mu je 

dopuščena svoboda brez omejitev.  

 

Slikar 

»Danes je pri nas razstava 

cele zbirke pedenjslik. 

Vrata, stene in oprava – 

vse je polno pack in pik. 

 

Pedenjped je po kosilu, 

kar brez platna in palete, 

s prstom, zmočenim v črnilu, 

uporabil tri portrete. 

 

Pedenjočka, Pedenjmamo, 

zraven njiju pa, seveda, 

višjega za celo ramo, 

tudi sebe, Pedenjpeda. 

 

Vendar je hudo minljiva 

takšnale slikarska slava. 

Očka mnenja ne prikriva: 

nič kaj všeč mu ni razstava. 

 

Prav veliko ne preudarja, 

kratek je in jedernat. 

Samozavestnega slikarja 

pri tej priči pošlje spat.«  

(Grafenauer, 1969, str. 48) 

 

Pedenjped po kosilu s prstom, namočenim v črnilo, na steno nariše tri portrete: očeta, 

mater in sebe. Ponosen je na nastalo umetnino in v svojem dejanju ne vidi nič slabega. Oče 
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nad dečkovim početjem ni navdušen, zato ga pošlje v sobo spat. V pesmi ni omenjeno mnenje 

matere, temveč oče sam izbere in izvede vzgojni ukrep. Iz besedila prepoznamo permisivni 

model prijazne vzgoje. Zanj je značilno, da se otrok ne utesnjuje in ne kaznuje. V izbranem 

besedilu oče sicer posreduje, vendar dečku ne pojasni, zakaj je njegovo vedenje neprimerno. 

Če to primerjamo s prejšnjim obdobjem, bi bil otrok za takšno početje deležen fizičnega 

kaznovanja. 

 

 

Slika 4.8: Risanje po steni (Niko Grafenauer, ilustrirala Lidija Osterc, 1969, str. 48)  

 

V ilustriranem motivu iz leta 1969 je upodobljen vesel, uglajen deček, ki brezskrbno 

riše. Iz slike ni razvidno, da deček slika po steni, to nam sporoča besedilo.  
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Slika 4.9: Risanje po steni (Niko Grafenauer, ilustriral Marjan Manček, 1979, str. 17)  

 

Iz ilustriranega motiva iz leta 1979 razberemo, da je upodobljen deček nagajiv, četudi je 

z obrazom obrnjen proti steni. Takoj lahko opazimo, da so tla umazana od črnila in da je stena 

porisana. Upodobljena je tudi roka, ki ga želi ustaviti, prijeti.  

Leta 1972 prvič izide literarno delo Kajetana Koviča Moj prijatelj Piki Jakob. Glavni 

literarni lik je deček, ki ga pisatelj imenuje učitelj in ima prijatelja medvedka Piki Jakoba. 

Otrok prek igre vlog podoživlja vsakodnevne dogodke in igrači posreduje svoje znanje, 

izkušnje in vtise. Iz zgodb prepoznamo procesno-razvojni model vzgoje, saj otroku dopuščajo 

svobodo, dokler upošteva pravila in dogovore. 

 

»Zvečer gre Piki spat z učiteljem. Pripovedujeta si pravljice v medvedjem 

jeziku, ki ga jaz ne razumem. Kadar me ima učitelj posebno rad, položi Pikija k 

mojemu vzglavju, in ko gre ponoči v posteljo, me Piki poboža, tako kot tudi jaz 

pobožam njega in učitelja.« (Kovič, 1977, str. 8) 

 

Zvečer gre deček v posteljo s svojo igračo in očetom. Deček se s poosebljeno igračo 

pogovarja in z njo ravna kot z živim bitjem. Le kadar je dobre volje, dovoli, da se igrače 

dotakne tudi oče.  

 

»Ker sta se učitelj in Piki za sajenje zelo zanimala, ju je mama povabila v 

vrtnarski krožek. Učitelj je postal njen pomočnik, Piki pa vrtnarski vajenec. 
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Mama je šla v vrtnarijo po zemljo in nove lončke, učitelj in Piki pa sta odrgnila 

stare zabojčke in jih na novo zeleno prebarvala.« (Kovič, 1977, str. 87) 

 

Ker je izkazal zanimanje za materino početje, ga je ta povabila, naj ji pomaga pri 

sajenju. Seveda je bila poleg tudi igrača Piki. Ko ju je mati pustila sama, ker je imela druga 

opravila, sta se odločila na novo prebarvati stare zaboje. Otroci so kreativni, zato potrebujejo 

okolje, kjer lahko svojo kreativnost realizirajo. 

 

Slika 4.10: Sajenje rožic  (Kajetan Kovič, ilustrirala Jelka Raichman, 1972, str. 61)  

 

V ilustriranem motivu iz leta 1972 Jelka Raichman upodobi učitelja in Piki Jakoba. V 

ozadju opazimo, kako navihan medvedek pozorno spremlja dečka pri delu. Kaže nam jezik in 

z lopato v roki komaj čaka, kdaj se bo lahko sam preizkusil v sajenju. Upodobljen deček je 

resnega obraza, osredotočen je na cvetlični lonec. Lahko bi rekli, da se deček poskuša 

poistovetiti z liki pomembnih odraslih, ki ga obkrožajo. Igrača je v zgodbi poosebljen lik, saj 

prevzema človeške lastnosti (se uči, bere knjige, vozi, se spušča s padalom). 
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Slika 4.11: Sajenje rožic (Kajetan Kovič, ilustrirala Jelka Raichman, 1977, str. 91)  

 

V ilustraciji Jelke Raichman iz leta 1977 je upodobljen medvedek, ki ima na obrazu 

zaskrbljen izraz. Pogled ima usmerjen v cvetlični lonec, zato predpostavljamo, da gleda, kdaj 

bo seme vzklilo. Z lahkoto si namesto medvedka predstavljamo radovedne, znanja željne 

otroke. 

Ob primerjanju obeh ilustracij ugotovimo, da je novejša verzija, tudi zaradi tega, ker je 

barvna, privlačnejša za otroke, toda brez besedila manj razumevajoča. 

 

Primer permisivne vzgoje lahko zasledimo v literarnem delu Saše Vegri Jure kvak-

kvak. 

»Najrajši imata Jureta očka in mamica, a še malo bolj teta Otilija. Teta Otilija 

nikoli ne vleče Jureta za ušesa, čeprav so zelo velika. Kadar Jure, recimo, dela 

dež iz koruznega zdroba ali z lokom strelja po dnevni sobi, teta Otilija zamiži in 

zapre kuhinjska vrata, da ga ne bi videla.« (Vegri, 1975, str. 2) 

 

Literarni junak Jure ve, da ga imata starša rada. Še rajši pa ga ima njegova teta. Tako 

misli, ker ga teta nikoli ne kaznuje, čeprav včasih pozabi na pravila lepega obnašanja. Ko 

deček uganja norčije, mu teta ne postavi omejitev, dejanja spregleda ali pa se umakne v druge 
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prostore. Velikokrat so otroci deležni permisivnega modela prijazne vzgoje s strani starih 

staršev ali drugih sorodnikov in ne s strani staršev.  

 

 »Toda teta Otilija se je v vsej zmedenosti le domislila rešitve. Postati mora 

dobrosrčna pastirica, ki bo rešila začaranega Jureta. Stopila je k pomivalnemu 

koritu in nadvse prijazno rekla: »Vem, da nisi navadna žaba, Jure začarani! 

Vem, tako kot mi bije v prsih srce, da si zakleti kraljevič, zato povej, kako naj te 

rešim!« (Vegri, 1975, str. 8) 

 

V zgodbi se deček spremeni v žabo. Razlog? Ker zelenjavne juhe ni maral, je vsako 

žlico poplaknil s požirkom vode. Dečka zato doleti kazen, teta pa je tista, ki mora težavo 

rešiti. Odrasli velikokrat prevzamejo vlogo »dobrosrčnih pastirjev« in izpolnijo vse zahteve 

otrok ter si tako posledično zmanjšujejo svojo avtoriteto. Je pa avtoriteta ključnega pomena 

pri vzgoji, saj otroku daje občutek varnosti in zaupanja.  

 

»Slišati je bilo samo »kvak«, in že je Jure, zdaj nič več začarani, sedel in 

poželjivo goltal sladico. Teta Otilija mu je srečnega obraza prigovarjala: »Lej 

jej, Jure, le jej, kolikor ti tekne!« (Vegri, 1975, str. 15) 

 

Ko literarni junak dobil zahtevano, se ponovno spremeni v dečka. Prepoznamo lahko 

uporabo permisivnega modela prijazne vzgoje. Za ta model vzgoje je značilno, da se otrok ne 

utesnjuje in kaznuje, temveč se jim dovoli, da uveljavljajo svojo voljo.  
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Slika 4.12: Juretova sladica (Saša Vegri, ilustriral Kostja Gatnik, 1975, str. 15)  

 

Po drugi svetovni vojni je Mladinska knjiga začela načrtno spodbujati razvoj izvirne 

mladinske književnosti. Povečalo se je število avtoric in veliko poudarka je bilo na 

ilustracijah tako novonastalih del kot tistih iz prejšnjih obdobij. Veliko projektov, ki so se 

takrat začeli, se odvija še danes (bralna značka itd.) (Blažić, 2014). 

4.1.4 Motiv vzgoje in podoba otroka v družini med letoma 1980 in 2010 

Tudi to je obdobje velikih sprememb. Država Jugoslavija je razpadla, nastale so nove 

države in končno smo tudi Slovenci dobili svojo državo. Leta 1980 je bil sprejet Zakon o 

vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 1999 pa Kurikulum za vrtce, ki je v veljavi še danes 

(Devjak idr., 2012). Boris A. Novak v pesmi Pravice otrok, ki je izšla leta 1999, izpostavi 

pravice otrok v današnjem času. 

 

Pravice otrok 

»Moje pravice 

so perutnice, 

s katerimi bom poletel 

na rame 

očka in mame. 

 

Pravice do mame nima le služba, 
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meni je potrebna mamina družba! 

 

Imam pravico: 

biti sit, 

nor na pomfrit, 

jesti sladoled, 

ker sem sladkosned, 

biti vesel, 

če sem debel, 

poslušati glasbo, 

kakršno hočem 

(sicer se zjočem!) 

 

In imam še eno pravico, 

ki mi ni preveč všeč, 

ker je bolj dolžnost, 

ki tišči mladost, 

taka je ta reč: 

 

pravico na izobrazbo, 

kar se rima na glasbo 

in pomeni, 

da moram v šolo, 

pa čeprav bi rajši pil Coca-colo! 

 

Muči me vprašanje, 

kako uskladiti 

dve temeljni otroški pravici: 

po eni strani pravico do šolanja, 

po drugi strani 

pa pravico do igranja 

in do jutranjega spanja.« 

(Novak, 1999, str. 6–8) 
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Na začetku pesmi avtor izpostavi prvo in najpomembnejšo pravico otroka, to je pravico 

do materine družbe. Zaposleni starši vse več časa prebijejo na delovnih mestih in otroci se 

počutijo zapostavljene. Službo vidijo kot tekmeca v boju za čas, ki bi ga preživeli v družbi 

staršev. V nadaljevanju pesmi so navedene pravice, kakor jih vidijo otroci – pravica biti sit, 

pravica do sladkarij, pravica do igre in veselja. Ena izmed temeljnih pravic otrok je tudi 

pravica do izobraževanja, ki pa jo otroci vidijo bolj kot dolžnost, ki jim krajša čas igre in 

spanja. 

Prvi šolski dan predstavlja otrokom veliko prelomnico. Prehod iz vrtca v šolo je za 

vsakega otroka vesel, a hkrati tudi stresen dogodek. Običajno spremlja otroke negotovost 

zaradi novega, nepoznanega okolja, kjer se mora na novo organizirati in prilagoditi drugačnim 

pravilom ter odnosom. V slikanici Cvetke Sokolov Šola ni zame, ki je izšla leta 2005, avtorica 

opisuje prvi šolski dan. 

 

»"Vsi otroci morajo v šolo," je rekla Eva z resnim glasom. "Sploh pa niso vse 

učiteljice tako stroge kot jaz. Obe moji učiteljici sta zelo prijazni."« (Sokolov, 

2005, str. 7) 

 

Literarni lik Eva z resnim glasom pojasnjuje, da je šola obvezna za vse otroke. 

Učiteljice opisuje kot prijazne in ne kot stroge. Tudi to je razlog, zakaj ji je v šoli lepo in jo 

rada obiskuje. 

 

»"Teta Nives je tudi zelo prijazna," je povedal Jure. "Če se kakšen otrok joka, ga 

takoj potolaži. Nives je najbolj prijazna teta v vrtcu." "Jutri bom bolan," je rekel 

Miha. "Šola pač ni zame."« (Sokolov, 2005, str. 7) 

 

Jure, eden izmed stranskih literarnih likov, učiteljice v šoli primerja z vzgojiteljico v 

vrtcu. Primerja jih na podlagi dekličinega opisa. Kljub prepričevanju, da je v šoli lepo, je 

glavni literarni lik Miha noče obiskovati. Strah pred nečim novim ga odvrača.  

 

»"Jutri moraš v šolo, Miha!" je odločno rekla Eva. "Saj veš, da prvi – črvi prvi 

dan dobijo rumeno rutko in kresničko."« (Sokolov, 2005, str. 8) 

 

Literarni lik Eva mu razloži, da mora v šolo, saj je po zakonu v naši državi, Sloveniji, 

osnovna šola obvezna. Rumene rutice in kresničke, ki jih prvošolci dobijo prvi šolski dan, 
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simbolizirajo pozornost, ki je namenjena začetnikom v prometu. Nositi jih morajo vedno, še 

posebej pomembne pa so ob slabi vidljivosti in mraku. Pred uvedbo devetletne osnovne šole 

so kresničke in rumene rutice nosili le prvošolčki, danes jih nosijo tudi učenci drugega 

razreda. 

 

»Drugo jutro sta pred učilnico prvega razreda otroke in njihove starše čakali dve 

učiteljici. Miha se je postavil k Marku, najboljšemu prijatelju iz vrtca.« 

(Sokolov, 2005, str. 15) 

 

Z uvedbo devetletne osnovne šole sta lahko v prvem razredu prisotni učiteljica 

razrednega pouka in vzgojiteljica predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja razrednega 

pouka. Ker je prvi dan osnovne šole velik dogodek za otroka, so na spoznavni dan povabljeni 

tudi njihovi starši.  

 

»Zdajci je v učilnico pritekla – Pika Nogavička! Razkoračila se je pred tablo, 

uprla roke v bok in na ves glas rekla: "Dragi otroci, v šoli mora biti red. Danes 

sem tukaj, da vam zaupam pomembno šolsko pravilo." Skočila je na mizo, ki je 

čakala na učiteljico. Otroci so osupnili. "Takole pravi: V šoli nosimo čevlje!" 

Otroci so se zasmejali. "Ko greste domov, pa se nikar ne pozabite preobuti v 

copate. Kdor tega pravila ne bo upošteval, bo kaznovan. Kazen je huda: naenkrat 

moraš pojesti celo lešnikovo čokolado."« (Sokolov, 2005, str. 19) 

 

Skozi animacijo s Piko Nogavičko so v šoli na zabaven način pridobili pozornost 

prvošolcev. Tako so otroci pozabili na odsotnost staršev, strah in so se sprostili. Učiteljica, 

oblečena v Piko Nogavičko, jim je zaupala pomembna šolska pravila. Otroci so že v vrtcu 

pridobili določeno znanje o vedenju in obnašanju v vzgojnih institucijah, zato so se ob njenih 

navodilih, da se morajo ob prihodu v šolo preobuti v čevlje, v copate pa ob odhodu domov, 

vsi zasmejali, vedoč, da ni tako. Obrazložila jim je tudi, da ob kršitvi pravil sledi vzgojni 

ukrep.  
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Slika 4.13: Animacija s Piko Nogavičko (Cvatka Sokolov, ilustriral Peter Škerl, 2005, 

str. 18)  

 

Starši so zaposleni in domov prihajajo utrujeni. Otroci pa komaj čakajo, da vidijo starše, 

in od njih pričakujejo, da se bodo z njimi igrali ali počeli kaj zanimivega. Tatjana Pregl Kobe 

v literarnem delu Prstki se lahko zmotijo, ki je izšlo leta 2008, opisuje, kako otroci dojemajo 

odsotnost staršev zaradi delavnih razmer. 

 

            »Očka vedno pride domov prepozno in nikoli nima časa, da bi se igral. 

            "Nikogar nimam!" je zavzdihnila Sanja. 

            "Kaj pa jaz?" se je oglasil Mihec iz kota. 

            "Kaj pa jaz?" je ponovila njegova cunjasta dvojčica Nina. 

            "Že, že," je rekla Sanja, "ampak jaz bi rada očka." 

            "V službi je,"« je rekla Nina. "Dolgo časa je v službi." 

            "Kaj bi storili, da bi prišel prej domov?"« je zavzdihnila Sanja. 

             Potem so vsi trije tuhtali. 

            Čez čas je Mihec vzkliknil: "Že vem!" 

            Razložil je načrt in Sanja in Nina sta zaploskali.« (Pregl Kobe, 2008, str. 

58) 
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Glavni literarni lik je deklica Sanja, ki se počuti osamljeno. Njen oče dela in na 

delovnem mestu prebije veliko časa. Dekle uteho in prijatelje išče v svojih dveh poosebljenih 

cunjastih igračkah. Skupaj z njima se igra, pogovarja in kuje načrte, kako očeta prepričati, da 

bi bil več časa doma. Žal veliko staršev dela tudi več kot osem ur dnevno in otroci večino 

dneva preživijo v različnih vzgojnih institucijah ali v zasebnem varstvu. Ostanek dneva 

preživijo s starši, kar pa večini otrok ne zadošča. Počutijo se neljubljene in zapostavljene. 

 

»Naslednjega dne zjutraj je pri zajtrku Sanja rekla očetu: "Očka, pokaži mi, 

prosim, uro."  

Očka je razložil, kako teče ura, in jo dal Sanji v roke. Potem se je šel umit. Sanja 

je premaknila kazalce kar za celo uro naprej.« (Pregl Kobe, 2008, str. 10) 

 

Otroci imajo bujno domišljijo in si izmislijo marsikaj, da bi le vzbudili pozornost in čas 

staršev. Deklica Sanja v literarnem delu, na primer, premakne kazalce očetove ure za eno uro 

naprej.  

 

 

Slika 4.14: Urini kazalci (Tatjana Pregl Kobe, ilustrirala Marija Prelog, 2008, str. 1011)  

 

»"Ali si potem tudi čisto malo pomagala prstkom, da so premaknili kazalce?" je 

vprašal očka. 

"Čisto malo," je prikimala Sanja. "Kajne, sedaj boš vedno prišel prej domov?" 

Očka je prikimal in pobožal Sanjine prstke. 

"Drugič mi pa kar sama povej," je rekel. 
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"Prstki se lahko zmotijo in ne bodo povedali tistega, kar bi ti rada."« (Pregl 

Kobe, 2008 str. 22) 

 

Otroci z besedami težko povedo staršem, da jih potrebujejo, da jim manjka njihove 

pozornosti in da bi radi več časa preživeli v njihovi družbi, lažje to sporočijo prek dejanj. 

Potrebni so pogovori in kompromisi. V literarnem delu oče po pogovoru s Sanjo, ki je glavni 

literarni lik, obljubi, da bo poslej prej prihajal iz službe in da ji bo posvečal več časa. 

 

Z osamosvojitvijo Slovenije so se liberalizirale razmere na trgu založništva in nastale so 

nove založniške hiše, ki pa so velikokrat samo komercialno usmerjene. Tako so knjižne 

police, namenjene najmlajših bralcem, polne slikanic, a le malo je kakovostnih. Presoja, kaj je 

dobro literarno delo, je tako prepuščena posamezniku (Blažić, 2014). 
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5 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu, ki je sestavljeno iz prvega oziroma teoretičnega in drugega 

oziroma empiričnega dela, smo ugotovili, da se je vzgoja otrok, opisanih tudi v izbranih 

otroških in/ali mladinskih delih, spreminjala skozi čas skladno s političnimi, kulturnimi in 

gospodarskimi spremembami.  

Za obdobje med letoma 1850 in 1900 ugotovimo, da so bile značilne velike družine. 

Vzgoji otrok se starši niso veliko posvečali, ker so bili starši za preživetje primorani delati 

cele dneve, otroci pa so ostajali sami doma. Že s sedmimi leti so odhajali od doma in iskali 

delo pri bogatejših družinah. Otroci brez staršev pa so bili prisiljeni tudi v beračenje, ker zanje 

ni bilo ustrezno poskrbljeno. Ta čas je prevladoval kulturno-transmisijski model vzgoje. 

V obdobju med letoma 1900 in 1950 so vzgojne institucije ustanavljale verske, 

dobrodelne in zasebne ustanove. Tudi v tem obdobju je prevladoval kulturno-transmisijski 

model vzgoje, katerega primarna naloga je bila na otroka prenesti sistem moralnih pravil 

družbe, brez dvoma v njih. Posluževali so se poučevanja, nadzorovanja, kaznovanja in 

ustrahovanja. Iz Bevkove povesti ugotovimo, da so otroke pošiljali za pastirje, pastirice in 

pestrne. Delali so zgolj za hrano, ležišče in obleko. V takratnem času je bilo otroško delo v 

družbi sprejeto. Kako je to vplivalo na razvoj otrok, v delih ni zapisano, danes pa iz različnih 

študij vemo, da so otroci posledice nosili vse življenje. 

V obdobju med letoma 1950 in 1980 so otroci v izbranih delih opisani in ilustrirani kot 

samostojni, nagajivi in inovativni, a vendar pomoči potrebni. V tem času se začne uveljavljati 

permisivni model prijazne vzgoje, kjer se vzgaja z zgledom, brez utesnjevanja in kaznovanja. 

Takšen način vzgoje zasledimo v delu Saše Vegri. Glavni literarni lik dobi, kar si zaželi. 

Posledica dejanja je prisotna, ko se deček spremeni v žabo, a se deček iz tega nič ne nauči. 

Reševanje svojih težav prepusti drugi osebi. Ugotovimo lahko, da se otroci, deležni 

popustljive vzgoje, ne znajo soočati s težavami, temveč se opirajo na druge pomembne osebe. 

Posledica so zahtevni in razvajeni otroci. 

V zadnjem obdobju, to je med letoma 1980 in 2010, so bili sprejeti pomembni 

dokumenti, kot so Konvencija o otrokovih pravicah (1996), Zakon o vrtcih (1996) in Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996). Iz mladinskih in/ali otroških del 

smo ugotovimo, da so na to temo nastajala razna besedila, kjer so izpostavljene pravice otrok. 

Spoznamo, da otrokom največ predstavlja pravica do starševske družbe, manj pa pravica do 

izobrazbe zaradi dolžnosti, ki jo spremlja. Otroci vsekakor danes pogrešajo starše, ki so vse 

pogosteje odsotni zaradi delovnih obveznosti.  
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Ilustracije nekoč in danes se razlikujejo, tako kot se razlikujejo podobe otroštva. Slike 

so nekoč otroke prikazale bolj odraslo in groteskno. Danes pa so otrokom bližje zaradi 

njihovih živih barv in otrok v njih, saj iz ilustracij lahko razberemo, da so nagajivi, 

nasmejanih obrazov in željni pustolovščin. 

Čeprav je danes bolje preskrbljeno za otroke na področju vzgoje in izobraževanja ter 

imajo s strani zakona določene pravice, zasledimo nove, drugačne težave. Zaradi hitrega 

načina življena in obveznosti staršev do delodajalcev otroci vedno več časa preživijo v 

ustanovah, ki organizirajo razne dopolnilne dejavnosti.  

V diplomskem delu smo potrdili hipotezo, da so iz izbranih književnih del razvidni 

vzgojni modeli obdobja in podobe otroka, v katerem je delo nastalo. V slikaniških knjižnih 

delih prepoznamo kulturno-transmisijski model vzgoje, prisoten v domači vzgoji vse do druge 

polovice devetnajstega stoletja, permisivni model prijazne vzgoje, ki se uveljavi v dvajsetem 

stoletju, in permisivno-razvojni model vzgoje današnjega časa z namenom najti pravo 

ravnotežje med popustljivostjo in zahtevami. Modeli vzgoje pa se ne bi spreminjali, če se ne 

bi spreminjale tudi podobe otroka. In če je bilo otroštvo do dvajsetega stoletja zanemarjeno, 

danes vemo, da je otrok ranljivo, a hkrati tudi bogato in zmožno bitje, ki ima svoje potrebe in 

pravice. Nismo pa s pomočjo izbranih književnih del potrdili, niti ovrgli hipoteze, da 

represivne vzgojne metode negativno vplivajo na celostni razvoj otroka. Tudi hipoteze, da 

obravnava kakovostnih besedil v slikaniški knjižni obliki z vzgojno vsebino pozitivno vpliva 

na otrokov razvoj nismo potrdili niti ovrgli, saj tega iz izbranih književnih del nismo mogli 

ugotoviti. 
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