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POVZETEK  

Diplomska naloga Vpliv staršev na življenje in delo vrtca je sestavljena iz dveh delov: 

teoretičnega in empiričnega. V prvem, teoretičnem delu smo opisali družino, vrste in tipe 

družin, vzgojne stile posameznih družin ter otroka in družino. Nadaljevali smo z družinami in 

vrtcem, vrtcem kot institucijo in vključevanje družin v življenje vrtca. Omenili smo tudi cilje 

vzgoje v vrtcu ter nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, po katerem vrtec deluje. Velik 

poudarek smo dali tudi na pomen sodelovanja s starši ter na to, kako zelo pomembni so 

pozitivni medsebojni odnosi med vzgojitelji in starši. Predstavili smo tudi cilje in načela 

sodelovanja s starši in oblike dela sodelovanja med vrtcem, vzgojitelji in starši ter obratno. V 

empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jih pridobili z 

uporabo anketnega vprašalnika. V raziskavi smo ugotavljali vpliv in zadovoljstvo staršev na 

potek dejavnosti v Vrtcu Krško. Predvsem pa na je zanimalo, kako oziroma na kakšen način 

in v kolikšni meri starši sodelujejo oz. so pripravljeni sodelovati z vrtcem, ter ali so zadovoljni 

z dejavnostmi na nivoju skupine in vrtca na splošno. Preverjali smo, kdo največkrat sodeluje z 

vrtcem ter ali jih vrtec dovolj izčrpno obvešča o delu v vrtcu. Ali starši menijo, da 

sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku? Zanimalo pa nas je tudi ali so starši 

zadovoljni s strokovnostjo in ažurnostjo vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega 

otroka. Rezultati raziskave so nam pokazali, da je večina staršev pripravljena sodelovati z 

vrtcem, največkrat pa z vrtcem sodelujejo matere. Ugotovili smo, da v večini starši menijo, da 

jih vrtec dovolj izčrpno obvešča o delu v vrtcu ter da so zadovoljni s strokovnostjo in 

ažurnostjo vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega otroka. Večina staršev meni, 

da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku, predvsem pa, da zaupajo zaposlenim v 

vrtcu.  
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ABSTRACT  

The thesis The influence of parents on the life and work of kindergarten is composed of two 

parts: the theoretical and the empirical. In the first, the theoretical one, we have described the 

family, the kinds and types of families, educational styles of individual families as well the 

child within the family. This was followed by families and kindergarten, the kindergarten as 

an institution and the involvement of families in the life of the kindergarten. We have 

mentioned the objectives of education in the kindergarten and the document The national 

kindergarten curriculum, which determines how a kindergarten works. Great emphasis was 

given to the importance of cooperation with parents and to the great contribution of positive 

relationships between educators and parents. We have also presented the objectives and 

principles of cooperation with parents as well as cooperation forms between the kindergarten, 

the educators and parents, and vice versa. In the empirical part of the thesis we have presented 

the results of a research gained via a questionnaire. The study has examined the impact and 

satisfaction of parents on the progress of activities in the Krško kindergarten. Above all, we 

wanted to know how, in what way and to what extent parents are involved in or are willing to 

cooperate with kindergartens, and whether they are satisfied with the activities at the group 

level and the kindergarten in general. We have examined who cooperates with the 

kindergartens most often and whether they are given enough info about kindergarten work. 

Do parents feel that cooperation with kindergartens benefits their child? We have also been 

interested in whether parents are satisfied with the professionalism and responsiveness of 

educators in terms in delivering information regarding their child. The results of the research 

have shown us that the majority of parents are willing to cooperate with kindergartens, with 

mothers prevailing here. We have found that most parents feel informed enough by the 

kindergarten about its work and that they are satisfied with the professionalism and 

responsiveness of educators in terms in delivering information regarding their child. Most 

parents think that cooperation with the kindergarten benefits their child, so employees in the 

kindergarten enjoy a high level of trust. 
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UVOD 
 

Dobro sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno in je pokazatelj kakovosti vrtca, 

zaposlenih in posledično tudi zadovoljstva otrok.  

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se najprej osredotočila na pomen družine, ki jo 

različni avtorji podobno opisujejo. 

Pšunder navaja: »Družina je temeljna družbena celica, ki skrbi za vzgojo otrok in je v svoji 

vlogi nezamenljiva. Je primarna družbena skupnost, v kateri se začenja proces vzgoje in so 

njeni člani povezani. V njej se začenjajo prvi socialni vtisi, pridobivajo se prve življenjske 

izkušnje, oblikujejo se moralne norme, vrednote, aktivnosti in znanja. Družina je središče in 

nosilka življenja. V njej nastaja novo življenje in se oblikuje človekova osebnost« (1998, str. 

77). Medtem ko Musek piše, da je »družina svet, življenje, človeštvo in družba v malem. Je 

edinstvena celica, kjer se spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske – 

vloga moškega in ženske, vloga staršev in otrok. Bolj kot kjerkoli drugje se posameznikova 

osebnost oblikuje v družini« (1995, str. 19). Družina nudi otroku varnost in ljubezen. Je 

najbolj preprosta in naravna človeška skupnost. Otrok v njej živi in dela ob stalni pomoči 

članov družine in tesnih čustvenih vezeh, ki vladajo med njimi. Družina je za otroka prva šola 

za življenje, zanj je družina svet v malem. V družini pridobiva otrok prve izkušnje o 

vrednotah življenja, pridobiva prve predstave o ljudeh in njihovih medsebojnih odnosih, o 

življenjskih problemih in načinih njihovega reševanja (Lepičnik, Vodopivec, 1996). »Družina 

pomeni otroku vedeti, da imamo na tem svetu vedno prostor, ki ga ne moremo izgubiti, mesto 

kjer smo vedno dobrodošli«, meni Z. Zalokar Divjak (1996, str. 40).  

Nadaljevala sem z vključevanjem družin v življenje vrtca. Te imajo določene značilnosti, ki 

jih je potrebno v tem procesu upoštevati. Bolj ko se zavedamo teh značilnosti, lažje in bolj 

kakovostno bo ta proces potekal in lažje bodo vzgojiteljice in njihove pomočnice ter strokovni 

delavci v vrtcu vrednotili te dejavnosti (Vonta, 1998).  

Velik del teoretičnega dela pa sem posvetila sodelovanju med vrtcem in starši. Menim, da je 

sodelovanje med vrtcem in starši zelo pomembno. Je pomemben vidik kakovosti predšolske 

vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu 

in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob 

upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999). Sodelovanje vrtca in 

staršev- je nujno potrebno. »Sodelovanja med starši in vzgojitelji si ne moremo zamisliti, ne 
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da bi pomislili na komunikacijo in na medsebojne odnose med njimi«, meni J. Lepičnik 

Vodopivec (1996, str. 48).  

Nadaljevala sem z empiričnim delom in s pomočjo anketnega vprašalnika raziskovala vpliv in 

zadovoljstvo staršev na potek dejavnosti v Vrtcu Krško. Predvsem pa me je zanimalo, kako 

oziroma na kakšen način in v kolikšni meri starši sodelujejo oz. so pripravljeni sodelovati z 

vrtcem, ter ali so zadovoljni z dejavnostmi na ravni skupine in vrtca na splošno.   
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I. TEORETIČNI DEL  

1 DRUŽINA  
 

1.1. DEFINICIJA DRUŽINE 

 

V Zakonu o zakonski zvezi in družinski razmerjih (2004, 2.-4. člen) piše, da je družina 

»življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Starši 

imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo 

uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega 

razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo starši pravice in dolžnosti, da 

skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice 

in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico.« Musek piše: »Družina je svet, življenje, 

človeštvo in družba v malem. Je edinstvena celica, kjer se spletajo temeljne vloge človeškega 

bitja, spolne in generacijske – vloga moškega in ženske, vloga staršev in otrok. Bolj kot 

kjerkoli drugje se posameznikova osebnost oblikuje v družini« (1995, str. 19). J. Lepičnik 

Vodopivec (1996, str. 2) pa navaja, »da je družina osnova in okvir otrokovih izkušenj, rasti, 

zadovoljitev in razočaranj«. Omenja (prav tam), da gre za potek primarne socializacije, ki pa 

ne poteka izključno v okviru družine, temveč posredno tudi pod vplivom širšega socialnega 

okolja, ki prihaja v družino preko njenih članov. Družina nudi otroku varnost in ljubezen. 

Povezuje ga z družbo, hkrati pa ščiti pred družbenim okoljem in pripravlja na življenje v njej. 

Tudi M. Pšunder (1998, str. 77) pravi, »da je družina temeljna družbena celica, ki skrbi za 

vzgojo otrok in je v svoji vlogi nezamenljiva. Je primarna družbena skupnost, v kateri se 

začenja proces vzgoje in so njeni člani povezani. V njej se začenjajo prvi socialni vtisi, 

pridobivajo se prve življenjske izkušnje, oblikujejo se moralne norme, vrednote, aktivnosti in 

znanja. Družina je središče in nosilka življenja. V njej nastaja novo življenje in se oblikuje 

človekova osebnost«.  

Satir (1995, v Lepičnik Vodopivec, 1996) razume družino kot sistem, ki ga sestavljajo mnogi 

posamezni deli, ki so med seboj povezani, da lahko dosegajo skupne cilje. To so odrasli in 

otroci ter moški in ženske. Pravi, da ima družinski sistem v sebi energijo, da lahko posamezni 

deli tega sistema sploh delujejo. Družina in vsak njen član posebej ima svoj odnos do 

sprememb, ki v družinsko življenje vnašajo drugačnost. Odnos družine do sprememb je lahko 

pozitiven – odprti sistem, ali negativen – zaprti sistem.  Opisuje (prav tam), da je zaprti sistem 

tog, pretoka informacij praktično ni. Ni povezav znotraj družinskega sistema, povezave z 
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zunanjim svetom pa so samo navidezne, brez vsakršnega cilja. Samospoštovanje je na nizki 

ravni, komunikacija je nedoločna, nejasna, posredna, nedosledna, zavira osebno rast in je 

neučinkovita. V takšnem sistemu prevladujejo pomirjanje, obtoževanje, računanje, odmikanje, 

pravila so zaprta, toga, nepredvidljiva. Rezultati pa so nepredvideni, neprilagodljivi, zmedeni. 

Pravi, da takšen sistem onemogoča osebnostno rast posameznikov in družine kot celote. 

Posledice pa so vidne v motnjah družine. Pri odprtem sistemu je značilno visoko 

samospoštovanje, neposredna, jasna, določna komunikacija, komunikacija, ki spodbuja 

osebnostno rast posameznikov in ki je predvsem učinkovita. Pravila so odprta in prilagodljiva. 

Rezultati takšnega sistema ustrezajo resničnosti in so konstruktivni. Odprti sistem omogoča 

osebnostno rast posameznikov ter harmonične odnose v družini.  

V. Satir (prav tam) je na podlagi dolgoletnih izkušenj odkrila dejavnike, ki so prisotni v vsaki 

družini: samovrednotenje (občutki in predstave, ki jih ima vsak o samem sebi), komunikacija 

(način sporazumevanja, ki ga člani družine ustvarijo z namenom, da bi se med seboj 

razumeli), družinski sistem (pravila o tem, kako bi morali čutiti in delovati) in povezava z 

družbo (način, kako člani družine vzpostavljajo stike z drugimi ljudmi in institucijami zunaj 

družine). Navaja, »da je samovrednotenje in samospoštovanje sposobnost vrednotenja samega 

sebe, ravnanja s samim seboj z ljubeznijo, spoštovanjem in občutkom za resničnost« (str. 7).   

»Družina je mesto največje varnosti na svetu, mesto, kjer se najprej učimo živeti drug z 

drugim in drug za drugega. To pa je velika dragocenost in velika odgovornost, zato velja 

vanjo vlagati največ svoje energije in časa. Če imamo pred očmi to preprosto resnico, se nam 

najbrž ne bo težko vedno znova odločiti zanjo.« (Zalokar Divjak, 2000, str. 18)  

 

1.2 VRSTE DRUŽIN  

 

B. Coloroso (1996) piše, da je družinska vzgoja pomembna. Otrok se v njenih okvirih 

socializira, pridobiva prve pomembne izkušnje o življenju, ljudeh in o njihovih medosebnih 

odnosih, skratka, pomembna je za zdrav, nemoten razvoj otrok. Da bi vzgojitelj v vrtcu lažje 

razumel otroka in njegovo obnašanje v vzgojno-izobraževalni organizaciji, mora poznati 

njegovo družinsko okolje oz. na katerih načelih temelji njihova družinska vzgoja. Čim bolje 

bo vzgojitelj to okolje poznal, tem uspešnejše bo sodeloval s starši, usmerjal njihov splošni 

vpliv na otroka in prispeval k uresničevanju temeljnih družbenih obveznosti pri vzgoji otrok. 

Opisuje tri vrste družin, ki se med seboj razlikujejo po različnih vzgojnih stilih. Deli jih na 

trdo, mehko in prožno družino (prav tam).   
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1.2.1 TRDA DRUŽINA 

 

Trda družina je družina, ki je podvržena pravilom, obsedena z redom, nadzorom, z 

ubogljivostjo in ima strogo hierarhijo moči. Starši otroke nadzirajo, z njimi manipulirajo, si 

jih podrejajo, jim ukazujejo, grozijo, jih opominjajo in so nenehno zaskrbljeni. Otroci ne 

smejo izražati svojih mnenj, čustev in občutkov. Na zunaj se trda družina zdi tesno povezana 

celota, a to je samo zunanja podoba. Potlačena čustva lahko v kritičnih trenutkih silovito 

izbruhnejo. Starši izvajajo moč in diktaturo nad svojimi otroki, navaja Gordon (1991, str. 43-

47). V to skupino uvršča starše, tako imenovane »zmagovalce«, ki vedno zmagajo nad otroki. 

Vzgojitelji v teh primerih svetujejo staršem, naj pri vzgoji kazen zamenjajo za spodbude, s 

čimer bodo dosegli boljši odnos z otroki (prav tam).  

 

1.2.2. MEHKA DRUŽINA   

 

Tip mehke družine je popolno nasprotje trde družine. Otroci pri taki vzgoji nimajo občutka 

notranje varnosti, verjamejo, da je svet nepredvidljiv in imajo po navadi zelo nizko 

samopodobo (Coloroso, 1996, str. 47-54). Za ta tip družine je značilen permisiven vzgojni 

stil. Mehko družino razdeli na dve vrsti, učinek pa je na otroke pri obeh enak. V prvi vrsti 

mehke družine so starši otroka naučili kaj, kdaj in kako naj govorijo, delujejo in se odzivajo, 

niso pa ga naučili, kako naj razmišlja. Otrok dobi vse, kar si zaželi, čeprav na račun potreb 

svojih staršev. V drugi vrsti mehke družine pa imajo starši svoje osebne probleme, zaradi 

katerih so osredotočeni le nase in ne na otroka. Starši so nesposobni poskrbeti za otroka, saj 

jim manjka samospoštovanja. V takšni družini ni nikogar, ki bi poskrbel za vzgojno, skrbno, 

spodbudno okolje za otroka. V odrasli dobi bodo osamljeni in nesposobni ljubiti. Nepoštenost 

in manipulacija bosta postali njihov življenjski stil. Nekatere značilnosti mehkega tipa družine 

so: anarhija in kaos v psihičnem in čustvenem okolju; odsotnost pravil ali smernic; 

nepredvidljive kazni in nagrade; mini predavanja in ponižanja; otroku so dane možnosti na 

nepredvidljiv način; vsakdanje grožnje in podkupnine; starši se ne menijo za družinske 

probleme in ne prepoznavajo potrebe po pomoči. Mehke družine obeh vrst nimajo nikakršne 

zunanje ne notranje zgradbe. Vse je razpuščeno, ker od svojih staršev ne dobijo nikakršnih 

potrdil. Svoja čustva in sproščenost držijo v vajetih ali pa gredo v drugo skrajnost, postanejo 

lahkomiselni, brezskrbni in brezglavo letajo sem ter tja (prav tam).  
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Gordon (1991) te vrste staršev imenuje »premaganci«. Starši in otroci imajo različne interese. 

Starši pa so tisti, ki vedno popustijo in dovolijo, da zmaga otrokova volja. Vzgojitelj mora 

takšno vrsto staršev opozoriti na pomen postavljanja meja in vztrajnosti pri vzgoji otrok.     

V tej vrsti družine omenja tudi starše »zmagovalce« in »poražence«. Navaja, da so to 

»nihajoči starši«, ki so v določenih trenutkih izredno popustljivi, nato pa v kriznih primerih, 

ko vidijo, da so preveč popuščali, izrazijo svojo avtoriteto. Tako otrok postane zbegan, saj ne 

ve, kaj v danem trenutku pričakovati. Vzgojitelj v takih primerih naredi največ z zgledom in 

nasvetom, kako ne preveč popuščati in premalo omejevati.  

 

1.2.3 PROŽNA DRUŽINA 

 

B. Coloroso (1996, str. 54-61) omenja tudi prožno družino. Takšna vrsta družine daje podporo 

in strukturo, ki sta otroku pomembni, da v celoti razvije svojo osebnost in spozna svoj pravi 

jaz. Kar v trdih družinah zatirajo, v mehkih pa ignorirajo. Otrok v prožni družini zaupa vase, v 

druge in v prihodnost. Počuti se varnega, ljubljenega in sposobnega. Glavna značilnost staršev 

prožnih družin ni, kaj počno, pač pa, kako v vsem, kar počno, uravnovešajo čut zase s čutom 

za skupnost. Priznavajo in negujejo medsebojno odvisnost. Prožna družina zagotavlja 

medsebojno povezanost, trdnost in poštenost, pa tudi mirno in preudarno strukturo, ki jo 

otroci potrebujejo, da zgradijo svoj pravi jaz. V njih starši ne zahtevajo poslušnosti, temveč jo 

sami demonstrirajo in učijo. Nekatere značilnosti prožne družine so: učenje preko izkušenj; 

spodbujevalno in ustvarjalno okolje; jasna in enostavna pravila; naravne, logične, enostavne 

in smiselne posledice; disciplina z avtoriteto; veliko smeha, objemov in humorja; možnost 

»druge priložnosti«; učenje sprejemanja lastnih čustev in ravnati odgovorno, z močnim čutom 

za samozavedanje; zgled spodbujanja sodelovanja in sposobnost opravljanja nalog; ljubezen 

je brezpogojna; učenje, kako naj otroci razmišljajo; vsakodnevno prejemanje sporočil, ki krepi 

otrokovo samospoštovanje; pripravljenost sprejeti pomoč drugih.  

  

1.3 TIPI DRUŽIN  

 

Švajner (1998) piše, da je otrok pogoj, da se oblikuje družina, a poznamo kar nekaj tipov 

družin in ne le enega. Teorija pravi, da je popolna družina dvostarševska družina. V primeru, 

da je družina malo drugačna, jo označuje za »nenormalno«. Idealna družina pa se pojmuje: ko 

družina opravlja svoje naloge, kadar odrasli otrokom omogočijo ustrezen življenjski prostor, 
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jim pomagajo v komunikaciji z zunanjim svetom, so jim za vzgled in s tem otrokom krepijo 

spoštovanje in samopodobo. V. Satir (1995) navaja, da poznamo več tipov družin, in sicer: 

nuklearno, enoroditeljsko, reorganizirano, razširjeno in rejniško družino.  

 

1.3.1 NUKLEARNA DRUŽINA  

 

Nuklearna družina predstavlja popolno, dvogeneracijsko, družino. Takšno vrsto družin 

sestavljajo starši z vsaj enim otrokom. Sorodniki se v izolirano družinsko okolje takšne vrste 

družin ne vključujejo in ji niti ne pomagajo, a imajo stike. Nuklearne družine dopuščajo 

nudenje pomoči sorodnikov na različne načine, na primer pri varstvu otrok, gospodinjskih 

opravilih ipd. (prav tam).  

 

1.3.2 ENORODITELJSKA DRUŽINA  

 

»Enoroditeljska družina je obstajala že v preteklosti in ni produkt današnjega časa. Delimo jo 

lahko na enoroditeljsko izvorno materinsko (nastane ob rojstvu otroka in za otroka skrbi mati) 

in enoroditeljsko izvorno očetovsko (nastane ob rojstvu otroka in za otroka skrbi oče). Lahko 

pa enoroditeljska nastane zaradi določenih posledic (smrt, razveza) in se deli na posledično 

materinsko družino in posledično očetovsko družino. Poznamo tudi pogojno enoroditeljske 

družine, ki nastanejo, če eden od članov družine ni prisoten v družinskem življenju zaradi  

bolezni, alkoholne odvisnosti ali zaradi katere druge odvisnosti« (prav tam, 129-130).  

 

1.3.3 REORGANIZIRANA DRUŽINA  

 

Reorganizirana družina je tak tip družine, kjer je eden od staršev že prej imel lastno družino, 

torej je v družini vsaj eden od staršev, ki ni biološki. Je družina, za katero se uveljavlja kot 

posledica velikega števila ločitev in ponovnih sklenitev zakonskih zvez (prav tam). Praper 

(1995) pa navaja, da je reorganizirana družina sestavljena iz otroka in starša z novim 

partnerjem in njegovimi otroki oz. s skupnimi otroki. Skupno vsem reorganiziranim družinam 

je, da se zaradi različnih vzrokov ponovno združijo prej razdružene družine. Omenjeni avtor 

navaja tri načine: mati z otroki, ki se poroči z moškim brez otrok; oče z otroki, ki se poroči z 

žensko brez otrok, ter mati in oče z otroki iz prejšnjega zakona. Gre za ponovno poročene 
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pare z otroki, ki tvorijo reorganizirano družino. Otroci so lahko od enega partnerja, od obeh 

partnerjev iz prejšnjih zvez ali pa skupni otroci partnerjev. Vsi člani reorganizirane družine pa 

vplivajo drug na drugega. Vsak član je pomemben in vsak mora imeti svoj prostor.  

 

1.3.4 RAZŠIRJENA DRUŽINA  

 

V. Satir (1995, str. 230-239) piše, da razširjeno družino sestavljajo tri generacije, včasih celo 

štiri. Vse te generacije so na določen način povezane in vplivajo druga na drugo. Omenja, da 

je težko predstavljiva družina brez tretje generacije (staršev in starih staršev zakonskega para), 

ter da se lahko v družinskem načrtovanju od prejšnjih generacij marsičesa naučijo. Meni, da je 

takšen tip družine preveč povezan in navezan drug na drugega, a verjame, da bo nekoč 

družinam uspelo iz otrok ustvariti samostojne, neodvisne in ustvarjalne ljudi, odrasle, ki se 

bodo čutili staršem enakovredni ter polni samozaupanja, namesto da bi še naprej ostajali 

otroci svojim staršem ali pa bi se obnašali kot njihovi starši.  

   

1.3.5 REJNIŠKA DRUŽINA  

 

»Rejniška družina je celotna družina, ki jo sestavljajo rejnik in vsi ostali družinski člani. 

Rejniški starši imajo tudi svoje otroke, kjer se pri odločanju za rejništvo vsi družinski člani 

pogovorijo o tem, ali so pripravljeni na sprejem tujega otroka, predvsem pa tudi na 

spremembe v družini. Pripravljeni morajo biti tudi na sodelovanje s Centrom za socialno delo 

in na sodelovanje z otrokovo matično družino. V takšni družini veljajo pravila, vloge so 

razdeljene med družinske člane, v družini se delijo delo in obveznosti« (prav tam, str. 143).   

 

1.4 OTROK IN DRUŽINA  

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 7) navaja, »da je družina najbolj preprosta in naravna 

človeška skupnost. Otrok v njej živi in dela ob stalni pomoči članov družine in tesnih 

čustvenih vezeh, ki vladajo med njimi. Družina je za otroka prva šola za življenje, zanj je 

družina svet v malem. V družini pridobiva otrok prve izkušnje o vrednotah življenja, 

pridobiva prve predstave o ljudeh in njihovih medsebojnih odnosih, o življenjskih problemih 

in načinih njihovega reševanja. Spoznava pravice in dolžnosti posameznika in skupine, v 



9 

 

družini najde svojo veljavo, svoje mesto, svojo vrednost«. Tudi Z. Zalokar Divjak (1996, str. 

40) piše, »da se otrok lahko v družini uči, kaj pomeni biti tukaj za nekaj, kaj pomeni biti tu za 

nekoga in kaj pomeni biti tu drug za drugega«. Otrok pa mora tudi vedeti, da ima vedno 

prostor, ki ga ne more izgubiti, ter mesto, kjer je vedno dobrodošel. Musek (1995, str. 155) 

navaja, da so družinsko okolje in družinski vplivi že od nekdaj za človeka glavni dejavniki 

socializacije in osebnostnega oblikovanja. Posebno pomembno oblikujejo osebnost načrtni in 

trajni vplivi, ki jih označujemo kot vzgojo. »Vzgoja naj bi bila načrtno oblikovanje osebnosti« 

(prav tam). Torej, vzgoja oblikuje človeka in osebnost. Vendar vzgoja ni edini dejavnik, ki 

oblikuje posameznikovo osebnost. Velik vpliv imajo tudi vrstniki, bratje, sestre, vrsta osebnih 

izkušenj, zabavni mediji itd. Na otrokovo osebnost pa ima močen vpliv tudi dednost in lastna 

dejavnost posameznika.  

 

1.5 VZGOJNI STILI V DRUŽINI  

 

»Vzgojni stil je odnos med starši in otroki, ki vsebuje sistem metod in sredstev, s katerimi 

poskušajo starši vzgojiti otroka z določenimi lastnostmi. Poznamo različne vzgojne stile.  

Katerega pa si izberemo, je odvisno od naših stališč in elementov, ki zadevajo vzgojo« (Peček 

Čuk in Lesar, 2009, v Verbič 2013, str. 8). 

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) ločuje med tremi temeljnimi vzgojnimi stili.  

 

1.5.1 AVTOKRATSKI STIL  

 

Pri avtokratskem vzgojnem stilu imajo starši že vnaprej določeno pojmovanje o obnašanju 

svojih otrok, vnaprej vedo, kaj je za njihove otroke najbolje, zato jim vsiljujejo svoja vedenja. 

Takšni starši sami odločajo, tudi v imenu svojih otrok. Starši sami načrtujejo in ocenjujejo 

postopke otrok, ne da bi pri tem upoštevali potrebe in želje otrok. Prizadevajo si biti na 

oblasti, imeti moč in jo zadržati, pa čeprav s silo. Komunikacija je enosmerna, povratnih 

informacij ni. Odrasli mora narediti vse namesto otroka, saj živi v prepričanju da otrok ne zna 

nič. Avtokratski vzgojni stil prepoveduje, zahteva poslušnost, in ubogljivost. V takšni družini 

so njeni člani last avtokrata.  
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1.5.2 SVOBODNI STIL  

 

Pri svobodnem vzgojnem stilu je značilno ravno nasprotno od avtokratskega. Starši se 

umikajo in prepuščajo, da stvari tečejo same od sebe. Ta stil sicer pozitivno vpliva na razvoj 

ustvarjalnosti in iniciativnosti pri otroku, vendar pa lahko pri nekaterih otrocih spodbuja tudi 

nedelo. Otroci, ki so notranje motivirani, delajo sami od sebe, drugi pa se od dela odmikajo. 

Komunikacija je šibka v vseh smereh in se pojavlja le na individualno pobudo. Svobodni stil 

vzgoje je edini, ki omogoča popolno svobodo z vidika ustvarjalnosti.  

 

1.5.3 DEMOKRATIČNI STIL  

 

Demokratični vzgojni stil imajo starši, ki spoštujejo individualne razlike med otroki in 

upoštevajo njihove potrebe. Na različne načine prispevajo k reševanju problemov. Tako 

otroke tudi pripravljajo na samostojno reševanje konfliktih situacij v življenju. Komunikacija 

je obojestranska. Značilna je tudi usklajenost individualnih ciljev posameznikov in skupnih 

ciljev družine. Tako se spodbuja individualna in skupna ustvarjalnost. Odnos je partnerski, 

sodelujoč in dopolnjujoč.  

 

V praksi se vsi trije vzgojni cilji med seboj prepletajo. J. Lepičnik Vodopivec (prav tam) 

pravi, da je stil vzgoje v posamezni družini odvisen od številnih faktorjev. Kot so: osebnostne 

strukture staršev; vzorci, ki jih imajo posamezniki v sebi in ki jih prinašajo iz svojih družin; 

socialni in ekonomski status; osebno pojmovanje lastne vloge, specifičnost otroka (razvojna 

stopnja, temperament, spol, razlike v letih med otroki, vrstni red rojstev); stresne situacije v 

družini in obči družbeni odnosi.    

 

 

2 DRUŽINA IN VRTEC  

 

Vrtec je institucija, ki je nastala zaradi potrebe družbe. Prvotna funkcija vrtca je vsekakor bilo 

varovanje otrok v času odsotnosti staršev zaradi dela, piše Kamenov (1990, v Lepičnik 

Vodopivec, 1996). Danes pa vrtec razumemo kot institucijo, ki ima pomembno vlogo v 

procesu socializacije otrok, ki se skupaj z družino trudi in spodbuja optimalni razvoj otroka na 

vseh področjih njegovega razvoja. Hkrati je vrtec tista institucija, ki nudi staršem oporo pri 
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oblikovanju njihove vloge in nalog, omenja Lepičnik Vodopivec (prav tam). »Vrtec naj bo 

prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, naj bo živ organizem, odprt v okolje.« (Devjak, Skubic, 

Polak in Kolšek, 2012, str. 51) Vrtec je vzgojno-izobraževalna ustanova za vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok. Zasnova javnih vrtcev izhaja iz kvalitativne in kvantitativne analize 

sistemov institucionalne predšolske vzgoje pri nas ter načrtuje razvoj javnih vrtcev v 

Republiki Sloveniji. Cilj razvoja je zagotavljati mrežo kakovostnih javnih vrtcev, ki so 

dostopni vsem otrokom in jim s tem zagotoviti ustrezno okolje in razmere za zdravo in varno 

otroštvo ter razvojih njihovih sposobnosti, hkrati pa omogočati izboljšanje kakovosti življenja 

družin. V enoten sistem javnih vrtcev so vključeni predšolski otroci od enega (natančneje od 

11 mesecev) do 6 let starosti. Predšolska vzgoja ni obvezna. Vrtci so zavodi, ki od leta 1993 

sodijo v resor Ministrstva RS za šolstvo in šport. Ustanavljajo in financirajo jih občine. 

Namen vrtcev ni le zagotavljanje varstva otrok in reševanje socialnih problemov, temveč tudi 

dopolnjevanje družinske vzgoje in dvig kakovosti življenja predšolskega otroka (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 37-45).  

Delitev odgovornosti in različnost pristojnosti je pri odnosu med vrtcem in družino zelo 

pomembna. Vrtec družini nudi storitve, ne posega pa v njeno sfero zasebnosti oziroma v 

pravice staršev. Starši pa ne smejo posegati v strokovnost vzgojno-varstvene ustanove in 

morajo upoštevati meje svojega soodločanja. Vrtec mora spoštovati jezik, kulturo, identiteto, 

vrednote, stališča, navade, prepričanja in običaje otrokovih staršev (Kurikulum za vrtce, 

1999). V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 84) pa je 

zapisano, »da je treba pri sodelovanju strokovnih delavcev in staršev zagotoviti varovanje 

zasebnosti obojih in jasno začrtati meje strokovnih odločitev, na katere starši nimajo pravice 

vplivati«. Tudi v kurikulumu piše podobno. »Starši imajo vso pravico sodelovati pri 

načrtovanju življenja in dela v vrtcu ter po dogovoru z vzgojiteljem tudi aktivno sodelovati pri 

vzgojnem delu, a ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Imajo tudi pravico, da se v 

dopoldanskem ali popoldanskem času zadržijo v igralnici in se tudi vključijo v dejavnosti v 

dogovoru z vzgojiteljem. Pomembno pa je tudi, da imajo starši pravico soodločati o uvajanju 

otroka v vrtec. Predvsem pravico do postopnega uvajanja, ter možnost dogovora o najboljšem 

načinu vključevanja za njihovega otroka. Vedno jim mora biti na voljo tudi publikacija vrtca, 

z vsemi informacijami v skladu z zakonom in ustreznimi pravilniki« (1999, str. 24). Vrtec je 

institucija, ki ima pomembno vlogo v procesu socializacije otrok. Na vseh področjih 

otrokovega razvoja, skupaj z družino, spodbuja optimalni razvoj otroka. Vrtec pa je tudi tista 

institucija, ki je v oporo staršem pri oblikovanju njihove vloge in nalog, povezanih s 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vzgoja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izobra%C5%BEevanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Otrok
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starševstvom. Vse to vrtci že vrsto let več ali manj uspešno opravljajo, meni J. Lepičnik 

Vodopivec (1996).  

 

2.1 VKLJUČEVANJE DRUŽIN V ŽIVLJENJE VRTCA  

 

»Vključevanje družin v življenje vrtca ima določene značilnosti, ki jih je potrebno v tem 

procesu upoštevati. Bolj ko se zavedamo teh značilnosti, lažje in bolj kakovostno bo ta proces 

potekal in lažje bodo vzgojiteljice in njihove pomočnice ter strokovni delavci v vrtcu 

vrednotili te dejavnosti« (Vonta, 1998, str. 112). Avtorica piše, da je proces vključevanja 

družin v življenje vrtca lahko dvosmeren. Njegova kakovost in obseg sta odvisna tako od 

družin kot od vrtca. Proces se gradi postopno in nepretrgano. Stalno pa se spreminja. Od 

vzgojiteljev in staršev zahteva izjemno prilagodljivost in pripravljenost na spremembe. Proces 

vključevanja družin v življenje vrtca je lahko tudi kot integrirana dejavnost. Pomeni 

sodelovanje in vključevanje staršev oziroma družin v življenje vrtca. Tem bolj bo uspešno, 

čim bolj bo vpleteno v celoten kontekst sodelovanja z vrtcem. Sodelovanje in vključevanje 

staršev tako pomeni nujni sestavni del vsakodnevnega življenja. Proces pa je lahko tudi kot 

individualizirana dejavnost. Pomeni, da ima vsaka družina svoje posebnosti, potrebe, 

možnosti, interese ipd., zato ni univerzalnih oblik sodelovanja z družinami, ki bi lahko bile 

ustrezne za vse. To pa za vzgojitelje pomeni veliko mero spoštovanja in občutljivosti na 

individualne razlike med družinami (Vonta, 1998, prav tam).  

Starši se vključujejo v življenje vrtca na zelo različnih nivojih. Eipstein prikazuje 5 stopenj 

participacije družin izpeljane iz Eipsteinove tipologije vključevanja staršev (Eipstein, 1986, 

1991, 1995, po Vonta 1998, str. 112–113). Te so:  

1. stopnja 

Gre za občasno dejavnost, včasih tudi enkratno. Starši v vrtec prinesejo različen material ali 

kako drugače pomagajo.  

2. stopnja  

Starši na povabilo vzgojitelja, predstavijo v oddelku svoje različne sposobnosti, interese, 

znanja, hobije in talente. Tudi v tem primeru gre za občasne dejavnosti, včasih tudi enkratne.    

3. stopnja  

Starši postanejo prostovoljni, redni pomočniki vzgojiteljice. Skupaj naredijo plan 

vključevanja, vrtec pa poskrbi tudi za to, da so starši primerno informirani o tem, kakšna bo 

njihova vloga in odgovornost v oddelku.    



13 

 

4. stopnja  

Sveti staršev oblikujejo pomembna priporočila za vodstvo vrtca. Tako starši dobijo 

pomembno vlogo in aktivno sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev.  

5. stopnja  

Starši so aktivno vključeni v proces zagovarjanja in zagotavljanja odločitev in akcij, ki 

koristijo vrtcu oziroma lokalni skupnosti v celoti (prav tam).  

T. Vonta (1998, str. 113) pri tem tudi pravi, »da za kvalitetno vključevanje staršev v življenje 

vrtca ni potrebno, da si te stopnje sledijo po vrstnem redu, niti da ista družina sodeluje na vseh 

stopnjah. Pomembno pa je, da vzgojitelj staršem v procesu participacije stoji ob strani, jih 

podpira na vseh ravneh, ter nudi oporo in možnost, da se učijo drug od drugega«.  

E. H. Berger (2000, v Vonta, 2009) pa omenja sedem nivojev vključevanja staršev oz. družin 

v življenje vrtca. In sicer: starše kot aktivne partnerje in vodje prizadevanj za izobraževanje 

doma in v vrtcu, ki so aktivno vključeni in predani ideji sodelovanja ter izjemno podpirajo 

svoje otroke; starše, ki sprejemajo odločitve v svetu vrtca ali vodstvenem timu in imajo moč, 

da z odločitvami vplivajo na klimo vrtca ter so aktivni v svetovalnem vodenju vrtca; starše, ki 

predstavljajo zagovornike vrtca; starše, ki aktivno sodelujejo kot prostovoljci, a so pri tem 

učinkoviti le, če dobijo navodila, opredeljene naloge in odgovornosti; starše, ki podpirajo vez 

med vrtcem in domom tako, da podpirajo domače učenje in se zavedajo obveznosti v odnosu 

do vrtca; starše, ki se želijo izobraževati, ter starše, ki niso aktivni, a podpirajo vzgojne in 

izobraževalne cilje vrtca in spodbujajo otroka k učenju.   

 

2.2 CILJI VZGOJE V VRTCIH  

 

»Splošni cilj vzgoje v javnih vrtcih je spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z 

zakonitostmi razvojnega obdobja in značilnostmi posameznega otroka ter omogočanje razvoja 

vseh njegovih sposobnosti« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

1995, str. 49).  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (prav tam) so zapisani cilji 

predšolske vzgoje, ki so:  

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah,  
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 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja,  

 negovanje radovednosti, domišljije, intuicije ter mišljenja,  

 spodbujanje jezikovnega razvoja za uporabo govora, pozneje tudi pisanja in branja,  

 spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,  

 spodbujanje gibalnih sposobnosti,  

 posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,  

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  

 

V novejši literaturi (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 76) 

pa so izpeljani cilji še razširjeni in dodani. In sicer tudi: v vrtec vključiti večji delež otrok, 

zlasti otrok, starih štiri in pet let; v vrtec vključiti večji delež otrok, ki prihajajo iz socialno in 

kulturno manj spodbudnega okolja; zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu 

z zakonitostmi razvojnega obdobja ter značilnostmi posameznega otroka, zagotoviti možnosti 

razvoja in učenja posebnih sposobnosti in spretnosti.  

Več o ciljih vzgoje in vrtca je zapisano v Kurikulumu za vrtce, ki je bil v obdobju od leta 

1999 do 2001 postopoma uvajan v slovenske vrtce (prav tam).  

 

2.3 KURIKULUM ZA VRTCE  

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, ter z 

novejšimi pogledi na zgodnje otroštvo dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v 

vrtcih. Omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih, ob rabi 

strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje. Upošteva tudi neposredno odzivanje otrok v 

oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje. V njem so zapisani cilji 

in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem 

obdobju, ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji posameznih področij (narava, družba, 

umetnost, matematika, jezik, gibanje), predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih 

področjih, ki pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja 

otrok v vrtcu. Skozi vsa področja se prepletajo nekatere medpodročne dejavnosti, kot so 

moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, in so del načina življenja in dela v 

vrtcu. Predlagane dejavnosti in vsebine predstavljajo možne poti uresničevanja ciljev, 
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vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 7-9).   

 

2.3.1 CILJI IN NAČELA KURIKULA ZA VRTCE  

 

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 10) so zapisani cilji, ki so pomembni za uspešno delovanje 

vrtca. Cilji kurikula so:  

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum, 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih, 

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,  

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik,  

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter tudi med otroki in odraslimi v 

vrtcu,  

 reorganizacija časa v vrtcu,  

 reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in strokovnih delavcev,  

 povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,  

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.  

 

Načela predšolske vzgoje v vrtcih so usklajena s splošnimi načeli celotne vzgoje in 

izobraževanja. Največkrat se navajajo in uporabljajo:  

 

 Načelo demokratičnosti in pluralizma  

Država mora vsem staršem zagotoviti možnost, da svoje otroke vključijo v enega od 

programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Imajo vso pravico za otroka izbrati program, v 

skladu z njihovimi in otrokovimi interesi ter potrebami (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

v Republiki Sloveniji, 2011, str. 74). Torej, staršem je potrebno dopustiti možnost, da za 

svojega otroka sami poskušajo izbrati vrtec, ki je za njihovega otroka najbolj ustrezen.  

 

 Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti  
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»Omogočanje svobode v izbiri vsebin in načinov vzgojnega dela s predšolskimi otroki. 

Pogoj za avtonomnost je strokovna usposobljenost in ozaveščenost delavcev v vrtcih. 

Odgovornost pomeni strokovnost in etičnost pri delu ob upoštevanju pravic otrok in staršev« 

(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 75). Torej, za 

doseganje ustrezne stopnje avtonomnosti je potrebno vzgojiteljem nuditi možnosti stalnega 

strokovnega izobraževanja, saj je lahko samo strokovno in ustrezno usposobljen vzgojitelj 

sposoben opravljati svoje delo.  

 

 Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznanja pravice do 

izbire in drugačnosti  

»Vsem otrokom je potrebno zagotoviti možnosti za optimalen razvoj in pri tem upoštevati 

značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike, ki so povezane z različno hitrostjo 

razvoja in značilnostmi otrokovega družinskega okolja« (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, str. 48).  

 

 Načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter notranjega razvoja 

Notranje presojanje kakovosti vrtcev mora biti pregledno, prožno, celovito, javno ter 

finančno podprto. Le visoko kakovostni vrtci lahko imajo dolgoročno pozitivne učinke na 

otrokov razvoj in učenje. (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011).  

 

 Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja  

Javni vrtec ustvarja možnosti za različne dejavnosti otrok, pri tem pa spodbuja otrokov 

telesni in duševni razvoj, ter vključuje igro kot pomemben kontekst za otrokov razvoj in 

učenje (prav tam).  

 

 Načelo sodelovanja z okoljem  

»Vrtec je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti vključen v neposredno okolje. Svojo 

ponudbo dopolnjuje in bogati s sodelovanjem z institucijami ter posamezniki iz tega okolja. 

Stalno se povezuje tudi z osnovno šolo« (prav tam, str. 75). Torej, vrtec je močno odvisen od 

okolja, zato je bistvenega pomena, da zna iz okolja črpati tiste podatke, ki lahko pomembno 

vplivajo na njegovo dejavnost. Tako je pomembno, da zna prisluhniti željam lokalnih 

skupnosti in drugim institucijam ipd.  

 

 Načelo sodelovanja s starši 
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V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 15) piše, da mora biti vsem staršem javno dostopno 

pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah programov v vrtcu. Da imajo starši vso pravico 

do sprotne izmenjave informacij in razgovora o otroku z vsemi strokovnimi delavci, pravico 

do postopnega uvajanja, do sodelovanja in načrtovanja življenja in dela v vrtcu in v oddelku. 

Da je potrebno pri stiku s starši spoštovati zasebnost družin, njihovo kulturo, jezik, identiteto, 

vrednote, prepričanja, stališča, običaje in navade. Hkrati pa je potrebno staršem zagotoviti 

stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi.  

 

 

3 SODELOVANJE S STARŠI  

 

3.1 POMEN SODELOVANJA S STARŠI  

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi dviga kakovosti predšolske vzgoje.  

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 24) piše, »da je sodelovanje med vrtcem in starši 

pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati 

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

sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca«. J. 

Lepičnik Vodopivec (1996, str. 47) ugotavlja, da je sodelovanje vrtca in staršev  nujno 

potrebno. Otrok z vstopom v vrtec prvič prehaja iz znanega socialnega okolja (družine) v 

neznano socialno okolje. V teh okoljih je otrok pod vplivom različnih dejavnikov, zato si je 

potrebno prizadevati, da se ti dejavniki med seboj čim bolj približajo. T. Vonta (1998) pa 

pravi, da ima vključevanje družin v življenje vrtca določene značilnosti in ugotavlja, da bolj 

ko se zavedamo teh značilnosti, lažje in bolj kakovostno bo ta proces potekal in lažje bodo 

vzgojiteljice in njihove pomočnice ter strokovni delavci v vrtcu vrednotili te dejavnosti. 

Poudarja tudi (Vonta, 2009, str. 88), da gre za sodelovanje z družino (ne le s starši), saj je za 

otrokov razvoj pomembno celotno družinsko okolje oziroma mikrokultura družine. Navaja: 

»če sta družina in vrtec povezana preko otroka, bo to partnerstvo prispevalo k učinkovitosti 

vrtca« (prav tam, str. 88); nadaljuje, da raziskave ugotavljajo, da možnosti za otrokov uspeh 

naraščajo, če vrtec in družina delata skupaj (prav tam). »Če starši čutijo, da imajo korist od 

sodelovanja z vzgojitelji, bodo radi prišli ne samo takrat, kadar jih vzgojitelj potrebuje, ampak 

tudi sami od sebe. In nasprotno, če starši ugotovijo, da po nekajkratnem sodelovanju od tega 
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ne odnesejo prav ničesar, bodo sodelovanje opustili oz. se ga celo izogibali.« (Lepičnik, 

Vodopivec, 1996, str. 25). Tudi Vidmar (2001, v Berčnik in Devjak, 2015) piše, da je 

sodelovanje s starši pogosto razumljeno kot praksa sodelovanja, ki omogoča staršem, da 

sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

 

3.2 MEDSEBOJNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA MED STARŠI IN VZGOJITELJI  

 

»Sodelovanja med starši in vzgojitelji si ne moremo zamisliti, ne da bi pomislili na 

komunikacijo in na medsebojne odnose med njimi«, omenja J. Lepičnik Vodopivec (1996, str. 

48).   

»Če ni mogoče ne komunicirati, potem lahko rečemo, da tudi vzgojno-izobraževalnega 

procesa ni brez komunikacije. Vzgojno-izobraževalna komunikacija je razvojnointerakcijski 

proces med učencem in učiteljem (otroki in starši, vzgajanci in vzgojitelji), ki ima za cilj 

osebni razvoj mladega človeka.« (Pšunder, 1998, str. 38) Brajša (1982, v Lepičnik, 

Vodopivec, 1996) pravi, da je prva in glavna značilnost vsakega človeka odnos. Človek sam 

je odnos, do sebe, do drugih ter drugih do njega. Bratanić (1991, v Lepičnik, Vodopivec, 

1996) omenja, da je medsebojni odnos zapleten in dinamičen proces, ki nastaja med dvema ali 

več osebami in ki določa vedenje oseb, ki so vpletene v ta odnos.  Bašić in drugi (1993, v 

Lepičnik, Vodopivec, 1996) pa razumejo odnos kot socialno srečanje med dvema ali več 

ljudmi. Gre za odnose, ki nastajajo v določenem časovnem obdobju in v sebi nosijo 

perspektivo prihodnosti. Menijo, da spadata nastajanje ter izguba odnosov med 

najpomembnejše izkušnje v življenju posameznika. Odnos v tem smislu omogoča 

razumevanje različnih medsebojnih odnosov, ki nastajajo zaradi različnih interesov. Tudi 

Romšek (2001, v Sodelovanje med vrtcem in starši, 2012) pravi, da so odnosi med družino in 

vrtcem zelo pomembni. Predvsem za otrokovo duševno zdravje, razvoj in kakovost vseh 

vpletenih. Razlikuje tri vrste odnosov v vrtcu oziroma tudi v šoli.  

 

 Partnerski odnos  

Gre za sodelujoč, enakovreden odnos med vzgojitelji in starši.  

 Klientski odnos  

V tem odnosu je ena stran podrejena drugi. V odnosu prihaja do korekcij, saj učitelj 

nadomesti vzgojne primanjkljaje v družini, starši pa otroku pomagajo pri delu.  

 Paternalistični odnos  
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Gre za odnos, ki ga imajo starši in vzgojitelj do otroka. Navidezno zaščitniški odnos, v resnici 

pa obe strani otroka nadzorujeta in zagovarjata druga pred drugo, namesto da bi mu pomagali.  

Romšek piše (prav tam), da »študije kažejo na velike razlike med vključevanjem mater in 

očetov v izobraževalne in vzgojne dejavnosti, saj se matere bistveno bolj angažirajo pri 

sodelovanju z vrtcem in šolo«. Trdi, da ta podatek bistveno vpliva na sodelovanje med vrtcem 

in družino. Medsebojni odnosi in komunikacija med starši in vzgojitelji v vrtcu so v tesni 

medsebojni povezanosti, saj ene brez druge ni mogoče razviti navaja Lepičnik, Vodopivec 

(1996). Komunikacija je najpomembnejši sestavni del medsebojnih odnosov, je oblika in 

način, v katerem se medsebojni odnosi prikazujejo. Kvaliteta medsebojnih odnosov je 

velikokrat odvisna od kvalitete komuniciranja (prav tam).  

Latinski izvor besede komunikacija (communis – skupen, communicare – občevati, se 

posvetovati, razpravljati) pomeni občevanje med ljudmi in menjava sporočil (Vreg, 1990, v 

Lepičnik, Vodopivec, 1996). »Medosebna komunikacija je navzoča povsod tam, kjer sta 

navzoča vsaj dva udeleženca. Je proces, v katerem udeleženci pošiljajo, sprejemajo in 

interpretirajo znake, simbole oz. sporočila, ki so lahko besedna ali nebesedna omenja 

Lamovec« (1991, v Lepičnik, Vodopivec, 1996, str. 53). Covey pa meni, da je 

najpomembnejša človekova veščina komunikacija, ki je stara, kot je staro človeštvo (1994, v 

Lepičnik, Vodopivec, 1996).  

 

3.2.1 VRSTE KOMUNIKACIJ  

 

V procesu medosebne komunikacije se med seboj besedno in nebesedno sporazumevamo. 

Kovačič (1994, v Lepičnik, Vodopivec, 1996) pravi, da je za človeka najznačilnejši in tudi 

najpomembnejši sistem človekov govor oziroma jezik. Jezik nam omogoča, da izražamo sebe, 

svoje misli, ideje ter da sprejemamo druge. V stiku z drugim človekom pa poleg govora vedno 

obstaja tudi neverbalna komunikacija (izraz obraza, sprememba glasu, drža telesa, kretnja rok, 

dotikanje …).  Satir (1995) omenja, da ima komunikacija mnogo plati. Lahko je pripomoček, 

s katerim dva človeka drug drugemu merita raven samovrednotenja; lahko je orodje, s katerim 

lahko spreminjamo raven »polnosti kotla«. Zajema najrazličnejše načine, s katerimi ljudje 

oddajamo in sprejemamo sporočila. Vsak način komuniciranja pa je naučen. »Vsak dojenček, 

ki se rodi na ta svet, prinese  s sabo neobdelano snov – ker še nima izdelane samopodobe in 

ker nima izkušenj, kako naj bi se odzival na okolico. Dojenčki se vseh teh reči naučijo v 

sporazumevanju z ljudmi, ki zanje skrbijo od rojstva naprej,« navaja Satirjeva (prav tam). Do 
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starosti petih let si ljudje pridobimo veliko izkušenj pri komuniciranju. Do te starosti tudi 

razvijemo osnovne ideje o samopodobi, o tem, kaj lahko pričakujemo od drugih, in o tem, kaj 

je mogoče in česa ni mogoče doseči v tem svetu. Če se ni zgodilo nič tako pomembnega, kar 

bi omajalo zgodnje izkušnje, bo to trden temelj za gradnjo prihodnosti.   

Brajša (1993, po Watzlawick in sodelavci, 1976, v Lepičnik, Vodopivec, 1996, str. 58.) 

razlikuje:  

 besedno (verbalno) in nebesedno (neverbalno) komunikacijo,  

 vsebinsko in odnosno medosebno komunikacijo ter 

 usklajeno in neusklajeno komunikacijo.   

V komunikaciji drug drugemu prenašamo neko vsebino, hkrati z njo pa tudi odnos do vsebine 

in do prejemnika sporočila. Če je tisto kar nekomu drugemu v komunikaciji govorimo, in 

tisto, kar naš sogovornik sporoča z neverbalnim vedenjem, usklajeno, in če izgovorjena 

vsebina potrjuje odnos do nje in do prejemnika sporočila, pravimo, da je komunikacija med 

sogovornikoma usklajena. V situaciji, ko se verbalna in neverbalna komunikacija ne ujemata, 

pa govorimo o neusklajeni komunikaciji. Skrivnost uspešne komunikacije je torej v 

usklajenosti verbalne in neverbalne komunikacije. Po Brajši (1993, v Lepičnik, Vodopivec, 

1996, str. 59-60.), je komunikacija lahko tudi: udobna in neudobna, neobjektivna, objektivna, 

subjektivna ali izkrivljajoča. Udobna je takrat, če so zadovoljene naslednje prvine: vsebinsko 

udobje, ki pomeni pravico, da sogovorniki razmišljajo na podoben in drugačen način; 

prostorsko udobje, ki pomeni pravico obojih, da v vsakdanji komunikaciji sami določajo 

medsebojno približevanje in oddaljevanje; časovno udobje , ki pomeni, da imajo oboji 

možnost sami določiti začetek, trajanje in konec pogovora; delovno udobje, ki pomeni pravico 

obojih do aktivnega in pasivnega komuniciranja, odvisno od njihovih potreb ter čustveno 

udobje , ki pomeni možnost, da se udeleženci v komunikaciji dobro počutijo. Če teh prvin ni, 

govorimo o neudobni komunikaciji. Brajša (prav tam) omenja tudi neobjektivno 

komunikacijo, ko starši svoja mnenja in občutke sporočajo kot opažanja in svoja opažanja kot 

mnenja in občutke. Navaja tudi objektivno komunikacijo, ki se vzpostavi takrat, kadar starši 

tisto, kar opažajo, izražajo kot opažanje, kar mislijo, izrazijo kot svoje misli, in tisto, kar 

čutijo, izrazijo kot svoje občutke. Ločimo tudi subjektivno komunikacijo, za katero je 

značilno, da se selektivno opaža in da selektivno opaženo tako tudi interpretira. O izkrivljajoči 

komunikaciji pa govorimo takrat, ko se v njej subjektivno izbranim in interpretiranim 

informacijam dodajo še nepreverjene domneve.  

Komunikacija je proces, v katerem živo bitje sprejema in predeluje signale, ki prihajajo do 

njega. Po tej opredelitvi je vzgojni proces komunikacija, v katerem gre za transfer informacij 
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z določenim pedagoškim namenom. Gordon (1991) pravi, da je komuniciranje lahko zelo 

različno. Govori o neposredni komunikaciji, ki  je takrat, ko sta otrok in starš (ali vzgojitelj) v 

živem stiku. Predstavlja značilnost dela v predšolskih ustanovah. Komunikacija primarnega 

tipa je tista, pri kateri sprašuje nekdo, ki odgovora ne ve, odgovarja pa tisti, ki odgovor pozna. 

Komunikacija sekundarnega tipa je tista, pri kateri sprašuje nekdo, ki pozna odgovor, 

odgovarja pa tisti, ki se je nečesa že naučil ali pa tega še ne ve. Tudi neverbalna komunikacija 

je zelo pomembna, saj komuniciramo s telesom, hojo, držo, obrazno mimiko …  

Komunikacija je v življenju družine predšolskega otroka zelo pomembna in tudi nujno 

potrebna. Pravzaprav ni pomembno, katero oz. kakšno komunikacijo uporabljamo, 

pomembno je le, da je primerna okolju in situaciji ter prijazna do ljudi. »Prav tako pa tudi 

starši vemo, da v medčloveških odnosih ne moremo dolgo molčati. Ljudje si moramo 

izmenjavati mnenja. Starši moramo govoriti z otroki, naši otroci potrebujejo pogovor, saj jim 

to ohranja živ in bogat odnos z nami – starši. Pogovarjanje je pomembno, pomembno pa je 

tudi, da starši vemo, kako naj se pogovarjamo z otroki. V tem je namreč ključ naše starševske 

uspešnosti« (Gordon, 1991, str. 18).  

 

3.3 SODELOVANJE IN PARTNERSTVO 

 

Partnerstvo je kvalitetno članstvo. Je odnos med dvema osebama (pravnima), ki ima socialni 

značaj. Gre za priložnostno, formalno zvezo dveh (pravnih) oseb z neenako močjo vplivanja 

zaradi trenutnih skupnih koristi. Je oblika socialne prakse, je resnica, ki se začenja med dvema 

osebama, meni Novak (2009, v Sodelovanje med vrtcem in starši, 2012). Nekateri avtorji 

(Golby, 1993; Cankar idr., 2009, v Berčnik in Devjak, 2015) pri partnerstvu poudarjajo 

predvsem enakovrednost v razmerju. Golby tako piše, da »partnerstvo implicira doprinos 

nečesa vrednega na podlagi enakopravnosti vseh proti doseganju skupnega cilja« (prav tam, 

str. 12). Podobno partnerstvo razumejo tudi Cankar, M. Kolar in Deutsch (2009, v  Berčnik in 

Devjak, 2015), saj zapišejo, da gre pri partnerstvu za »skupino enakovrednih sogovornikov, ki 

se vzajemno podpirajo v dialogu« (prav tam, str. 12.). To razumemo kot enakovrednost 

sogovornikov v smislu obojestranskega spoštovanja in upoštevanja v dvosmerni 

komunikaciji. Bastiani (prav tam, str. 12) s tega vidika piše o sodelovanju, ki je usmerjeno k 

partnerstvu. Meni, »da gre pri partnerstvu največkrat za delitev moči in odgovornosti, ki se 

začne s procesom obojestranskega poslušanja in vključuje odziven dialog na obeh straneh, 

skupne cilje in naloge ter predanost skupnemu delovanju« (prav tam, str. 12).  
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R. Beguš (2012, v Sodelovanje med vrtcem in starši, str. 27-29) piše, da bi se predvsem 

morali zavedati, da so družine različne, z različnimi vzgojnimi stili, da vedno ko kaj želimo 

posegamo v nekaj čisto novega. Zagotovo pa vse družine niso na enakem nivoju, zato je 

pomembno, da ločimo partnerstvo in sodelovanje. Meni, da sodelovanje z družino pomeni: 

delitev odgovornosti, formalna in neformalna srečanja, z eno od družin ali z nobeno, 

površinska oblika sodelovanja, ni enakovrednega položaja pri odločanju o vzgoji, 

odgovornost je lahko izmenična, predlogi so lahko zavrnjeni brez razloga, ni soodločanja ter 

da mora vedno biti cilj. Medtem ko partnerstvo z družino pomeni, vključevanje v neposredno 

vzgojno delo, dogovarjanje, soodločanje, sooblikovanje, enakopravna vloga obeh strani s 

skupnimi cilji, spoštovanje različnosti, demokratičnost, enakovrednost, je na višjem nivoju 

kot sodelovanje, participativna vloga staršev, informacije za družino, informacije o otrokovem 

napredku, sprotno reševanje težav, zaupanje staršev v VIZ, povezovanje z ostalimi družinami, 

spoštovanje razlik ter  možnost izbire, soodločanje, vključiti v delo in življenje vrtca.  

Pri sodelovanju je slabša participacija. Partnerstvo je višje na kvalitetnejšem nivoju, meni R. 

R. Beguš (prav tam). Omenja tudi, da lahko govorimo o kakovostnem partnerstvu šele takrat, 

ko upoštevamo slednje: profesionalnost in vljudnost, pozitivno naravnanost, zaupanje, 

medsebojno spoštovanje, spoštovanje kulture družin, upoštevanje posebnih potreb in interesov 

družin, izobraževanje za starše, redno pisno in ustno informiranje staršev, obiski na domu, 

družabna srečanja, prostor namenjen staršem (oglasna deska, strokovna literatura ipd.).   

 

3.4 PRINCIPI – NAČELA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA Z ODRASLIMI (S 

STARŠI)  

 

Obojestranska participacija in partnerski odnosi med družino-starši in vrtcem-vzgojitelji, so 

vedno bolj pomembni. Kar zavedajo tudi vzgojitelji. Delo z družino – s starši, sodi med zelo 

zahtevne naloge. Od vzgojitelja zahteva veliko pedagoškega znanja in pedagoške 

občutljivosti. Pri delu s starši mora vsak vzgojitelj predšolskih otrok upoštevati principe dela z 

odraslimi ter jih ustrezno prilagajati konkretni situaciji in specifičnim pogojem. Le z 

doslednim upoštevanjem principov lahko pričakujemo, da bodo starši postali aktivni 

sodelavci, ki bodo pripravljeni sprejemati in dajati in tako spreminjati svoje ravnanje. Če 

vzgojitelj pri svojem delu s starši teh principov ne upošteva, povzroča motnje v medsebojnih 

odnosih in v komunikaciji med starši in vzgojitelji. Principi in načela pri delu z otroki in 

odraslimi so podobni, a med njimi prihaja do razhajanj predvsem pri njihovi interpretaciji 

(Lepičnik, Vodopivec, str. 42-43).  
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Krajnc (1979, v Lepičnik, Vodopivec, 1996, str. 44-46) navaja tri principe dela s starši:   

 Princip medsebojnega sodelovanja  

Gre za princip sodelovanja med družino in vrtcem, med starši in vzgojitelji. Temelji na 

skupnih ciljih in nalogah vzgoje ter izobraževanja v tem obdobju. »Sodelovanje naj bo 

usmerjeno v resnične probleme, saj kakor hitro bodo starši ugotovili, da jim le-to pomaga pri 

reševanju njihovih težav, boo pripravljeni sodelovati«, meni Krajnc (prav tam).    

 

 Princip upoštevanja in spoštovanja osebnosti staršev 

Eden od pogojev za vzpostavljanje medsebojnih odnosov je upoštevanje in spoštovanje 

osebnosti staršev. Starši imajo svoje skrbi, odgovornosti, svoje obveznosti, postavljajo si cilje, 

ki jih želijo uresničiti, živijo svoj način življenja, imajo svoja stališča, probleme, 

pričakovanja, napake; imajo izkušnje. Velika napaka, ki jo lahko stori vzgojitelj, je 

podcenjevanje izkušenj staršev in njihove občutljivosti. Če vzgojitelj upošteva in spoštuje 

osebnosti staršev, jim je pripravljen prisluhniti in jih poslušati, bodo tudi starši upoštevali in 

spoštovali njegovo osebnost (prav tam).  

 

 Princip upoštevanja individualnih razlik med starši 

Ljudje smo si med seboj različni. Glede na sposobnosti, temperament, značaj, interese … 

Vzgojitelj mora vse to upoštevati in si prizadevati, da starše čim bolj spozna, saj bo le tako 

lahko z njimi uspešno komuniciral. Predvsem starši pa so tisti, ki svoje otroke najbolj celovito 

poznajo in na njih gledajo drugače; s starševsko ljubeznijo. Zato so do njih velikokrat 

nekritični in nerealni. Vzgojitelj mora to dejstvo upoštevati in s svojo strokovnostjo in 

profesionalnostjo povezati obe podobi otroka in jih strniti v celostno sliko (prav tam).  

 

J. Lepičnik Vodopivec (1996) pa pravi, »da so pedagoška načela pogosto pričakovanja in 

zahteve, ki bi jih morali vzgojitelji upoštevati, ne da bi imeli možnost spoznati in doživeti ter 

se naučiti, kako uresničevati ta načela. Od vzgojitelja se pričakuje in zahteva idealnost, 

mnogokrat pa vzgojitelj nima možnosti, da bi z izkušnjo prišel do znanja in spoznanj ter 

vedenja o tem, kako je z njim, kako se pogovarja s starši, v kakšnem odnosu je do njih, kaj je 

pri tem tisto kar ga ovira in usmerja, kako ga doživljajo in sprejemajo starši, kateri pogoji 

morajo biti zagotovljeni, da se odnos in komunikacija sploh razvijeta, kaj je tisto, kar ga ovira 

in moti, da bi bil uspešnejši in zadovoljnejši sam s seboj in med starši.« Vzgojitelj dobi malo 

povratnih informacij od staršev, na katerih bi lahko gradil boljšo komunikacijo in odnose. 
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Dogaja se, da so starši tiho, svoje misli, stališča, probleme in občutke zadržijo zase, do 

vzgojiteljev pa se ne odzivajo in tako lahko nastaja med njimi vrsta nerazjasnjenih stvari in s 

tem občutkov krivde, nezaupanja itd. Prav zaradi tega pa je kvaliteta medsebojnih odnosov 

med starši in vzgojitelji v vrtcu toliko bolj pomembna. »Od tega, kako starši in vzgojitelji 

sprejemajo drug drugega, koliko se poznajo in kako se cenijo, je odvisno, kako bodo starši 

neki predlog, misel, nasvet ali informacijo sprejeli, vrednotili in upoštevali« (prav tam, str. 

46).   

 

Vedno pa ne gre vse po načrtu, omenjata tudi Kottler A. in Kottler E. (2001). Tudi najbolj 

izkušeni vzgojitelji naletijo na težave. Starši večkrat niso tako razumevajoči in pripravljeni 

sodelovati, kot bi si želeli. Samski in prezaposleni starši včasih težko pridejo na govorilne ure. 

Nekateri starši prinesejo na sestanek lastne probleme, ki preglasijo otrokove težave, tako da se 

niso sposobni osredotočiti nanje. Neredko pride do razburjanja. Včasih starši na vzgojitelja, ki 

ga doživljajo kot avtoriteto in predstavnika ustanove, ki ji očitajo brezbrižnost, usmerijo svojo 

prikrito jezo. Zaradi teh in drugih razlogov se včasih zdi, da starši zavestno nasprotujejo 

vzgojitelju. S tem pa seveda ne pomagajo svojemu otroku. Vsak vzgojitelj se tako pri svojem 

delu srečuje s težavnimi starši. Nekateri so prestrašeni in se skušajo braniti, drugi so agresivni 

in zahtevni. Delo s takšnimi starši je zelo težavno, vzgojitelj pa mora znati ustrezno ukrepati. 

Ločimo: jezne in razočarane starše, starše v stiski, manipulativne in tihe starše ter 

nenajavljene starše.  

 

3.5 CILJI SODELOVANJA S STARŠI  

 

B. Sigulin (2012, v Sodelovanje med vrtcem in starši: zbornik, str. 18-19) meni, da se je 

sodelovanje med vrtcem in starši v zadnjih letih zagotovo zelo spremenilo. Še ne tako dolgo 

časa nazaj starši niso imeli možnosti vstopa v igralnico, ponekod celo v vrtec ne, otroka so 

oddali kar na vhodu, bilo je nemogoče, da bi kateri od staršev z otrokom v oddelku preživel 

nekaj dni. Danes pa ni več tako. Starši so aktivno vključeni v življenje in delo vrtca in 

oddelka, v katerega je vključen njihov otrok. V uvajalnih dneh se prvič srečajo z igralnico in 

dobijo vpogled na delo in življenje v vrtcu. Tako se lažje začne razvijati medsebojno 

zaupanje, ki je ključnega pomena za uspešno uvajanje in privajanje otroka in staršev na vrtec. 

Starši želijo imeti vpogled v dejavnosti, ki potekajo v vrtcu, na takšen način bodo tudi lažje 

zaupali vzgojiteljem. Pogosto pa so njihova pričakovanja zelo visoka, tudi nerealna. Prav tako 
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že sam Kurikulum za vrtce (1999) omenja, da morajo starši upoštevati meje svojega 

soodločanja in strokovno avtonomnost vrtca. Pravilno je, da so starši seznanjeni z vizijo vrtca 

in oddelka, kajti le tako bodo spoznali meje soodločanja in sodelovanja.  

  

Vidmar (2010, v Sodelovanje med vrtcem in starši: zbornik, 2012, str. 14-15) omenja cilje 

sodelovanja s starši. Ti so: »zmanjšati strah v celotni družini; podpirati navezanost in 

pripadnost posameznih družinskih članov svoji družini, razvijati samozaupanje staršev pri 

delu s svojimi otroki; spodbujati razvijanje sposobnosti in zmožnosti otrok, seznaniti starše o 

normalnem razvoju otroka; seznaniti starše o ravnanju, če se pri otrocih pojavijo težavne 

oblike vedenja in posebnosti v razvoju; pomoč staršem, da postanejo del skupnosti; razvijanje 

zaupanja v strokovno kompetentnost strokovnih delavcev vrtca; objektivno informiranje 

staršev; spoznavanje možnih načinov in oblik dela staršev s svojimi otroki z namenom 

odkrivanja otrokovih potreb; zagotavljanje spoštovanja družinske kulture ter razvijanje 

partnerstva z družino«.   

 

3.6 OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI  

 

Sodelovanje med starši in vrtcem je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Za 

kvalitetno sodelovanje pa je zelo pomembno, da vzgojiteljica staršem stoji ob strani. Ne glede 

na to, ali starši želijo sodelovati z vrtcem ali ne, imajo možnost izbrati obliko sodelovanja 

(Vonta, 2009). Vrtci lahko uresničujejo različne tipe sodelovanja, da bi povišali sodelovanje z 

družinami, zato Eipsteinova (1996, v Vonta, 2009) omenja šest tipov sodelovanja: 

usposabljanje za starševstvo, učinkovito komuniciranje, vključevanje članov družine kot 

prostovoljcev, posredovanje informacij od doma, sprejemanje odločitev in sodelovanje s 

skupnostjo. Danes se v teoriji in praksi pojavlja veliko oblik sodelovanja s starši, ki se preko 

različnih vsebin uresničujejo skozi formalne in neformalne oblike sodelovanja. Đ 

 

3.6.1 FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI  

 

Formalne oblike sodelovanja so predvsem tiste, ki so predpisane in jih opredeljuje 

zakonodaja, meni J. Lepičnik Vodopivec (2012). So posebej organizirane, načrtovane z 

odmerjenim časom in posebnim prostorom. Značilnost formalne oblike vidi tudi v frontalnem 

podajanju informacij od vzgojitelja do staršev, kar pomeni enosmerno komunikacijo. To so 
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govorilne ure, roditeljski sestanki, pisna sporočila ter sodelovanje staršev v svetu vrtca in 

svetu staršev.  

 

 Govorilne ure  

So najpogostejše oblike sodelovanja med vzgojitelji in starši in so del vzgojiteljeve obveze. 

Po navadi gre za eno uro tedensko, ki jo vzgojitelj sam časovno razporedi in objavi. 

Namenjena je staršem. Ta oblika je običajno tudi najbolj obiskana, saj starši dobijo 

informacije o svojem otroku. Vzgojitelj naj bi se na govorilno uro posebej pripravil, saj bo le 

tako potekala korektno. Tako bo v izjavah in komentarjih verodostojen, ker bo pogovor 

potekal na osnovi vnaprej zapisanih argumentov (Intihar, Kepec, 2002, v Lepičnik, 

Vodopivec, 2012). Kakšen je cilj govorilne ure, je odvisno od tega, kdo da pobudo, menita 

Kottler, J. in Kottler, E. (2001). Kadar jo zahtevajo starši, se bo moral vzgojitelj zanesti na 

svojo sposobnost poslušanja. Pozorno prisluhniti njihovi skrbi ter pobudam in ustrezno 

odreagirati. Govorilna ura, ki jo skliče vzgojitelj, pa vključuje več vprašanj, zbiranja 

podatkov, postavljanje ciljev ter reševanja problemov. Gre za obliko, ki jo redno zahteva 

institucija, ki je najbolj strukturirana, njen temeljni cilj pa je vzpostavljanje kakovostnega 

odnosa s starši in dajanje povratnih informacij o otrokovem razvoju in napredku.  Prodanović 

(1981, v Lepičnik, Vodopivec, 2012) omenja, da govorilne ure za vzgojitelja predstavljajo: da 

osebno spozna starše, njihova stališča in mnenja o otroku, da spozna otrokov razvoj, 

družinsko življenje in s tem tudi preostale družinske člane, da se seznani s pogoji, v katerih 

otrok živi in se razvija, da spozna, na kakšen način v družini spodbujajo otrokove sposobnosti, 

samostojnost in ustvarjalnost. Starši pa naj bi od vzgojitelja na govorilni uri izvedeli: kakšen 

je splošen razvoj njihovega otroka, kako ravnati v posebnih okoliščinah, v kolikšni meri so 

zagotovljene otrokove potrebe, posebne dosežke svojega otroka, in tudi resničnost otrokovih 

izjav o prebivanju v vrtcu in tamkajšnjem dogajanju. Marinšek (2009, v Sodelovanje med 

vrtcem in starši, 2012) meni, da starši od vseh oblik sodelovanja z vzgojitelji oz. učitelji 

najbolj cenijo govorilne ure, kjer lahko neformalno govorijo o različnih temah.   

 

 Roditeljski sestanki  

J. Lepičnik Vodopivec (2012) meni, da je roditeljski sestanek temeljna oblika skupne 

obravnave s področja vzgoje in izobraževanja. Za uspešno izvedbo roditeljskega sestanka sta 

pomembni ustrezna izbira tem in pripravljenost vzgojiteljice. Vzgojitelj mora biti pozoren, da 

tudi prostor uredi tako, da je komunikacija lažja. Nikakor ne sme pozabiti na pisanje 

zapisnika. Na roditeljskih sestankih se ustvarja pozitivna klima partnerskih odnosov, ki 
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omogočajo izmenjavo potrebnih in pomembnih informacij o razvojni stopnji otroka. Teme 

roditeljskega sestanka so v naprej določene in zapisane že v vabilu. Namen roditeljskih 

sestankov pa je ta, da dajejo staršem splošne informacije o napredku in vedenju celotne 

skupine, načrtovanih in izpeljanih akcijah, vzgojno-izobraževalnem programu ter o načinih in 

vsebini vzgojnega dela. Roditeljski sestanki so formativne in informativne oblike sodelovanja, 

omenja Pšunder (1994, v Lepičnik Vodopivec, 2012). Imajo izobraževalni namen, kjer starši 

usvajajo nova znanja s področja pedagogike, psihologije, sociologije in tudi z drugih področij.  

 

 Pisna sporočila  

Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med vrtcem in starši. Med 

pisna sporočila uvrščamo uradne dopise, različna vabila, obvestila, uradna obvestila in pisma. 

V vrtcu pa najdemo tudi oglasno desko, »kotiček za starše«, na kateri so navedene vse glavne 

aktivnosti, ki jih otroci počnejo v vrtcu, informacije o vrtcu, pravice otrok in staršev, vabila na 

različna srečanja in podobno (Lepičnik, Vodopivec, 2012).  

Vedno več pa vzgojitelji in starši posegajo tudi po elektronski komunikaciji (Kottler, Kottler, 

2001), ki je novejša oblika obveščanja in sodelovanja. Elektronska sporočila pa niso vedno 

najbolj zanesljiva, saj vzgojitelj ne ve, ali so starši pošto prebrali, niti kdaj so jo prebral. 

Takšna sporočila tudi ne omogočajo zaupnosti.  

 

 Sodelovanje staršev v svetu vrtca  

S sodelovanjem staršev in vrtca dosežemo zaupanje staršev do dela v vrtcu in aktivno 

vključevanje staršev v neposredno delo vrtca. Svet vrtca sestavljajo: trije predstavniki 

ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so izvoljeni 

za štiri leta (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 46. člen, 1996).  

   

 Sodelovanje staršev v svetu staršev  

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev, ki ga 

sestavljajo: iz vsake skupine po en predstavnik staršev, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 

sestanku in trije člani sveta vrtca. Svet staršev predlaga programe, daje soglasje k predlogu 

ravnatelja o storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem 

načrtu. Razpravlja o poročilih in vzgojni problematiki, obravnava pritožbe staršev glede 

vzgojnega dela, voli predstavnika v svet vrtca in opravlja druge naloge, skladno z zakonodajo 

in predpisi. Svet staršev prvič skliče ravnatelj (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, 66. člen, 1996).  
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3.6.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI  

 

Neformalne oblike sodelovanja s starši so vse tiste oblike, ki se razvijajo kot posledica večje 

odprtosti vrtca do staršev in ki so običajno načrtovane bolj sproščeno omenja Intihar Kepec 

(2002, v Lepičnik, Vodopivec, 2012). Podobno pa jih opiše tudi J. Lepičnik Vodopivec (prav 

tam, str. 28), saj jih vidi kot »spontane, nenačrtovane priložnosti za pogovore med vzgojitelji 

in starši, ki ustvarjajo boljšo klimo, ter pozitivneje vplivajo na medsebojno sodelovanje«. 

Posledično tudi na usklajenost delovanja na otrokov razvoj.  

 

 Uvajanje otrok v vrtec  

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok. Uvajanje v vrtec se od vrtca do vrtca 

razlikuje, a večina uporablja enak način. Najprej se srečajo starši in ravnatelj vrtca. Ta jim 

predstavi vrtec, njegovo delovanje in program ter odgovarja na morebitna vprašanja staršev. 

Pozneje si starši skupaj z otroki lahko ogledajo vrtec, igralnico, igrišče … Zelo pomemben 

prvi stik ima vzgojitelj, ki skupaj s starši načrtuje najustreznejši način uvajanja njihovega 

otroka v vrtec, navaja Osolnik (2000, v Lepičnik, Vodopivec 2012).  

 

 Dan odprtih vrat  

Vrtec ima na široko odprta vrata za vse, ki želijo pogledati v njegov svet, meni Lepičnik, 

Vodopivec (2012). Starši so na dan odprtih vrat navzoči pri delu v igralnici in lahko tudi 

aktivno sodelujejo. Cilj te dejavnosti je omogočiti staršem neposredno izkušnjo dela z otroki v 

vrtcu.  

 

 Šola za starše  

Starši sami pokažejo interes za pridobivanje znanja in izkušenj s področja vzgoje otrok, čutijo 

potrebo po tovrstnem sodelovanju; vrtec zato organizira predavanja in delavnice o različnih 

aktualnih temah (Lepičnik, Vodopivec, 2012).  

 

 Skupni projekti in delavnice  

Tu je priložnost, da skozi neformalen odnos tudi vzgojitelji prejmejo ozek pogled v dinamiko 

posamezne družne, saj so vzgojitelju tovrstne informacije zelo dragocene in koristne pri 

razumevanju otrokovih navad in njegovem odzivanju na konkretne situacije. Po navadi so 

takšne oblike druženja največkrat obiskane, meni D. Logar (v Sodelovanje med vrtcem in 

starši, 2012). Starši so po navadi le udeleženci na sklepnih predstavitvah projektov, lahko pa 
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so prav oni pobudniki različnih projektov in delavnic, ki svoje delo in zamisli za sodelovanje 

izrazijo prek svojih otrok ali osebno na katerem od formalinih ali neformalnih srečanj v vrtcu 

(Lepičnik, Vodopivec, 2012, str. 35).  

 

 Izleti in pikniki  

Na njih se starši in vzgojitelji sprostijo, meni J. Lepičnik Vodopivec (2012). Med seboj se 

spoznavajo in družijo zunaj vrtca. Piknika se lahko udeležijo vsi člani družine in zajema 

številne dejavnosti v naravi: šport, ples, zabavne igre.  

 

Zelo priljubljena neformalna oblika, ki se je največkrat poslužujejo starši in vzgojiteljice, je 

tudi oblika »pogovor na vratih«. Komunikacija »na vratih« ne more biti namenjena poročilu, 

pritožbi ali reševanju konfliktov. V središču naj bo poslavljanje, podpora otroku pri prehodu v 

vrtec ali domov, pozdravljanje. Za pogovor in informacije o otroku si je potrebno vzeti čas in 

miren prostor. Slabost »pogovora na vratih« je tudi ta, da vzgojitelj ne more biti hkrati 

osredinjen na otroke v igralnici in starše. Pogovor o otroku sodi v miren prostor in čas, menita 

Bahovec in Golobič (2004, v Lepičnik, Vodopivec, 2012). Tudi Marinšek (2009, v 

Sodelovanje med vrtcem in starši, 2012) pravi, »da se starši najpogosteje poslužujejo dnevnih 

individualnih pogovorov ali izmenjave mnenj, posebnosti … na vratih zjutraj ob prihodu ali 

popoldne ob odhodu otroka iz vrtca.«  

J. Lepičnik, Vodopivec (2012, str. 36-37) navaja, da so cilji neformalnih oblik sodelovanja: 

spodbujanje razvoja pozitivnih čustev pri otroku in starših, skupno preživljanje prostega časa, 

omogočiti spoznavanja življenja v vrtcu in načina življenja ter ustvarjanje pozitivne 

komunikacije med starši, vzgojitelji in otroki. Tudi stroka poudarja potrebo po tesnejšem 

sodelovanju staršev in vrtca. S tem dosegajo večjo usklajenost med vzgojno-izobraževalnimi 

prizadevanji vrtca in staršev. Starši imajo pri neformalnih oblikah sodelovanja možnost, da 

aktivno in neposredno doživijo različne dejavnosti in vzdušje v skupini, se med seboj 

spoznajo, povežejo, si nudijo medsebojno podporo in pomoč. Vsaka od naštetih oblik 

neformalnega sodelovanja s starši se lahko pripravi na dveh različnih ravneh. Na ravni 

celotnega vrtca ali pa na ravni posamezne skupine v vrtcu.      
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II. EMPIRIČNI DEL  

4. METODOLOGIJA 
 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN 

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi dviga kakovosti predšolske vzgoje. 

Brez vzajemnega sodelovanja bi vzgojitelji v vrtcu zelo težko bogatili življenje otrok v vrtcu 

ter vplivali na razvoj in počutje njihovih otrok.   

Zato sem v empiričnem delu diplomske naloge preverila vpliv in zadovoljstvo staršev na 

potek dejavnosti v Vrtcu Krško. Predvsem pa me je zanimalo, kako oziroma na kakšen način 

in v kolikšni meri starši sodelujejo oz. so pripravljeni sodelovati z vrtcem, ter ali so zadovoljni 

z dejavnostmi na ravni skupine in vrtca na splošno.  

 

4.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj diplomske naloge je proučiti vpliv in zadovoljstvo staršev na potek dejavnosti v Vrtcu 

Krško. Zanima me, kako oziroma na kakšen način in v kolikšni meri starši sodelujejo oz. so 

pripravljeni sodelovati z vrtcem, ter ali so zadovoljni z dejavnostmi na ravni skupine in vrtca 

na splošno. Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

R1: Ali so vsi starši pripravljeni sodelovati z vrtcem?  

R2: Kdo največkrat sodeluje z vrtcem? 

R3: Ali starši menijo, da jih vrtec dovolj izčrpno obvešča o delu v vrtcu? 

R4: Ali starši menijo, da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku?  

R5: Ali so starši zadovoljni s strokovnostjo in ažurnostjo vzgojiteljev pri podajanju 

informacij glede njihovega otroka.  

 

4.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj, opredelitve problema in ciljev raziskave sem postavila 

naslednje hipoteze:  

H 1: Predpostavljam, da so vsi starši pripravljeni sodelovati z vrtcem.  

H 2: Predpostavljam, da z vrtcem največkrat sodelujejo matere.  
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H 3: Predpostavljam, da večina staršev meni, da vrtec dovolj izčrpno obvešča starše o delu v 

vrtcu.  

H 4: Predpostavljam, da večina staršev meni, da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu 

otroku.   

H 5: Predpostavljam, da je večina staršev zadovoljnih s strokovnostjo in ažurnostjo 

vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega otroka.  

 

4.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri raziskovanju empiričnega dela sem uporabila deskriptivno metodo kvantitativnega 

pedagoškega raziskovanja.  

 

4.5 RAZISKOVALNI VZOREC  

 

V raziskavo sem vključila starše Vrtca Krško. Anketa je bila izvedena v juliju 2016. 

Sodelovalo je 56 staršev.  

 

 

Graf 1: Deleži glede na spol oseb, ki so odgovarjale na vprašalnik 

 

Med anketiranimi starši je bilo vključenih 10 moških, kar je 18 %, in 46 žensk, ker predstavlja 

82%.  
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Graf 2: Deleži glede na starost oseb, ki so odgovarjale na vprašalnik 

 

Največ anketirancev je bilo starih med 30 in 40 let, teh je bilo 68 %, 21 % vprašanih je bilo 

mlajših od 29 let, 7 % pa nad 40 let. Le 4 % vprašanih niso opredelili starosti.  

 

4.6 OPIS INSTRUMENTA 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki je bil že delno uporabljen v 

diplomskem delu S. Ulage (2009). Izpolnili so ga starši otrok iz Vrtca Krško.   

V anketnem vprašalniku sem staršem zastavila 7 vprašanj oz. trditev. Na začetku sta vprašanji 

o objektivnih dejstvih, kot sta spol in starost, sledijo pa vprašanja oz. trditve, ki se nanašajo na 

njihove izkušnje s sodelovanjem z vrtcem. 4 vprašanja, na katera so starši odgovarjali z 

obkroževanjem njim ustreznih odgovorov, ter 13 trditev, pri katerih so se starši odločali med 

oceno 1 in 5, ter vprašanje odprtega tipa.  

 

4.7 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

 

Zbiranje podatkov je potekalo v Vrtcu Krško, in sicer v mesecu juliju 2016. Za raziskavo sem 

uporabila anketni vprašalnik. Preverila sem spol staršev, kdo največkrat sodeluje z vrtcem, 

pomen sodelovanja z vrtcem, možnosti sodelovanja, kolikokrat na leto sodelujejo z vrtcem, ali 

se udeležujejo izobraževanj namenjenih staršem in ali so zadovoljni z odnosi in sodelovanjem 

z vzgojitelji.  
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4.8 OPIS OBDELAVE PODATKOV  

 

Podatke sem računalniško obdelala s pomočjo statističnega programa SPSS in programa 

Microsoft Office Excel. Obdelava podatkov je potekala na ravni deskriptivne statistike, pri 

kateri sem uporabila prikaz atributivnih spremenljivk s frekvencami. Podatki bodo prikazani z 

grafi in urejeni ter predstavljeni v preglednicah in opisno interpretirani.  

 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 PRIPRAVLJENOST STARŠEV ZA SODELOVANJE Z VRTCEM  

 

V empiričnem delu nas je najprej zanimalo, ali so vsi starši pripravljeni sodelovati z vrtcem?  

Preverjali smo hipotezo H 1: Predpostavljam, da so vsi starši pripravljeni sodelovati z vrtcem.  

 

 

Graf 3: Pripravljenost za sodelovanje z vrtcem 

 

Gleda na odgovore na trditve sedmega anketnega vprašanja (graf 3), kjer so anketirani 

odgovarjali na trditev 1: »Z vrtcem sem pripravljen(a) sodelovati«, jih je večina (73 %) 

odgovorilo, da se popolnoma strinja s to trditvijo, 9 % se jih zelo strinja, 16 % staršev pa se 

strinja s to trditvijo. Nihče od anketiranih se s trditvijo ni strinjal. Iz tega razberemo, da se 

starši zavedajo sodelovanja z vrtcem, kar je zelo pomembno za dvig kakovosti predšolske 

vzgoje in prispevanje k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje 

(Kurikulumu za vrtce, 1999). Vsekakor pa si moramo s starši in otroki najprej vzpostaviti 
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korekten in spoštljiv odnos ter pridobiti zaupanje, kajti le tako bodo starši pripravljeni 

sodelovati z vrtcem.  

 

 

Graf 4: Pogostost sodelovanja z vrtcem 

 

Na četrto anketno vprašanje (graf 4) »Kolikokrat na leto sodelujete z vrtcem?«, je največ 

anketiranih odgovorilo, kar 41 % vprašanih, da vsak mesec, 1-2-krat letno sodeluje 39 % 

vprašanih, 2 % jih je odgovorilo, da vsak teden ter 18 % jih je odgovorilo, da z vrtcem 

sodelujejo dnevno. V nadaljevanju nas je nato zanimala povezava med pogostostjo 

sodelovanja z vrtcem ter trditvijo, da so z vrtcem pripravljeni sodelovati.  

  

Preglednica 1: Število oseb glede na to, kako pogosto sodelujejo z vrtcem ter glede na 

strinjanje s trditvijo 1 »Z vrtcem sem pripravljen(a) sodelovati«.  

 

T1: »Z vrtcem sem pripravljen(a) sodelovati.« 

Skupaj 

sploh se 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam  Strinjam se  

zelo se 

strinjam 

popolnoma 

strinjam 

Pogostost 

sodelovanja 

z vrtcem 

Nikoli 0 0 0 0 0 0 

1-2 letno 0 0 4 3 15 22 

Vsak mesec 0 0 5 2 16 23 

Vsak teden 0 0 0 0 1 1 

Dnevno 1 0 0 0 9 10 

Skupaj 1 0 9 5 41 56 
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Rezultati v preglednici 1 kažejo, da se tisti, ki sodelujejo z vrtcem 1-2-krat letno v večini zelo 

do popolnoma strinjajo s sodelovanjem z vrtcem. Največ tistih, ki se popolnoma strinjajo s 

sodelovanjem, sodeluje z vrtcem 1-2-krat letno (le redko). Tisti, ki z vrtcem sodelujejo vsak 

mesec se v večini zelo strinjajo do popolnoma strinjajo s sodelovanjem z vrtcem. Večina 

oseb, ki sodeluje z vrtcem vsak teden, se popolnoma strinjajo s sodelovanjem z vrtcem. Ena 

anketirana oseba, ki se ne strinja s sodelovanjem vrtca, sodeluje z vrtcem dnevno, kar ni v 

skladu s pričakovanji, zato smo jo pri končanem sklepu izključili. Iz rezultatov razberemo, da 

starši v večini veliko sodelujejo z vrtcem (vsak mesec 41 % vprašanih, 1-2-krat letno 39 %, 

dnevno 18 %), kar razberemo iz grafa 4. Torej se starši udeležujejo tako formalnih kot 

neformalnih oblik sodelovanja. To je velika spodbuda za vrtec in vzgojitelje ter tudi otroke. J. 

Lepičnik, Vodopivec (1996) omenja, da takšna sodelovanja po eni strani krepijo in 

usposabljajo starše za uspešnejše delovanje na otrokov razvoj, po drugi strani pa vplivajo tudi 

na boljše delovanje njih samih. Tudi Coloroso (1996) piše, da bo vzgojitelj lažje razumel 

otroka in njegovo obnašanje, če bo poznal njegovo družinsko okolje in načela njihove 

družinske vzgoje. Čim bolje bo vzgojitelj to okolje poznal, tem uspešnejše bo sodeloval s 

starši in prispeval k uresničevanju temeljnih družbenih obveznosti pri vzgoji otrok. Vse to pa 

vzgojitelj spoznava, če so starši pripravljeni sodelovati z vrtcem.   

Hipotezo 1 sprejmemo, saj so vsi vprašani odgovorili, da vsaj 1-2-krat letno sodelujejo z  

vrtcem (vendar se eden od vseh 56 vprašanih staršev sploh ne strinja, da je z vrtcem 

pripravljen sodelovati (ta sodeluje z njim tedensko).  

 

5.2 SODELOVANJE Z VRTCEM  

 

Naslednje, kar nas je zanimalo, je bilo, kdo od staršev največkrat sodeluje z vrtcem. Na 

podlagi teoretičnih spoznanj, opredelitve problema in ciljev raziskave smo postavili in 

preverjali naslednje hipoteze. H 2: Predpostavljam, da z vrtcem največkrat sodelujejo matere.  
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Graf 5: Deleži oseb glede na vprašanje »Kdo največkrat sodeluje z vrtcem?« 

 

Iz grafa 5 razberemo, da je več kot polovica anketiranih (57 %) odgovorila, da je to mati, 38 

% anketirancev je odgovorilo, da sodelujeta oba starša in le 5 % anketirancev, da z vrtcem 

največkrat sodeluje oče.  

Kot je razvidno iz opisa vzorca (graf 1), so na vprašalnik odgovarjale v večini matere, kar 

lahko dodatno potrdi njihovo sodelovanje z vrtcem.  

Glede nato, kdo je odgovarjal na vprašalnik (oče ali mati), se končna trditev glede na to kdo 

sodeluje z vrtcem, ne spremni bistveno, saj so tudi moški (očetje) odgovorili, da z vrtcem 

sodelujejo pretežno mame ali oba starša (graf 6).  

 

 

Graf 6: Delež oseb, ki sodelujejo z vrtcem, glede na to, kdo je odgovarjal (moški ali ženske) 
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Hipotezo 2 lahko tako sprejmemo, saj matere sodelujejo z vrtcem v več kot 90 % primerov. V 

okoli 57 % sodelujejo le matere, v okoli 38 % pa sodelujeta oba starša, kar je dosti več od 

očetov.  

 

5.3 OBVEŠČANJE STARŠEV O DELU V VRTCU  

 

V zvezi z načinom in oblikami sodelovanja staršev z vrtcem, smo si postavili raziskovalno 

vprašanje, ali starši menijo, da jih vrtec dovolj izčrpno obvešča o delu v vrtcu, in nato 

postavili hipotezo, H 3: Predpostavljam, da večina staršev meni, da vrtec dovolj izčrpno 

obvešča starše o delu v vrtcu.   

 

To hipotezo smo preverili s trditvama T 3 »Formalne oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, 

pogovorne ure …) so koristne«  in T 11 »Za mojega otroka je v vrtcu dobro poskrbljeno«.  

 

 

Graf 7: Delež vprašanih glede na odgovore pri anketnem vprašanju 7, na trditvi T 3  

»Formalne oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, pogovorne ure …) so koristne« in  T 11 

»Za mojega otroka je v vrtcu dobro poskrbljeno« 

 

Ugotovili smo (graf 7), da se je večina, kar 98 % vprašanih, popolnoma strinjala s trditvama 

T 3 »Formalne oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, pogovorne ure …) so koristne«, in 

T 11 »Za mojega otroka je v vrtcu dobro poskrbljeno«. Največ staršev (71 %) se popolnoma 

strinja s trditvijo T 3 »Formalne oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, pogovorne ure …) so 

koristne«, 16 % anketiranih se zelo strinja, 11 % se strinja ter 2 % se jih ne strinja. Nihče od 
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anketiranih se sploh ne strinja s to trditvijo (graf 7). S trditvijo T 11 »Za mojega otroka je v 

vrtcu dobro poskrbljeno« se popolnoma strinja 64 % anketiranih, 21 % se zelo strinja, 14 % se 

jih strinja ter 2 % anketiranih se ne strinja (ena oseba). Nihče od anketiranih se tudi s to 

trditvijo sploh ne strinja.  

 

Tako lahko hipotezo 3 sprejmemo, saj rezultati kažejo, da večina, več kot 95 %, staršev meni, 

da vrtec dovolj izčrpno obvešča starše o delu v vrtcu. To pomeni, da starši zaupajo 

zaposlenim v vrtcu, so zadovoljni z njihovimi odnosi in sodelovanjem.  

  

5.4 KORISTNOST SODELOVANJA STARŠEV Z VRTCEM 

 

Nadalje nas je zanimalo tudi, ali starši menijo, da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu 

otroku. Postavili smo si hipotezo H 4: Predpostavljam, da večina staršev meni, da sodelovanje 

z vrtcem koristi njihovemu otroku.   

 

To hipotezo smo preverili s trditvama T 7 »Moje sodelovanje z vrtcem koristi mojemu 

otroku« in T 1 »Z vrtcem sem pripravljen(a) sodelovati«.  

 

 

Graf 8: Delež vprašanih glede na odgovore pri anketnem vprašanju 7, na trditvi T 7 »Moje 

sodelovanje z vrtcem koristi mojemu otroku« in T 1 »Z vrtcem sem pripravljen(a) sodelovati«  

 

S trditvijo T 7 »Moje sodelovanje z vrtcem koristi mojemu otroku« so se anketirani 

popolnoma strinjali (graf 8) v 71%, zelo strinjali 16 % ter strinjali 13 % vprašanih. Nihče se s 

to trditvijo ni ne strinjal oz. sploh ne strinjal.  Prav tako se večina, 98 % vprašanih, strinja (16 
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%), zelo strinja (9 %) ali popolnoma strinja (73 %) s trditvijo T1 »Z vrtcem sem pripravljen(a) 

sodelovati«. Le eden vprašan, kar predstavlja okoli 2 % anketiranih, se s trditvijo ni strinjal.  

 

Tako lahko hipotezo 4 sprejmemo, saj rezultati kažejo, da večina, več kot 95 %, staršev meni, 

da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku. To pomeni, da se starši zavedajo, kako zelo 

pomembno je življenje vrtca za njihovega otroka in kako zelo koristno je za zdrav razvoj 

njihovega otroka sodelovanje med vrtcem, vzgojitelji in starši. O tem pišejo tudi številni 

avtorji, J. Lepičnik Vodopivec (1996 in 2012), Vidmar (2010), Vonta (2010), Berčnik in 

Devjak (2015) ter drugi.   

 

5.5 STROKOVNOST IN AŽURNOST PRI PODAJANJU INFORMACIJ O OTROKU 

 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo ali so starši zadovoljni s strokovnostjo 

in ažurnostjo vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega otroka. Postavili smo 

hipotezo, H 5: Predpostavljam, da je večina staršev zadovoljnih s strokovnostjo in ažurnostjo 

vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega otroka.  

 

To hipotezo smo preverjali s trditvami T 5 »Vzgojni proces je učinkovitejši ob sodelovanju 

starši – vzgojitelj«, T 6 »Zaupam zaposlenim v vrtcu.« in T10 »Zadovoljen sem z odnosi 

vzgojitelj – starši«. 

 

 

Graf 9: Delež vprašanih glede na odgovore pri anketnem vprašanju 7, na trditve T 5 »Vzgojni 

proces je učinkovitejši ob sodelovanju starši – vzgojitelj«, T 6 »Zaupam zaposlenim v vrtcu«  

in T 10 »Zadovoljen sem z odnosi vzgojitelj – starši«. 



40 

 

 

Iz grafa 9 ugotavljamo, da se s trditvami T 5 »Vzgojni proces je učinkovitejši ob sodelovanju 

starši – vzgojitelj«, T 6 »Zaupam zaposlenim v vrtcu« in T 10 »Zadovoljen sem z odnosi 

vzgojitelj – starši«, ni strinjal po en vprašan (kar predstavlja 2 % vseh), preostalih 98 % 

vprašanih pa se je strinjalo, zelo strinjalo ali popolnoma strinjalo s trditvami. Oseba, ki se ni 

strinjala s T6, se tudi ni strinjala s T 10. S trditvijo T 5 »Vzgojni proces je učinkovitejši ob 

sodelovanju starši – vzgojitelj« se je popolnoma strinjalo 68 % anketiranih, zelo strinjalo 

18 % ter strinjalo 13 %. S trditvijo T 6 »Zaupam zaposlenim v vrtcu« se je popolnoma 

strinjalo 68 % vprašanih, zelo strinjalo 20 % in strinjalo 11 %. S trditvijo T 10 »Zadovoljen 

sem z odnosi vzgojitelj – starši« pa se je popolnoma strinjalo 61 % anketiranih, zelo strinjalo 

18 % ter strinjalo 18 %.  

 

Tako lahko potrdimo tudi hipotezo 5, saj rezultati kažejo, da se večina, več kot 95 %, staršev 

strinja s T 5 »Vzgojni proces je učinkovitejši ob sodelovanju starši – vzgojitelj«, T 6 

»Zaupam zaposlenim v vrtcu« in T 10 »Zadovoljen sem z odnosi vzgojitelj – starši«, ki 

opredeljujejo, kako so starši zadovoljni s strokovnostjo in ažurnostjo vzgojiteljev pri 

podajanju informacij glede njihovega otroka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

ZAKLJUČEK  

 

Že v času mojega šolanja sem kar hitro ugotovila, da delo vzgojiteljev ni le delo z otroki, 

temveč je zelo pomembno in odgovorno delo tudi s starši in družinami. Vzgojitelj, kot 

strokovni delavec, pa se mora zavedati, da so si družine med seboj različne, z različnimi 

vzgojnimi stili, da vedno, ko kaj želimo, posegamo v nekaj čisto novega. Predvsem pa mora 

vsak vzgojitelj predšolskih otrok pri delu s starši upoštevati principe dela z odraslimi ter jih 

ustrezno prilagajati konkretni situaciji in specifičnim pogojem. Le tako lahko pričakujemo, da 

bodo starši radi sodelovali in prihajali v vrtec. Če vzgojitelj pri svojem delu s starši teh 

principov ne upošteva, povzroča motnje v medsebojnih odnosih in v komunikaciji med starši 

in vzgojitelji. To pa ni dobro za otroke, saj nam je vsem skupni cilj vzgojiti srečnega otroka, 

sposobnega samostojnega življenja v družbi.  

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno za celosten razvoj otroka. Vrtci in 

vzgojitelji si prizadevajo in zastavljajo dobre oblike sodelovanja, tako formalne kot 

neformalne. Od staršev pa je odvisno, ali sodelovanje sprejmejo ali ne.  

 

Ugotovila sem, da so anketirani v Vrtcu Krško zadovoljni z življenjem in delom vrtca. 

Predvsem pa, da je več kot 90 % staršev pripravljenih sodelovati z vrtcem in z vrtcem vsi 

sodelujejo vsaj 1–2 krat letno. Kot sem predvidevala, z vrtcem največkrat sodelujejo matere, a 

tudi podatek, da v 38 % sodelujejo matere in očetje skupaj, se mi je zdel zelo pomemben. 

Menim, da glede na današnji čas, ko dajemo velik poudarek na družino, odnose in vzgojo 

otrok, je ta podatek zelo spodbuden. Za vrtec, vzgojitelje in predšolsko vzgojo na splošno.  

Iz anket sem tudi ugotovila, da večina anketiranih staršev vrtca Krško, več kot 95 %, meni, da 

sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku. To pomeni, da se starši zavedajo, kako zelo 

pomembno je življenje vrtca za njihovega otroka in kako koristno je za zdrav razvoj 

njihovega otroka sodelovanje med vrtcem, vzgojitelji in starši. Tudi podatek, da so anketirani 

starši vrtca Krško na trditev T 6 »Zaupam zaposlenim v vrtcu« odgovorili: strinjam se 68 % 

vprašanih, zelo se strinjam 20 % in strinjam se 11 %, se mi zdi zelo pomemben. Starši 

zaupajo strokovnim delavcem vrtca Krško, njihovemu delu in življenju vrtca na splošno.  
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PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, sem Tadeja Kokot, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani in pišem diplomsko nalogo o vplivu staršev na življenje in delo vrtca. Vabim Vas k 

sodelovanju in Vas prosim, da iskreno ter natančno odgovorite na vprašanja. Anketni 

vprašalnik je anonimen. Rezultate bom uporabila izključno za izdelavo diplomske naloge. 

Prosim Vas, da mi vprašalnike vrnete v enem tednu, v škatle, ki bodo v garderobah vrtca ali 

vzgojiteljem v vrtcu. Za vaše odgovore, čas in trud se Vam iskreno zahvaljujem.  

1. Spol: (obkrožite)  

a) M 

b) Ž            

 

2. Starost: _______ 

 

3.   Kdo največkrat sodeluje z vrtcem (pogovorne ure, roditeljski sestanki, različna 

druženja …)? (obkrožite) 

a) mati 

b) oče 

c) oba 

d) drugi__________ 

 

4. Kolikokrat na leto sodelujete z vrtcem? (obkrožite) 

a) 1–2 krat letno 

b) vsak mesec 

c) vsak teden 

d) dnevno 

e) nikoli 

 

5. Pri katerih oblikah sodelovanja največkrat sodelujete? (obkrožite) 

a) formalnih (roditeljski sestanki, pogovorne ure …) 

b) neformalnih (različna druženja) 

c) obeh  

 

6. Vrtec, kot obliko sodelovanja s starši, ponuja različna izobraževanja za starše. Ali se 

jih udeležujete? (obkrožite) 

a) redno 

b) včasih 

c) nikoli 
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7. V stolpcu so napisane trditve. Prosim, s križcem označite oceno od 1 do 5. Ocena 1 

pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 5 pomeni, da se s trditvijo 

popolnoma strinjate.  

 
 

TRDITVE 

1 

sploh se 

ne 

strinjam 

2 

se ne 

strinjam 

3 

se 

strinjam 

4 

zelo se 

strinjam 

5 

popolnoma 

se strinjam 

Z vrtcem sem pripravljen(a) sodelovati.                  

Strokovni delavci vrtca si želijo mojega 

sodelovanja. 

     

Formalne oblike sodelovanja  (roditeljski 

sestanki, pogovorne ure …) so koristne.  

     

Neformalne oblike sodelovanja (različna 

druženja) so koristne.  

     

Vzgojni proces je učinkovitejši ob 

sodelovanju starši – vzgojitelj.  

     

Zaupam zaposlenim v vrtcu. 

 

     

Moje sodelovanje z vrtcem koristi mojemu 

otroku. 

 

     

Zadovoljen sem s sodelovanjem starši – 

vzgojitelj. 

     

Oblike sodelovanja, ki jih organizira vrtec, 

so dovolj pestre in raznolike.  

     

Zadovoljen sem z odnosi vzgojitelj – 

starši.  

     

Za mojega otroka je v vrtcu dobro 

poskrbljeno.  

     

V vrtcu je dovolj dobra ponudba 

sodelovanja.  

     

Vrtec kot obliko sodelovanja s starši 

ponuja raznovrstna izobraževanja za 

starše.  

     

 

8. Bi želeli še karkoli zapisati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 

 


