
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA STARŠEV IN 

NJIHOVIH PREDŠOLSKIH OTROK 

 

 

 
Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 

 



II 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

 

 

 
 

 

 

 

SKUPNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA STARŠEV IN 

NJIHOVIH PREDŠOLSKIH OTROK 

 

FREE TIME SPENT TOGETHER BETWEEN PARENTS AND 

THEIR PRESCHOOL CHILDREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:                                            Avtorica:  

dr. Tatjana Devjak, izr. prof.                      Majda Grbec Plestenjak 
  

http://www.pef.uni-lj.si/index.php


III 
 

 

 

Naj vam izdam skrivnost, ki me je vodila do mojega cilja. Moja moč leži v moji vztrajnosti. 

Louis Pasteur 

 

 

 

Zahvaliti se želim mentorici izredni profesorici dr. Tatjani Devjak in asistentki dr. Sanji 

Berčnik, ki sta me usmerjali, spodbujali in mi pomagali pri nastajanju naloge.  

Hvaležna sem tudi mojim bližnjim za pomoč in potrpežljivost v času mojega dela. 

 

 

Hvala.



IV 
 

IZVLEČEK 

Način življenja današnjega sodobnega človeka zahteva tudi čas, ko se človek lahko umakne 

pred obremenitvami vsakdana. Prosti čas je pomemben del življenja staršev in njihovih 

predšolskih otrok. Pomemben je zato, ker omogoča kvalitetno primarno socializacijo, pristen 

stik med otrokom in starši, dvosmerno komunikacijo, razne interakcije in socialno druženje 

(Kristančič, 2007). Prosti čas nudi možnost povezovanja družinskih članov (Tepavčević, 

2003). Velika večina ljudi preživi v družini obdobje svojega najbolj dejavnega razvoja. 

Mnoge osebnostne poteze se zastavijo v prvih letih življenja (Tomori, 1994). Družina je 

nenadomestljiva in nepogrešljiva. Še več, Musek (1995) piše, da raziskave po svetu (Pike in 

Radin, 1991, v Čampa, 2013), ameriška raziskava o motnjah hranjenja (1994, v Čampa, 2013) 

in raziskave pri nas (Poljšak-Škraban, Žorga in Dekleva, 2004; Erzar in Torkar, 2007) jasno 

kažejo, da je prav motenost družinskih odnosov pogosto vzrok negativnih pojavov, ki pestijo  

sodobne družbe. Kažejo se kot psihični problemi, agresivnost, nevrotičnost in šolska 

neuspešnost, ki pa vodijo v razne vrste odvisnosti in v kriminal. Otrok se v družini primarno 

socializira, pridobiva zaupanje v pomembne druge in v svet, ki ga spoznava preko njih 

(Moore, Sixsmith in Knowles, 1996). Prav tako otrok v družini razvije svojo avtonomijo, 

iniciativnost, delavnost in identiteto. Za zdrav razvoj otrokove osebnosti pa je zelo pomembna 

koalicija staršev, njuno medsebojno podpiranje pri vzgojnih prizadevanjih, posredovanje 

občutka varnosti, saj so otroci odvisni od staršev, ter sprejemanje vloge lastnega spola 

(Kržišnik, 2010). Raziskave javnega mnenja in kakovosti življenja v svetu in pri nas (Silver, 

1994; Abrahamson, 1995; Room, 1999, v Mandič, 2005) pa kažejo, da imajo ljudje premalo 

časa za zasebno življenje (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006). Namen magistrske naloge 

je bil v teoretičnem delu raziskati različne definicije avtorjev o tem, kaj je prosti čas, kateri 

dejavniki vplivajo na aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, utemeljiti pomen 

spodbujanja aktivnega preživljanja prostega časa predšolskih otrok s starši za razvoj otrokove 

osebnostne rasti ter opozoriti na negativen vpliv okolja in potrošniške družbe pri preživljanju 

prostega časa otrok in staršev v predšolskem obdobju. V empiričnem delu pa sem s pomočjo 

kvantitativne raziskave raziskala poglede staršev predšolskih otrok na pomen skupnega 

preživljanja prostega časa na vasi in v mestu. Ugotovila sem, katere dejavnosti otroci in starši 

počnejo skupaj ter koliko časa so skupaj. Raziskala sem dejavnike, ki onemogočajo aktivno in 

kakovostno preživljanje prostega časa otrok s svojimi starši. 

 

Ključne besede: družina, prosti čas, predšolski otrok, starši, kakovost življenja 
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ABSTRACT 

It is a fact that modern way of life demands time when a person can retreat from repetitive 

everyday exertion. Free time is an important part of family life for parents and their preschool 

children. It is important because it enables a high quality of primary socialization, genuine 

relations between the parents and their children, a two-way communication, various 

interactions and socializing (Kristančič, 2007). Leisure offers the option of linking family 

members to each other (Tepavčević, 2003).The majority of people spend their most active 

personal development within their families. Many personality features are founded during the 

first few years (Tomori, 1994). The family is irreplaceable and indispensable. Moreover, 

Musek (1995) says that the results of the research all over the world (Pike and Radin, 1991, in  

Čampa, 2013) and the American research on disorders of feeding (1994, in Čampa, 2013) and 

in our country (Poljšak-Škraban, Žorga and Dekleva, 2004; Erzar and Torkar, 2007), 

clearlyshow that troublesome family relations are a common denominator of the most 

problematic negative elements of the modern society such as psychological problems, 

neuroticism, school failure, violence, aggressiveness, crime, all sorts of addictions from 

alcohol to drugs, even suicidal attempts. Children undergo primary socialization within their 

families. They build confidence towards the important others and the world which they 

perceive through them (Moore, Sixsmith and Knowles, 1996). Also, within the family the 

children develop their autonomy, initiative, diligence and identity. For a healthy development 

of a child’s personality the accordance of both parents is very important. What is also 

important is their mutual support in the upbringing matters and ensuring the feeling of safety 

since the children are dependent on their parents and the acceptance of their gender identity 

(Kržišnik, 2010). However, public opinion surveys on the quality of life around the world and 

in Slovenia (Silver, 1994; Abrahamson, 1995; Room, 1999, in Mandič, 2005), show that 

people lack time for their private life (Kanjuo Mrčela and Černigoj Sadar, 2006). The purpose 

of the master's degree thesis is to research various theoretical definitions and the elements that 

affect actively and efficiently spent free time. Furthermore, I emphasize the great importance 

of stimulating active free time of the parents with their preschool children as the basis of a 

child’s personal growth. I also want to point out the negative influence of the environment 

and the consumer society on spending free time.  

In empirical work part I, with the help of quantitative research, explored the views of parents 

of pre-school children on the importance of joint leisure time in the villages and in the city. I 

found out which activities children and parents do together and how much time they spend 
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together. I explored the factors that prevent the active and quality leisure time of children with 

their parents.  

 

KEY WORDS: family, free time, preschool children, parents, the quality of life 
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UVOD 

Pri svojem dosedanjem pedagoškem delu opažam, da so otroci čedalje bolj nemirni in 

agresivni. Težje se umirijo, počakajo, imajo kratek interes za dejavnosti, igro, potrebna je zelo 

močna motivacija, da pritegne njihovo pozornost. Po drugi strani pa imajo veliko informacij, 

veliko vedo. Osnovnih stvari, kot sta kulturno uživanje hrane, navajanje na samostojnost, pa 

nimajo. Želijo si veliko pozornosti, telesnega stika, nežnosti in ljubkovanja, odraslo osebo v 

skupini želijo zase. Na splošno imajo veliko igrač in slikanic, ki jih prinašajo v vrtec, in želijo 

tudi z njimi pridobiti pozornost tako vrstnikov kot odraslih oseb. Opazujem otroke, ko jih 

starši spremljajo v in iz vrtca, kako znajo otroci zelo dobro uveljaviti svojo voljo in zahteve 

ter kako so starši velikokrat v nelagodnem položaju, ker so v stiski s časom in ne ker vedo, 

kako bi se vzgojno najbolje odzvali. Opažam, da otroci pogrešajo neposreden stik s starši, saj 

so večji del dneva odsotni od doma in staršev. 

Zaposlovanje žensk, mater ima na družino in njeno življenje zelo velik vpliv (Švab, 2001). 

Trg delovne sile je podvržen hitrim tehnološkim spremembam, globalizaciji, potrošnji. Na 

drugi strani pa grozi velika brezposelnost (Sadar, 1991). Položaj posameznika v družbi je 

odvisen od usklajevanja svojega življenja z življenjem oseb, s katerimi živi. Življenjski poteki 

so vse bolj osebni (Ule in Kuhar, 2003). 

Veliko staršev pa je prezaposlenih, utrujenih in izčrpanih (Sadar, 1991). Dušijo jih 

vsakodnevne skrbi in težko najdejo skupni čas s svojimi otroki. Priznajo, da je starševstvo 

eden najbolj zahtevnih poklicev v življenju. Tudi raznih oblik skupnih dejavnosti v vrtcu se 

starši težko udeležijo in običajno jih prestavimo na pozno popoldne, pa še takrat je udeležba 

običajno slaba. 

Hiter življenjski ritem, socialno-ekonomski problemi vplivajo na življenje družin, tako da 

naredijo samo tisto, kar je najnujnejše, na hitro. Delo in prosti čas se prepletata, časa za 

regeneracijo primanjkuje. Življenjski pogoji in socialno-ekonomski položaj družine 

pogojujejo tudi preživljanje prostega časa družine (Švab, 2003). Kvalitetno preživet prosti čas 

družine pa je zelo pomemben za zdravje in kakovost življenja vsakega posameznika, družino 

in družbo (Sadar, 1991). Prav taka naglica in površnost se pojavljata tudi v čustvenih odnosih 

do svojih najbližjih (Kompan Erzar, 2009; Kržišnik, 2010).  

Če se izboljšajo življenjski pogoji, se kvalitativno spreminja tudi prosti čas, ki je zelo 

pomemben za zdravje in kakovost življenja vsakega posameznika, družine in družbe (Sadar, 
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1991). Kadar v prostem času sodelujejo pri aktivnostih vsi družinski člani, se tudi odnosi med 

njimi izboljšajo (Sadar, 1991). Starši, ki so si življenje organizirali, tako da so sami 

zadovoljni, imajo izpolnjujoč način življenja, v partnerskem odnosu čutijo zavezništvo in 

podporo, vpliv pa prenašajo na celotno družino, tudi na otroke (Kržišnik, 2010; Poljšak 

Škraban, 2011).  
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I TEORETIČNI DEL 

1 DRUŽINE IN VZGOJA OTROK 

1.1 Definicije družine 

Družini so vse družbe skozi zgodovino pripisovale pomembno vlogo v družbi. Je osnovna 

enota človeške družbe, kjer vlada navezanost med starši in otroki, odnosi so intimni in 

dolgotrajni. Družina je tudi družbena institucija, nujna za obstoj in stabilnost, reprodukcijo, 

primarno socializacijo, ima tudi ekonomsko funkcijo, nudi socialno-čustveno varnost in 

neformalni nadzor. Je tudi posrednica norm in vrednot v družbi (Haralambros in Holburn, 

2001; Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016) razlaga besedo družina kot zakonski par z otroki 

ali brez njih. Organizacija združenih narodov (OZN) je leta 1994 podala svojo definicijo 

družine, ki pravi, da družino predstavlja vsaj en odrasel človek ali skupina ljudi, ki skrbijo za 

otroka/-e, in je kot taka prepoznavna v zakonodajnih ali v običajih držav članic evropske 

unije. Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) predlaga, da se naj 

družino definira z dvema osebama ali več, ki živita v skupnem gospodinjstvu in sta med seboj 

povezani z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem. Ta definicija vključuje 

naslednje tipe družin: družine zakonskih parov z otroki ali brez njih, neporočene pare z otroki 

ali brez njih, matere ali očete z vsaj enim otrokom (Keilman, 2003 v Rener idr., 2006). 

»Družina tvori osnovno enoto družbene organizacije in težko si je predstavljati, kako bi lahko 

človeška družba delovala brez nje« (Halambros in Holborn, 2001, str. 325). 

Pojem družine je dinamičen, saj se ves čas spreminja, z vsako generacijo človeške družbe se 

nekaj spremeni. Je pa tudi skupnost, ki podpira posameznika. Družina in njeno razumevanje 

se spreminja skozi čas in prostor ter odvisno od družbe, v kateri se pojavlja. Različne družbe 

različno razumejo družine ter odvisno od razumevanja družine imajo različno organizirana 

sorodstvena in družinska razmerja (Haralambos in Holborn, 2001; Perić, 2010). Škodljive 

učinke družinskega življenja na ženske pa po pogledu kritičnih feministk predstavlja prav 

družina zaradi neplačanega skrbstvenega dela žensk, ki ga opravljajo za družino (Halambros 

in Holborn, 2001). 

Musek (1995) pravi, da so za obstoj družine bistvenega pomena duhovne vezi med partnerji, 

ki družino tudi držijo skupaj. Tudi Zdenka Zalokar Divjak (2001) piše, da je ljubezen jamstvo, 
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ki omogoča brezpogojno sprejemanje vsakega člana družine. Gostečnik (1999) poudarja, da je 

družina najbolj intimen prostor, kjer se izražajo najgloblja čustva pripadnosti ljubezni in 

medsebojne povezanosti. Intimni medsebojni odnosi človeka izpopolnjujejo. V okviru teh 

odnosov se nenehno uči in osebnostno raste (Ličen, 2000). Družina je tudi sistem z notranjim 

dogajanjem, ki je ves čas v stiku z okoljem, od katerega je tudi usodno odvisna (Tomori, 

1994). Vsaka sprememba, ki doleti družino, pušča sledi na vseh članih, njihove vloge se 

utrjujejo, člani se obenem urijo za življenje zunaj nje (Minuchin, 1974, v Poljšak Škraban, 

2012). Člani družine pa imajo tudi obveznosti, interese zunaj družine, ki jih morajo znati 

uskladiti z drugimi člani družine. 

1.2 Vrste družin 

Ljudje si zbirajo različne oblike družinskih skupnosti. Ne glede na sestavo, vse oblike 

družinskih skupnosti opravljajo nenadomestljive naloge v medosebnih odnosih članov družine 

in osebnostnem razvoju. Kot poudari Tomori (1994, str. 15), »sama sestava družine do neke 

mere in na svoj način brez dvoma vpliva na okoliščine, ki določajo osebnostno rast 

posameznika, in ponuja izkušnje, spodbude in ovire vsem svojim članom. Kljub temu pa se 

največkrat izkaže, da so notranja dogajanja in to, kar s svojo osebnostjo prinaša v družino 

vsak od članov, ki jo sestavljajo, veliko bolj pomembni dejavniki družinske dinamike kot 

zgolj osnovna sestava družine.« 

Obstajajo različne vrste družin. Organizacija združenih narodov (Cseh-Sombathy, 1992, v  

Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006) družine razdeli na jedrne, razširjene in reorganizirane. V 

jedrne družine spadajo biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, enostarševske 

družine in adoptivne družine. V razširjene družine uvršča tri- in večgeneracijske družine, 

poligamne razširjene družine in plemenske razširjene družine. V reorganizirane družine 

uvršča dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v skupnostih in reorganizirane družine 

istospolnih partnerjev.  

V socioloških raziskavah je najpogostejša Brownova (1992, v Rener, 2006) tipologija družin, 

ki družine razdeli na:  

1. jedrne družine, skupnost obeh staršev in otrok; 

2. klasične razširjene družine, sestavljene iz več jedrnih družin, ki so v sorodstvenem 

razmerju; 

3. modificirane razširjene družine so geografsko ločene, vendar vzdržujejo stike in so 

si v oporo; 
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4. enostarševske družine, ki so družine matere ali očeta, ki ne živi z zakoncem ali 

partnerjem, skupaj z enim ali več otroki; 

5. reorganizirane družine so ponovno vzpostavljene družine, eden od staršev je 

socialni, ne pa tudi biološki starš (Brown, 1992, v T. Rener idr., 2006). 

Renerjeva (2006) na podlagi Brownove tipologije razlikuje zgolj med jedrnimi družinami, 

kamor spadajo dvostarševske družine, enostarševske družine in reorganizirane družine, in 

razširjenimi družinami, kamor spadajo klasične razširjene družine in razpršene oziroma 

modificirane družine. 

Kaslow (2004, v Poljšak Škraban, 2011) pa družine razvršča bolj podrobno v osem skupin: 

1. nuklearna družina (dve generaciji z lastnimi biološkimi starši), 

2. razširjena družina treh ali štirih generacij, 

3. rejniška družina, 

4. družina s posvojenimi otroki (tudi večrasna ali multikulturna), 

5. enostarševska družina, 

6. istospolni par z ali brez otrok, 

7. ponovno vezani starši z otroki (dopolnjena družina), 

8. skupno življenje odraslih z močnimi emocionalnimi vezmi in vzajemnimi 

zavezami.  

 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) družine razvršča po gospodinjstvih, 

gospodinjstvo definira kot skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo 

sredstva za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano, druge nujne življenjske 

potrebščine ipd.), oziroma prebivalca, ki živi sam (Statistični urad RS, 2016). Statistični urad 

RS družino definira kot življenjsko skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva1, 

opredeljuje tudi tipe družin: 

                                                
1 Zasebno gospodinjstvo (gospodinjstvo) je skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo 

sredstva za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano, druge nujne življenjske potrebščine ipd.), oz. 
prebivalec, ki živi sam (Dolenc, 2016). Skupinsko gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki jim oskrbo (hrano, 

namestitev idr.) nudi ustanova, v kateri prebivajo. Tip gospodinjstva je značilnost gospodinjstva glede na to, ali v 

njem živijo osebe v družinskih ali nedružinskih skupnostih. Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem 

so: člani ene družine, člani več družin, člani ene družine ali več in osebe, ki niso člani teh družin, a skupaj 

stanujejo in skupaj uporabljajo svoje dohodke za osnovne življenjske potrebe. Nedružinsko gospodinjstvo je 

lahko: a) samsko, b) skupnost dveh ali več oseb, ki so v sorodu (npr. brat in sestra, babica in vnuk), a niso 

družina in c) skupnost dveh oseb, ki nista v sorodu (Dolenc, 2016). 

Število gospodinjstev v Sloveniji narašča hitreje kot število prebivalcev. Leta 2009 smo imeli 791 tisoč 

gospodinjstev. Povečuje se delež manjših gospodinjstev z enim ali dvema članoma, delež gospodinjstev z več 

kot tremi člani se zmanjšuje. Manjša gospodinjstva imajo večje izdatke in večji vpliv na okolje (Dolenc, 2016). 
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 zakonski par brez otrok, 

 zakonski par z otroki, 

 mati z otroki, 

 oče z otroki, 

 zunajzakonska partnerja brez otrok, 

 zunajzakonska partnerja z otroki, 

 istospolna partnerska skupnost brez otrok, 

 istospolna partnerska skupnost z otroki (Dolenc, 2016). 

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, 2004, 12. in 13. člen) in 

Družinskem zakoniku (DZ, 2017, 3. in 4. člen) je zakonska zveza tip družine, ki jo sestavlja 

zakonski par brez otrok ali zakonski par z otroki. Zunajzakonska skupnost je dlje časa 

trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila medsebojne zakonske 

zveze. Zakonski stan zunajzakonskih partnerjev ni pomemben. Zakonska zveza in 

zunajzakonska skupnost sta izenačeni. Zunajzakonske skupnosti so najhitreje rastoč tip 

družine. Še zlasti se povečuje število zunajzakonskih skupnosti z otroki, kar je neposredna 

posledica dejstva, da že 60 % otrok rodijo neporočene matere. Sorazmerno malo je bilo 

mladih družin, v katerih sta bila oba partnerja mlajša od 30 let (manj kot 6 %). V osmih od 

desetih zunajzakonskih skupnosti sta bila oba partnerja samska (Dolenc, 2016). 

1.3 Družina v luči zakonodaje  

Vse države članice Organizacije združenih narodov priznavajo pomen in vlogo družine v 

družbi in tudi potrebo po njenem varstvu s strani družbe oziroma države. Ta temeljna načela 

in potrebe so potrjena s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (16. člen), z Mednarodnim 

paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (10. člen) ter Mednarodnim paktom o 

državljanskih in političnih pravicah (23. člen) (Resolucija o temeljih oblikovanja družinske 

politike v Republiki Sloveniji, 1993). 

Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike se opira na družino kot osnovni socialni 

prostor, ki nudi optimalne možnosti za čustveni in socialni razvoj otrok. Družini nalaga tudi 

skrb za njihovo blaginjo. Zavzema se za enake možnosti obeh spolov, enakopravnost tudi pri 

                                                                                                                                                   
Enodružinsko gospodinjstvo je najbolj razširjena oblika sobivanja v Sloveniji, saj sta v različnih tipih družine v 

takem gospodinjstvu živela dva od treh prebivalcev Slovenije. Največ jih je živelo v enodružinskem 

štiričlanskem gospodinjstvu (418.000 oz. vsak peti), od tega 314.000 v družini zakoncev z dvema otrokoma 

(Dolenc, 2016). Število gospodinjstev se je v primerjavi s 1. 1. 2011 povečalo sorazmerno z rastjo števila 

prebivalcev (za 7.000). Povprečna velikost gospodinjstva je 2,47 člana (Dolenc, 2016). 
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usklajevanju in odgovornosti do dela in družine. Sama država pa se zavezuje, da bo v namen 

podpore družini uvajala take ukrepe, ki bodo vrednotili delo z otroki, tako moralno kot 

materialno, in porazdelila odgovornosti med matere in očete (Švab, 2003). Prav tako bo v 

podjetjih z reorganizacijo delovnega časa, prilagoditvami oblik zaposlitev do otrokovega 

tretjega leta starosti, porodniškim dopustom, dopustom za nego bolnega otroka ali za otroka s 

posebnimi potrebami in otroškim varstvom pomagala zaposlenim staršem (Švab, 2003; 

Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2011). Resolucija favorizira le skrb za otroka, ki ni edina 

skrb v družinah, zanemarja pa številne druge dejavnosti, kot so kvalitetnejše usklajevanje 

družinskih in poklicnih obveznosti, spremembe delitve dela med spoloma v gospodinjstvu in 

skrbjo za starejše družinske člane (Švab, 2003; Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006). Po 

definiciji OZN družino predstavlja vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za 

otroka/-e, in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali običajnih državah 

članicah (Rener idr., 2006). Pravna definicija družine v zakonodaji RS pravi, da je družina 

življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali drugo odraslo osebo, če ta skrbi za 

otroka in ima do otroka določene obveznosti in pravice. Zaradi koristi otrok uživa družina 

posebno varstvo države. Tudi v Evropski socialni listini in v Priporočilu parlamentarne 

skupščine Sveta Evrope št. 1074 sta poudarjena pomen in zahteva po uresničevanju različnih 

ukrepov, ki naj bi zagotavljali pogoje za nastanek in razvoj družine ter vzpostavitvi splošne in 

koordinirane družinske politike v posameznih državah (Resolucija o temeljih oblikovanja 

družinske politike v Republiki Sloveniji, 1993). 

Ustava Republike Slovenije (1991) kot najpomembnejši predpis v državi je usklajena z 

omenjenim dokumentom in v svojem 53. členu določa, da zakonska zveza temelji na 

enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom. Zakonsko zvezo in 

pravna razmerja v družini ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerji (Zupančič, 

1999; Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2004). 

Družinski zakonik2 (Uradni list RS, 2017) ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, 

partnersko skupnost, zunajpartnersko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči 

                                                
2 Z novelami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) so se pokazale pomanjkljivosti za celovito 

ureditev družinsko pravne snovi. Državni zbor RS je 16. 6. 2011 sprejel Družinski zakonik. Zaradi nasprotovanja 

legalizaciji posvojitve otrok v istospolne skupnosti se je oblikovala Civilna iniciativa za pravice otrok pod 

vodstvom Aleša Primca. Civilna iniciativa je pričela zbirati podpise za izvedbo referenduma s ciljem, da bi se 

sprejeti Družinski zakonik ovrgel. Državni zbor je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za obravnavanje skladnosti 

Družinskega zakonika z Ustavo RS. Ustavno sodišče je 27. 12. 2011 zavrglo zahtevo, o vsebini akta pa se ni 

opredelilo. Na pobudo Civilne iniciative je bil razpisan referendum 25. 3. 2012. Volilna udeležba je bila 30-

odstotna, 45 % volivcev je glasovalo za Družinski zakonik, 55 % volivcev pa je bilo proti. Državni zbor je 21. 3. 

2017 sprejel dopolnjen Družinski zakonik, ki bo v celoti stopil v veljavo 1. 1. 2019. 
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države pri težavah partnerskega in družinskega življenja ter preživljanje, posvojitev, rejništvo 

in skrbništvo za otroke in druge osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Družinski zakonik 

(2017) pojmuje družino kot življenjsko skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z 

drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene 

obveznosti in pravice (2. člen). Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v 

Republiki Sloveniji (1993) pa celovite ukrepe družinske politike udejanja na ekonomsko-

fiskalnem področju z neposrednimi dajatvami družinam, ki dopolnjujejo ali nadomeščajo 

njihove dohodke, ter v okviru davčne in kreditne politike. Sem spadajo otroški dodatki, 

posebne pomoči za invalidne otroke, dodatek za varstvo in vzgojo otrok za otroke do tretjega 

leta starosti, ki niso vključeni v dnevno varstvo, pomoč za opremo novorojenca, starševski 

dodatek, davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, znižanje tarifnih stopenj in 

oprostitve plačevanja prometnega davka. Na področju družbenih dejavnosti se delijo na 

splošne, kot sta izobraževanje in zdravstveno varstvo, in personalne, kot so posvetovalnice, 

pomoč ostarelim in pomoč prizadetim, ker s svojimi storitvami podpirajo funkcioniranje 

družine. Med splošne storitve spadajo vrtci in druge predšolske dejavnosti, šole in 

zdravstveno varstvo, med posebne storitve pa servisi za pomoč družini na domu, servisi za 

informiranje in svetovanje staršem, partnerjem, zakoncem in otrokom, zavodi ter druge oblike 

varstva in vzgoje otrok s posebnimi potrebami. Na področju zaposlovanja z ustvarjanjem 

pogojev za usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Sem spadajo ukrepi, ki se vežejo 

na porodniški dopust ter dopust za nego in varstvo otroka, nadomestilo dohodka v času tega 

dopusta in ukrepe v zvezi s pravico do krajšega delovnega časa za starše z majhnimi otroki. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva s specifičnimi programi stanovanjske preskrbe in z 

drugimi oblikami pomoči družinam. Med te država uvršča posojila z ugodnimi pogoji, sklad 

za gradnjo neprofitnih stanovanj ali financiranje njihove gradnje, subvencioniranje najemnin 

socialno ogroženim družinam, zagotavljanje primernih stanovanjskih standardov za družine 

ter preverjanje ustreznosti višine najemnin. 

1.3.1 Starševski dopust 

Zaradi visoke zaposlenosti žensk v Sloveniji so se starševski dopusti uveljavili v poznih 

štiridesetih letih 20. stoletja, z novejšimi zakoni pa so dodatno spodbudili enakopravnejše 

sodelovanje obeh staršev pri skrbi za otroke. Zakon o delovnih razmerjih (2013) v svojem 

186. členu nalaga, da je delodajalec je dolžan zagotavljati pravico do odsotnosti z dela ali 

krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta, določenega z zakonom. 

Delavec je dolžan delodajalca obvestiti o začetku in načinu izrabe pravic iz prejšnjega 
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odstavka v roku 30 dni pred začetkom izrabe pravic, razen če zakon, ki ureja starševski 

dopust, ne določa drugače. Po prenehanju starševskega dopusta mora delodajalec delavcu 

omogočiti, da začne opravljati delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Pravice, ki jih je 

delavec pridobil ali so se izboljšale med odsotnostjo z dela zaradi starševskega dopusta, 

delavec lahko uveljavi takoj, ko začne opravljati delo, če jih ni mogel uveljaviti med 

odsotnostjo, kar mu mora delodajalec omogočiti (Uradni list RS, št. 21/2013). Trajanje je 

določeno v koledarskih dneh, upravičenci pa so samo zaposlene osebe. Ločimo štiri vrste 

starševskega dopusta: porodniški dopust, ki je v izključni domeni matere, očetovski dopust, 

dopust za nego in varstvo otroka ter posvojiteljski dopust (Švab, 2003). 

Porodniški dopust je namenjen materi, ki ga koristi v obsegu 105 dni. Pričetek koriščenja je 

28 dni pred predvidenim porodom. Če mati umre ali pa ni sposobna za samostojno življenje, 

ga koristi oče ali tista oseba, ki skrbi za otroka. Tudi če je mati mlajša od 18 let, lahko z 

njenim soglasjem uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oče ali eden od starih staršev.  

Pravico do očetovskega dopusta ima oče in pravica je neprenosljiva. Prvih 15 koledarskih dni 

očetovskega dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2017 ima 

oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v 

strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda 

osnovne šole otroka. Ostalih 25 koledarskih dni, za katere so plačani prispevki, oče lahko 

izrabi do tretjega leta starosti otroka. Nova ureditev iz leta 2017 ureja drugačen način 

koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se je neplačani del v korist plačanih dni dopusta 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Dopust za nego in varstvo 

otroka nastopi takoj po poteku porodniškega dopusta in traja 260 koledarskih dni. V posebnih 

primerih, kadar mati rodi dvojčka, več hkrati živorojenih otrok, nedonošenčka, otroka, ki 

potrebuje posebno nego in varstvo ali če imata starša še najmanj dva otroka v starosti do osem 

let, se dopust za nego in varstvo otroka ustrezno podaljša. Del dopusta v trajanju 75 dni pa 

lahko starša koristita do osmega leta otrokove starosti. Če je mati mlajša od 18 let, z njenim 

soglasjem dopust za nego in varstvo otroka koristi oče otroka ali stari starši. Posvojiteljski 

dopust pa koristita posvojitelja, da se po posvojitvi zbližata z otrokom. Lahko ga koristi eden 

ali oba posvojitelja hkrati. Dopust je omejen s starostjo otroka, od 1. do 4. leta traja 105 dni, 

od 4. do 10. leta pa 120 dni (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Uradni list 

RS, št. 26/14, 90/15 in 75/17 v 19., 27., 29. in 39. členu). 
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Skrb za otroka ali otroke je še vedno večinoma naloga žensk, kar potrjujejo tudi podatki, da 

vzamejo dopust za nego in varstvo otrok3 najpogosteje ženske (Robnik, 2012). Prav one 

najpogosteje izberejo tudi delo s krajšim delovnim časom do tretjega leta starosti otrok in so 

odsotne z dela zaradi nege družinskega člana. Obetavnejši pa je podatek, da večina očetov 

danes že uveljavi pravico do očetovskega dopusta4 (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2006). 

Starševski dopust pa lahko uveljavljajo samo zaposlene ženske, torej je pogojen z 

zaposlitvijo. Nezaposlene ženske, ki so socialno najbolj ranljive, pa so upravičene do 

minimalnega nadomestila (Švab, 2003). 

1.3.2 Organizirana predšolska vzgoja 

Organizirana predšolska vzgoja se je pojavila v obdobju prehoda v industrijsko družbo. Na 

spreminjanje predšolske vzgoje so vplivale spremembe v družbi, ki so vplivale na cilje 

predšolske vzgoje. Ob razvoju znanosti so se razvijale tudi discipline, ki preučujejo otroka ter 

področje vzgoje in izobraževanja. Razvijale so se ideje o skrbi in zaščiti otrok, otrokove 

potrebe in pravice ter različno gledanje na otrokovo naravo, razvoj in učenje (Vonta, 2009). 

Zaposlenost in dvojno obremenjenost žensk v Sloveniji je omilila organizirana in 

sofinancirana mreža javnih vrtcev, ki je doživela svoj razcvet verjetno tudi zaradi uvedbe 

samoprispevka občanov (Vonta, 2009). V Sloveniji je predšolska vzgoja univerzalna pravica 

otroka, ki ni odvisna od socialno-ekonomskih razmer in zaposlenosti staršev. Občine so 

zadolžene za urejanje predšolske vzgoje na svojem teritoriju na podlagi Zakona o lokalni 

samoupravi5(Uradni list RS, št. 72/93), samo predšolsko vzgojo pa urejata dva zakona: Zakon 

o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 40/2012-ZUJF; 14/2015-ZUUJFO; 

55/2017) in Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 46/2016; 49/2016 popr.; 25/2017-ZVa). Občine 

financirajo javne vrtce in imajo tudi nadzor nad njihovim upravljanjem, standarde, ki vplivajo 

na organizacijo in delovanje vrtcev, pa predpisuje država, čeprav je vse naloge in obveznosti 

glede ustanavljanja in financiranja prenesla na občine (Devčič, 2005, v Devjak, Batistič 

Zorec, Vogrinc, Skubic in Berčnik, 2010). Zakon o vrtcih predpisuje pogoje delovanja, 

organizacijo in vsebino predšolske vzgoje v vrtcih, financiranje dejavnosti, povezovanje 

                                                
3 Skrb za otroka je še vedno predvsem naloga žensk. To potrjujejo tudi podatki o izrabi dopusta za nego in 

varstvo otrok, o delu s krajšim delovnim časom od polnega in o odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana. 

V letu 2016 je v Sloveniji izrabilo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva približno 14.500 

staršev in njihovo število se iz leta v leto povečuje (Vrabič Krek in Črnigoj Marc, 2017). 
4 Za izrabo očetovskega dopusta (do 15 dni) se je leta 2015 odločilo 16.300 očetov, 1.200 tudi za izrabo dopusta 

za nego in varstvo otroka (Vrabič Krek, 2016 in Črnigoj Marc, 2017). 
5 Lokalna samouprava se nanaša na lokalne skupnosti, ki niso pravni pojem, ampak družbeni pojav, naravna 

skupnost je skupnost, ki nastane na posameznem ožjem ozemlju za uresničevanje nekaterih skupnih interesov 

ljudi, ki živijo na tistem ozemlju.  
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zavodov v skupnosti, izobrazbene pogoje zaposlenih, zbiranja in varstvo osebnih podatkov ter 

določa izvajalca nadzora nad dejavnostmi v vrtcu (Devjak idr., 2010). Lokalna skupnost 

sofinancira plačila staršem6, ki imajo v vrtce hkrati vključenega več kot enega otroka. Osnova 

za plačilo staršev je cena programa, ki pa ne vsebuje sredstev za investicijsko vzdrževanje, to 

je v domeni lokalne skupnosti. Plačilo se določi glede na lestvico, ki starše razvršča v razrede, 

ob upoštevanju dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega 

v RS, upošteva pa se tudi premoženje družine (Devjak idr., 2010). Javni vrtci sprejemajo 

otroke čez celo leto, če so prosta mesta in so otroci dopolnili 11 mesecev starosti, lahko 

izbirajo program, vrtci niso obvezni. Starši sodelujejo v organih upravljanja v svetu šole in v 

svetu staršev, imajo pravico do informiranosti in sodelovanja ob upoštevanju strokovne 

avtonomnosti vrtcev. Ravnatelj je odgovoren za pedagoško in poslovno vodenje vrtca (Zakon 

o financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 49. člen). 

V javnih vrtcih, kjer poteka predšolska vzgoja, ki je sestavni del vzgoje in izobraževanja, 

mora vzgoja potekati po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in 

odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za starše in otroke, upoštevanja različnosti med 

otroki, pravice do izbire drugačnosti in ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki 

otrokovega telesnega in duševnega razvoja. Koncept je zajet v Kurikulumu za vrtce (1999), 

kjer je v načelih poudarjeno sodelovanje s starši in družinami. V Sloveniji se pojavlja čedalje 

več zasebnih vrtcev. Z različnimi pedagoškimi pristopi in materiali, ki jih uporabljajo pri 

svojem delu, se med seboj razlikujejo. Z večanjem števila zasebnih vrtcev7 imajo starši še 

večjo možnost izbire, kar je tudi njihova ustavna pravica.  

Dandanes obiskujejo vrtec trije od štirih otrok v starosti 1–5 let; v zadnjih desetletjih se je 

število otrok v vrtcih povečalo za več kot polovico. Število v vrtec vključenih otrok narašča z 

njihovo starostjo, tako da leto pred vstopom v šolo samo eden od desetih otrok ne obiskuje 

                                                
6 Plačilo staršev določi lokalna skupnost na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na 

družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje 

premoženje družine. 
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni. To velja tudi 

za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34. člena tega zakona. 

Lokalna skupnost lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila staršev upošteva na podlagi podatkov iz uradnih 

evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za socialno delo, poleg dohodka in premoženja iz prvega 

odstavka tega člena tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine.  

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejše otroke plačujejo za en razred nižjo ceno.  

Ne glede na določbo tega člena plačujejo starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, polno 

ceno programa, v katerega je otrok vključen (Zakon o vrtcih, 32. člen). 
7 V šolskem letu 2014/20 15 je v republiki Sloveniji večina vrtcev, 93 %, javnih, 65 vrtcev ali 7 % vseh vrtcev pa 

je zasebnih (Statistični urad Republike Slovenije, Ložar). 



12 
 

vrtca. Vključenost v vrtce glede na spol je enakomerna8 (Vrabič Krek, 2016). Velik del 

otroškega varstva pa še vedno zagotavljajo neformalne sorodniške mreže, največkrat so to 

stari starši (Švab, 2003). Narašča pa tudi najemanje varušk kot plačano neformalno delo 

zaradi družbenih, ekonomskih in demografskih sprememb. S tem naj bi ženske pridobile več 

časa za svoje plačano delo in tudi več časa zase (Šadl, 2006). 

2 SPREMEMBE V DRUŽINSKEM ŽIVLJENJU SKOZI ČAS 

2.1 Družina skozi zgodovinski diskurz 

2.1.1 Prazgodovina 

V praskupnosti so morali delati vsi člani plemena, da so preživeli. Ženske so skrbele za otroke 

in ogenj, moški so bili lovci in nabiralci. To je bila prva delitev dela po spolu. Dečki so 

posnemali moške, z njimi so lovili in skrbeli za prehranitev družine, deklice pa so posnemale 

ženske in se učile od njih (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012). Ko se je pračlovek ustalil, 

postal poljedelec in rejec živali ter imel zasebno lastnino, si je pridobil več živali, nabral 

presežke, bogastvo, družba pa se je razslojila (Žlebnik, 1978). Družina in zakonska zveza sta 

nastali zaradi neželenih posledic na potomstvu med krvnimi sorodniki, tako imenovano 

krvoskrunstvo, ki velja še danes (Pesjak, Rener in Kersnik, 2006). 

2.1.2 Stari vek 

V Grčiji je življenje v družinah potekalo v monogamnih zakonih, moški je živel z eno žensko. 

Ženske so le vodile domače gospodinjstvo in nadzirale sužnje, kot celota so pripadale 

gospodarju, ki si jih je lahko prostovoljno izbiral za priležnice. Ženske so morale ostati zveste 

možu, saj je bilo prešuštvo največji zločin. Ženska je bila sprva pokorna očetu, kasneje možu. 

Surovo so ravnali z otroki, pri bogatih družinah so jih pošiljali k dojiljam, prodajali so jih v 

suženjstvo ali pa so jih dali drugim kot zagotovilo za dolg (Batistič Zorec, 2003). Pri 

Rimljanih pa so bile ženske bolj spoštovane in imele so večjo svobodo. Rimski moški je 

namreč domneval, da je oblast nad življenjem in smrtjo žene zadosten razlog za zvestobo. 

Presenetljivo pa je, da je imela ženska v rimski družbi, tako kot moški, pravico razdreti zakon, 

če ji ni bil po volji. Oblast moža je bila na videz bolj mila in ženske so imele vsaj na videz 

dovolj svobode (Smiljanić, Mijušković, in Šlajmer, 1968). Mešanice ljudstev v propadajočem 

Rimu so poskrbele, da se je razvila moderna individualna spolna ljubezen, ki je prejšnji stari 

                                                
8 Po podatkih za šolsko leto 2014/2015 je v vrtce, tako javne kot zasebne, v Republiki Sloveniji vključenih 

44.275 dečkov in 40.686 deklic (Statistični urad Republike Slovenije). 
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vek ni poznal. Rimljani so cenili izobrazbo, izven doma so se izobraževali dečki, deklice so se 

učile od svojih mater, le v bogatih družinah so deklice na domu izobraževali učitelji. Z otroki 

so ravnali manj kruto kot v Grčiji (Žlebnik, 1978). 

Družina in zakon sta v antiki postopno prerasla v monogamni patriarhalni zakon. Monogamija 

nikakor ni bila plod individualne spolne ljubezni. Bila pa je prva oblika družine, ki ni 

temeljila na naravnih, ampak na ekonomskih pogojih, namreč na zmagi privatne lastnine nad 

prvotno, samoniklo skupno lastnino. Gospostvo moža v družini in rojevanje otrok, ki so bili 

samo njegovi in so tudi dedovali njegovo imetje. Monogamna oblika se je v zahodni 

civilizaciji, kot družbena norma jedrne dvo- ali večgeneracijske družine, ohranila do sredine 

preteklega stoletja (Engels, 1963). 

2.1.3 Srednji vek 

V času fevdalizma se je življenje ljudi v glavnem odvijalo v družini in cerkvi. Cerkev je 

gledala na zakon kot na nekaj manjvrednega, saj so bili individualni odnosi v družini moteči 

za odnose v cerkvi, ki so bili orientirani na bratstvo, skupnost (Černič, 1985). Prisoten je bil 

detomor, na otroke so gledali kot na pomanjšane odrasle, otroštvo je hitro minilo, saj so se 

otroci ob odraslih usposabljali za delo. Ženske so poznale »odgovornost« do otrok in babice 

so znale uravnavati rojstva. Kuga, lakota in kmečki upori so zmanjšali število prebivalstva in 

fevdalcem je primanjkovalo delovne sile. Pričelo se je obdobje čarovništva, ki je bilo 

usmerjeno na uničenje babic in z njimi znanj o kontracepciji (Herison in Steiger, 1993, v 

Batistič Zorec in Devjak, 2009). Ginekološka znanja so bila izkoreninjena, spolni nagon pa je 

bil pojmovan kot bolezen (Batistič Zorec in Devjak, 2009). Krščanstvo je malo izboljšalo 

razmere za ženske, pričele so se upirati moški avtoriteti. Krščanstvo je prepovedalo 

homoseksualnost in detomor. V srednjem veku so bile družine strogo patriarhalno urejene 

(Aries, 1991). Večji del prebivalstva je živel na podeželju. Poroka je bila nujnost, da sta 

moški in ženska prevzela skrb za kmečko gospodinjsko skupnost (Sieder, 1998). O izbiri 

partnerja za poroko so odločali starši, sorodniki in ženitni posredniki. Ljubezen ni igrala 

vloge. Od izbire partnerja namreč ni bila odvisna zgolj zakonska sloga, pač pa tudi preživetje. 

Zahteve Cerkve do čustvovanja ljudi so šle tako daleč, da je bila starševska ljubezen do otrok 

ocenjena za celo bolj nevarno kot ljubezen med možem in ženo (Černič, 1985) . Organizirali 

so šole pod vodstvom Cerkve in počasi se je oblikovala mreža šol s krščansko ideologijo. V 

šoli so otroke pretepali, uporabljali so sramotilne kazni. Ženske so veliko rojevale in tudi 

umirale zaradi slabe higiene, hrane je bilo malo za številne družine. Otrokom niso posvečali 
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posebne skrbi (Batistič Zorec, 2003). Nezakonskih otrok je bilo malo, bili so stigmatizirani 

(Puhar, 1980). Ženske so bile gospodinje, vzgojiteljice otrok. Na podeželju so bili otroci 

delovna sila, dolžni so bili ubogati, prevladoval je avtoritarni vzgojni stil. Družina je bila 

proizvodna enota, delo je bilo doma ali v bližini doma. Ženska je bila gospodinja, moški pa 

hranitelj družine, ženska je bila v neenakopravnem, podrejenem položaju v primerjavi z 

moškim (Ule in Kuhar, 2003). Francoska revolucija je spodbudila nove odnose v družbi, a le 

za moške. Da se ljudje začnejo zavedati, da je nek položaj v družbi krivičen, je potrebna 

spodbuda, ideologija. Na osnovi meščanskih, razsvetljenskih gesel o bratstvu, enakosti in 

svobodi, so se ženske začele zavedati svojih pravic, ki so jih potem takem že od nekdaj imele, 

v družbi, v realnem življenju pa se je njihov položaj pokazal kot podrejen (Černič, 1985). 

2.1.4 Industrijska doba 

K spreminjanju odnosov v družbi in družini je prispevala tudi industrijska revolucija konec 

18. stoletja. Do takrat so kapitalisti podeželsko prebivalstvo zalagali s surovinami, od njih pa 

so kupovali končne izdelke, doba založništva. Podeželje se je s propadom založništva izredno 

hitro proletariziralo in začele so se masovne selitve v mesta. Delovni proces se je preselil v 

tovarne. Šele v teh razmerah se je dokončno uveljavila jedrna družina kot prevladujoča oblika 

družinske organizacije. Zaradi selitev, ki so povezane z iskanjem dela, so se pretrgali stiki s 

širšim sorodstvom (Goody, 2003). Skupaj z gospodarskim napredkom, industrializacijo so se 

tudi razmere in pravice za ženske v mestih izboljševale. Gospodinjsko delo, ki je bilo pred 

zaposlovanjem žensk videno kot del delovnega procesa, je postalo z njihovo zaposlitvijo 

neproduktivno (Žnidaršič Žagar, 2009). 

Otrok je dobil večje mesto v družbi, saj je bil delovna sila, večje število otrok je pomenilo več 

rok za delo in dodatno plačilo. Delovni pogoji so bili v 19. stoletju zelo naporni za delavstvo, 

življenjski pogoji pa slabi (Goody, 2003). Veliko je bilo revežev, ljudje so tudi veliko umirali 

zaradi slabih življenjskih razmer. Ženske in otroci so imeli slabše mezde od moških, otroška 

igra je bila pojmovana kot izguba časa, otroci so bili kruto kaznovani, vladala je disciplina 

(Batistič Zorec, 2003). Pri meščanstvu, ki je bilo premožnejše, socialni status partnerja ni bil 

več tako pomemben pri izbiri za poroko. Večji pomen so pripisovali individualnim lastnostim 

in ljubezni. Ženska je z možem živela njegovo življenje, s svojo pojavo je predstavljala 

poklicni uspeh moškega (Boštjančič, 2011). Ženske so se organizirale v feministična gibanja, 

ki so zahtevala pravico žensk do izobrazbe ter pravno in politično enakost z moškimi 

(Žnidaršič Žagar, 2009). 
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Tudi na vasi, kljub moškemu gospodarju, so imele ženske že več besede, moči. Poročali so se 

na hitro, poroke so dogovorili starši tudi glede na socialni sloj, saj je bila ženska pojmovana 

kot delovna sila in zaslužek, ki ga je prinesla z doto. Čim prej je morala roditi potomce za 

delo in dedovanje. Ženske so zaradi slabih razmer hitro umirale, zato so se moški večkrat 

poročali (Sieder, 1998). Družine so bile večgeneracijske, otroci so hodili služit (Puhar, 1980), 

kjer so se obenem učili, izobrazili za delo in se sami preživeli. Z ustanovitvijo šolstva se je del 

vzgojnih nalog iz družine prenesel na šole. Šole so bile v začetku nujno zlo, otroci so jih 

neredno obiskovali, saj so bili potrebni kot delovna sila na kmetiji ali v tovarni (Batistič 

Zorec, 2003). 

2.1.5 Moderna doba 

Z napredkom in razvojem tehnologije je v tako imenovani drugi industrijski revoluciji prišlo 

do novih pogojev za delo, za učinkovito proizvodnjo so zahtevali izučeno in motivirano 

delovno silo. Tudi zaradi delavskih gibanj in pa potrebe industrije so delodajalci skrajšali 

delovni čas, uvedli urnik dela, dvignili so tudi plače. Delo otrok so prepovedali, ženskam pa 

so ga omejili, kar je zelo vplivalo na funkcioniranje družine (Goody, 2003). Spremenil se je 

tudi vzgojni stil ravnanja z otroki, ustanavljali so šole, katerih cilj je bil korigirati, zaščititi in 

regulirati otroke, ki so ostali brez dela. Plača moškega je bila dovolj velika, da je od nje lahko 

živela celotna družina. Ženska se je lahko v celoti posvetila gospodinjstvu in vzgoji otrok 

(Oakley, 2000). Materialno je bila odvisna od moža (Oakley, 2000; Boštjančič, 2011). 

Starši so začeli otroke pošiljati v šole v večjem številu, šola je postala obvezna, otroci pa so 

postali pasivni in podrejeni učenci. V tem času je nastala zavest, da je država odgovorna 

zagotoviti izobraževanje in zdravstveno varstvo za vse otroke. Povečalo se je zanimanje 

različnih strokovnjakov za otroke in predvsem tiskani mediji so starše poučevali o vzgoji 

otrok (Batistič Zorec, 2003). V družinah je ženska vodila gospodinjstvo in vzgajala otroke. 

Mož je bil iz take družine čustveno izključen, družino je videval zgolj zvečer in ob vikendih. 

Ker je bila v taki ureditvi žena finančno odvisna od moža, je vse več žensk težilo k temu, da 

so si poiskale lastno zaposlitev (Boštjančič, 2011). Z razvojem množičnih občil, reklamne 

industrije, zdravstvenih in socialnih služb v družbi so te v skrbi za prosvetljevanje množic 

prevzele veliko socializacijskih funkcij družine (Lasch, 1992). Skozi usihanje avtoritete v 

družini, socializacije otrok preko institucij družbe, vrstnikov, medijev se je izoblikoval 

neavtoritaren osebnostni tip, brez trdne osebnostne identitete (Černič, 1985). Staršem je 

omajalo zaupanje v zmožnost izpolnjevanja najosnovnejših funkcij vzgajanja in obenem 

ustvarilo ideal popolnega starševstva (Lasch, 1992). 
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Ženske so pridobile več pravic šele po prvi svetovni vojni, saj so se dokazale tudi v delu in 

skrbi za obstoj družine, ker so bili moški zaradi vojne odsotni. Ženske so se pričele 

zaposlovati, zmanjšalo se je število otrok v družinah, otroci so večji del dneva preživeli v 

institucijah, ki so prevzele ne samo izobraževalne, ampak tudi večji del vzgojnih nalog 

družine. Družinski člani so se srečevali predvsem zvečer in ob dela prostih dnevih. Delovna 

sila je postajala vse bolj mobilna zaradi zahtev kapitalizma, kar je puščalo sledi v družinskih 

odnosih (Goody, 2003).  

V začetku 20. stoletja so starši svojo avtoriteto do otrok ohranjali predvsem s kritiko, kaznijo 

in nasiljem, kasneje, po drugi svetovni vojni pa se je pričelo obdobje permisivne vzgoje. Taki 

starši zelo malo kontrolirajo svoje otroke, redko uporabljajo kazen. Permisivni starši lahko pri 

otroku povzročijo občutek, da lahko stvari dosežejo brez truda (de Knop, 1992, v Jurič, 2009), 

na otroke so navezani, manjka pa jim kontrole, ker so prezaposleni (Jurič, 2009). 

2.2 Funkcije družine 

Družina ima štiri temeljne funkcije: reproduktivno, seksualno, ekonomsko in vzgojno. 

Funkcije so med seboj povezane, če ne bi bilo seksualne, ne bi bilo reprodukcije, brez 

ekonomske družina ne bi preživela, brez vzgojne ne bi bilo kulture. Čeprav družina izgublja 

svoje funkcije, predvsem izobraževalno, zdravstveno, rekreativno in tudi ekonomsko, jih 

prevzemajo v družbi v ta namen organizirane institucije. Družina ima pa še vedno funkciji 

primarne socializacije otrok in stabilizacije odrasle osebe. »Na sposobnosti za rast in razvoj 

sloni celoten napredek človeštva. Rast in razvoj. Nenehno spreminjanje, odmiranje starega in 

pojavljanje novega – to je življenje samo. Kjer in kadar ga ni, se življenje neha – ostane samo 

še smrt. Ker pa mnogo nalog, ki jih je včasih izvrševala družina, zdaj v resnici opravlja družba 

z nekaterimi v ta namen posebej ustanovljenimi službami, se pogosto napak misli, da družina 

»odmira« ali da je sploh že izgubila svoj pomen. Spremenila ga je – izgubila ga ni« (Puhar, 

1985, str. 13). 

Družina stopa v interakcije z družbenim okoljem, zato okolje vpliva na družine in tudi družine 

na okolje. Spreminjanje družin se kaže v dveh glavnih smereh, v pluralizaciji načinov 

družinskega življenja (Giddens, 2000; Oakly, 2000) in družinskih oblik. »V družbi, kjer imata 

oba zakonca lastno zaposlitev ter je osnovno vodilo zakona ljubezen, je ločitev vsakdanji 

pojav – zakonski partner tako ni nič bolj stalen dejavnik kot služba ali stanovanje, v 

industrijski oz. še bolj postindustrijski družbi je vse troje vedno definirano kot trenutno – 

sprememba je možna v katerem koli trenutku« (Boštjančič, 2011, str. 13). V družinah v 
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postmoderni, kjer sta zaposlena tako mati kot oče, je število otrok majhno. Otroci večino 

dneva preživijo v institucijah, saj starši ob polni zaposlitvi nimajo časa, da bi skrbeli zanje 

(Boštjančič, 2011). Družina (in posamezniki v njej) torej ni zgolj pasivni objekt, ki se 

spreminja pod vplivom širših družbenih sprememb, ampak aktivni dejavnik, ki v razmerje z 

družbenim okoljem vstopa tako, da ga spreminja, a se nanj tudi adaptira in s tem spreminja 

(Švab, 2001). Življenjski poteki posameznika v moderni dobi, v nuklearni družini, so bili 

predvidljivi, sinhroni, od otroštva, izobraževanja, zaposlitve in oblikovanja družine. V zadnjih 

desetletjih pa so se vrednote in življenjski poteki spremenili, odstopajo od tradicionalnih in so 

nepredvidljivi (Nastran Ule in Kuhar, 2003). Nove oblike družinskega življenja, pluralizacija 

le teh pomeni, da obstajajo in nastajajo različne oblike in načini družinskega življenja po volji 

posameznika (Rener idr., 2006).  

Življenje v družini je v stalnem spreminjanju, dinamiki tako med njenimi člani, prijatelji in 

sorodstvom kot v odnosih z državo in njenimi institucijami, zato bolje ponazori vse te odnose, 

to dinamiko namesto besede družina družinsko življenje, ki ga zaznamujejo raznolikost, 

kompleksnost in spremenljivost. Kako vidimo in analiziramo spremembe, je odvisno od 

samega odnosa do sprememb, negativnega ali pozitivnega. Spremembe družinskega življenja 

pa povzročajo spreminjanje družinskih oblik (Švab, 2001). Družina je postala potrošniška 

enota. Spričo vedno pogostejših ločitev se pojavljajo reorganizirane družine, istospolne 

družine in enostarševske družine. Biološko starševstvo zamenjuje socialno starševstvo9 

(Zaviršek, 2006). Starševstvo postane zavezujoče za oba starša. Ženske so v dilemi, kako 

kombinirati družino in delo. Družine ogrožajo zmanjšane in omejene možnosti za zaposlitev, 

finančne neugodnosti, napet delovni urnik, tveganje materialne odvisnosti ob ločitvi (Nastran 

Ule, Kuhar, 2003). Posamezniki se za pomoč v starosti ali brezposelnosti vedno manj 

zanašajo na sorodstvo ter vedno bolj na državo. Krhajo se medgeneracijske in širše 

sorodstvene vezi, ki so pravzaprav omejene zgolj na nedeljske obiske ter praznična kosila. 

Slaba stran takega razvoja je gotovo večja nevarnost otroških zlorab – v izolirani jedrni 

družini je take prakse dosti težje odkriti in sankcionirati, kot je bilo to možno v prejšnjih 

razširjenih, kolektivističnih družinah, kjer so bile posamezne družinske enote vedno pod 

budnim očesom sorodstva oz. sosedske skupnosti (Boštjančič, 2011). 

2.3 Spremembe v družinskem življenju 

                                                
9 Socialno starševstvo definiramo kot družbeni odnos med odraslim in otrokom, ki ne temelji na krvni povezavi, 

temveč na socialno-čustveni, in je glede na časovno dimenzijo stalen, intimen in vsebuje ekonomsko 

odgovornost odraslega do otroka, opravljanje starševskih funkcij v daljšem časovnem obdobju ne glede na 

definiranje zakonodaje. 
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Avtorji (Švab, 2001; Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006) navajajo štiri sklope sprememb v 

družinskem življenju glede na demografske in statistične podatke: 

 spremembe oblik in kompozicije družin,  

 maritalne (zakonske, poročitvene) spremembe, 

 rodnostne spremembe, 

 širše societalne (družbene) in demografske spremembe. 

2.3.1 Spremembe oblik in kompozicij družine 

Statistični podatki kažejo na številne spremembe v vsakdanjem življenju predvsem v obliki in 

sestavi družin. Nove oblike družinskega življenja se skušajo prilagajati spremembam 

sodobnega časa, hitrega tempa in nepredvidljivosti življenjskih potekov predvsem z iskanjem 

bolj uravnoteženih poti med individualnimi pravicami in socialno odgovornostjo (Pokrajac, 

2006). Družina se spreminja in prilagaja na zunanje vplive, obenem pa se tudi sama spreminja 

(Švab, 2001). Ima pa še vedno velik emocionalni pomen, ki ga zagotavlja svojim članom. 

Družina10 je še vedno temeljna družbena institucija, vendar se spreminja po spolu, starostni 

strukturi, spreminjajo se vloge v družini in delitev dela (Rener idr., 2006). Spremembe se 

kažejo v zmanjševanju števila nuklearnih družin11, narašča pa število reorganiziranih družin, 

ker je število razvez v porastu, enostarševskih družin, ker se mnogo razvezanih partnerjev ne 

želi več formalno vezati, raje živijo v neformalnih skupnostih – kohabitacijah, ker je za 

človeka ločitev ena izmed zelo stresnih situacij v življenju in ne želijo ponovno tvegati 

(Kompan Erzar, 2003), istospolnih družin12 (Vertot in Križman, 2007; Sobočan, 2009). 

Pojavljajo se tudi modificirane družine, ki so nastale predvsem zaradi porasta enostarševskih 

družin (Dolenc, 2016).  

                                                
10 Čeprav je družin zakoncev z otroki v Sloveniji še vedno največ (224.000), pa se njihovo število že od leta 

1991 zmanjšuje. Število zunajzakonskih skupnosti se je v 4 letih povečalo za četrtino. Zunajzakonske skupnosti 

predstavljajo že 13,4 % vseh družin v Sloveniji; v letu 2002 je bil delež takih družin skoraj pol manjši, bilo jih je 

7,6 %. V Sloveniji je delež otrok, rojenih v zunajzakonski skupnosti oz. neporočeni materi, v letu 2014 že 

dosegel skoraj 60 %. V primerjavi z letom 2011 se je nekoliko povečalo število družin zakoncev brez otrok. 

Glavni razlog za povečanje števila družin zakoncev brez otrok so spremembe v življenjskem ciklu. Število 

enostarševskih družin se v primerjavi s stanjem 1. 1. 2011 ni spremenilo in še naprej predstavljajo četrtino vseh 

družin v Sloveniji. Nekoliko se je spremenilo razmerje med obema tipoma enostarševske družine: mater z otroki 

je za 2,8 % manj, očetov z otroki pa za 14,6 % več. Prvič so bili objavljeni podatki o družinah istospolnih 

partnerjev; takih družin je bilo 81 (Dolenc, 2016). 

 

12 Raziskava Legebitra v sodelovanju z Mednarodno lezbično in gejevsko organizacijo (IGLA) Europe, ki je 

potekala med 4. in 6. 3. 2008 v Ljubljani: Different families, same rights: Lezbijke, geji, biseksualne in 

transspolne osebe (LGBT) Families in Europe, ki v intervjujih s partnerji, ki živijo v istospolnih družinah, 

ugotavlja, da imajo družine pozitivne izkušnje z okolico in javnimi institucijami. Njihovi otroci so še majhni in 

še nimajo kompleksnejših socialnih izkušenj. Glede starševstva želijo biti zelo odgovorni, čeprav so se prisiljeni 

ves čas dokazovati, da so primerni starši. Neproblematičnost istospolnih družin lahko pomeni, tudi da ne želijo 

pritegniti pozornosti nase z opozarjanjem na probleme ali pa da se približujejo »normalnosti« v družbi (Sobočan, 

2009). 
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2.3.2 Maritalne (zakonske, poročitvene) spremembe 

Odnosi v zakonu in družini niso strogo obvezni in predpisani, partnerji imajo možnost 

razveze. V zakonodaji sta zakonska in izvenzakonska skupnost izenačeni, obe obliki imata 

enake obveznosti in pravice (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2004, v 5. členu; 

Družinski zakonik, 2017, v 3. in 4. členu). 

Klasična poroka je izgubila na svoji moči in število porok upada, obenem pa narašča število 

kohabitacij. Upadanje skupnega življenja v zakonih pomeni tudi premik od oblik k 

poudarjanju kvalitete starševskih odnosov. Selma Sevenhuijsem (v Švab, 2003) opozarja, da 

so otroci v enostarševskih družinah ne samo v ekonomskem, ampak tudi v socialno slabšem 

položaju zaradi odsotnosti enega izmed staršev in nezadostnega starševstva. Družinski odnosi 

vse bolj temeljijo na bioloških in socialnih povezavah med odraslimi in otroki, v porastu je 

socialno starševstvo13 (Zaviršek, 2012). Starost ob poroki se zvišuje zaradi daljšega 

izobraževanja, krize zaposlovanja mladih in podaljšanega življenja doma. Vedno več ljudi pa 

ostaja neporočenih, ker so se spremenili družbeni pogledi na sklenitev zakonske zveze. Veliko 

poročenih parov se razveže (Tepavčević, 1998, v Stražar, 2007) in ponovno poroči, nastajajo 

reorganizirane družine (Ule in Kuhar, 2003). Enostarševske družine so v porastu hkrati s 

pluralizacijo družinskih oblik, kot so istospolna partnerstva, istospolne družine, manjše število 

članov družine, brezposelnost.  

Z vidika družine in družinskega življenja se mladi nahajajo v presečišču med družino staršev, 

v kateri so živeli ali živijo, in med lastno družino, ki jo nameravajo oblikovati ali pa tudi ne 

(Ule, 2007). Zanje je družina staršev predvsem institucija, ki deluje kot osebna podporna 

mreža. Mladi niso ekonomsko neodvisni in taka situacija sili mlade, da podaljšujejo bivanje 

pri starših (Kuhar, 2013). Družinska podpora in socialna mreža staršev sta zelo pomembna 

dejavnika, ki mladim pomagata pri osamosvajanju. Stanovanjski problemi preprečujejo 

ustvarjanje družine in podaljšujejo odločitev o rojstvu otrok. Ugotovljena je večja pasivnost 

nekaterih skupin mladih pri političnem delovanju. Mladi iščejo individualne rešitve za svoje 

probleme. Slab socialni status in individualizacija mladih vplivata na oblikovanje njihove 

identitete (Ule, 2002, v Ignjatović, 2006). 

 

                                                
13 Socialno starševstvo definiramo kot družbeni odnos med odraslim in otrokom, ki na temelji na krvni povezavi, 

temveč na socialno-čustveni in je glede na časovno dimenzijo stalen, intimen in vsebuje ekonomsko odgovornost 

odraslega do otroka, opravljanje starševskih funkcij v daljšem časovnem obdobju ne glede na definiranje 

zakonodaje 
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Za obdobje mladostništva po osemnajstem letu starosti človeka, ko se oblikuje osebna 

identiteta in prične oblikovati socialna identiteta, se mladi zanimajo predvsem za poklic in pa 

odnose z nasprotnim spolom. Vrsta interesov pa je odvisna od zaključka šolanja, zaposlitve, 

poroke, starševstva. V zadnjem času pa se nabor usmeritev širi in tudi usmeritev samo v 

poklic ali družino ni več dominantna (Ule in Kuhar, 2003). Družina deluje kot prostor zavetja 

pred zahtevami in pritiski sveta, ki v visoko tekmovalnih družbah niso majhni. Mladi, ki so v 

moderni dobi pojmovali družine kot prostor nadzora in prisile, ga danes sprejemajo kot 

ravnotežje med osebnimi željami, pričakovanji in podaljšano ekonomsko odvisnostjo. 

Čustvena podpora in družinske socialne mreže so tako rekoč odločilne pri prevzemanju 

odgovornosti (Ule, 2007; Kuhar, 2013). Razlike med spoloma se zmanjšujejo, spreminja se 

delitev dela v družinah od asimetrične k simetrični (Švab, 2001).  

Človek globoko v sebi nosi potrebo, da je ljubljen in da je z nekom telesno in čustveno 

povezan. Starši, tako kot moški in ženske, imajo svoje potrebe, ki jih njihovi otroci, čeprav so 

s starši neločljivo povezani, ne morejo zadovoljiti. Veliko ljudi razmišlja o ločitvi kot o 

pravnem dejanju razveze, vendar se ločitev prične že veliko prej, kot proces psihične in 

čustvene ločitve. Ločitev zajame vse družinske člane in na vsakem pusti posledice. Napeta 

atmosfera in nezrelo obnašanje partnerjev ločitev še poslabša, tako za otroke kot za partnerja. 

Zelo pomembno je, da so starši sposobni ločiti svoj partnerski odnos od starševskega. Po 

razvezi lahko partnerja ostaneta v tolerantnih odnosih, ki omogočajo dober starševski odnos in 

manj problemov pri dogovarjanju o vseh pomembnih zadevah, povezanih predvsem z otroki. 

Tudi otroci se hitreje prilagodijo novi situaciji. Pogosto se razveza spreobrne v boj za otroke, 

v medsebojno obtoževanje, sovraštvo, nasilje in prepire glede skupnega premoženja (Stražar, 

2007).  

2.3.3 Rodnostne spremembe 

Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je v zahodni in severni Evropi začela upadati 

rodnost. Danes večina evropskih držav beleži rodnost pod vrednostjo enostavne obnove 

prebivalstva, to je pod 2,1 otroka na eno žensko v rodni dobi (Rajgel, 2008). Tem pojavom 

pripisujejo povečano izobraževanje žensk, ki se vključujejo na trg dela, osredotočanje 

posameznika na njegov življenjski potek, kohabitacije in ideologiji potrošništva ter 

postmaterializma. Spremenil se je tudi pogled na starševstvo in otroštvo (Krause, 2001, v 

Rajgel, 2008). 
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Prav tako množično zaposlovanje žensk, v Sloveniji predvsem za polni delovni čas, vpliva na 

rodnost. Ženske v Sloveniji se po porodniškem dopustu večinoma vrnejo na delovno mesto. 

Ženske so izobražene, želijo neodvisnost in kariero, materinstvo ni njihova edina identiteta v 

njihovem življenjskem poteku. Pri tem ne gre samo za odklanjanje materinstva, ampak za 

prelaganje na kasnejši čas (Ule in Kuhar, 2003). Prav tako kot v zahodnih državah rodnost 

upada, narašča pa število otrok rojenih izven zakonske zveze, zvišuje pa se starost mater ob 

rojstvu prvega otroka. Mladih družin zakoncev brez otrok, kjer sta oba zakonca stara manj kot 

30 let, je 1.900. Družin zakoncev brez otrok, v katerih žena (še) ni rodila, je 14.500 (11 %), v 

polovici takih družin je žena starejša od 42 let in verjetnost rojevanja po tej starosti ni več 

velika (Dolenc, 2016). 

Ženske so nezadovoljne, ker imajo ob zaposlitvi še obilico dela v gospodinjstvu, kar je lahko 

tudi možen razlog za zmanjševanje števila otrok. Za usklajevanje med delom in družino 

ženske pogosto porabijo čas, ki bi ga drugače namenile spanju, zabavi, relaksaciji in 

samoizpopolnjevanju. Veliko mladih žensk verjame, da lahko same izberejo starost, pri kateri 

bodo imele otroke. Zaupajo v sodobno medicino in sodobne postopke umetnega oplojevanja 

tudi pri višji starosti žensk, če po naravni poti ne bi prišlo do zanositve. Zgledujejo se po 

znanih medijskih osebnostih igralk, pevk, ki tudi pozno rojevajo. Z zviševanjem starosti pri 

rojevanju upada verjetnost, da bodo ženske imeli več otrok (Kuhar in Ule, 2002). 

Samske ženske v Sloveniji nimajo pravice do oploditve z biomedicinsko metodo. V prvi 

polovici leta 2000 je bil predstavljen v parlamentarnih telesih Predlog zakona o zdravljenju 

neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Predlog je razdelil strokovno in 

laično javnost. Zakon o sprememba zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 

biomedicinsko pomočjo je bil 19. aprila 2001 v parlamentu ob glasnem negodovanju 

opozicije14 nazadnje sprejet, žal pa ni nikoli stopil v veljavo. Samskim ženskam zakon pravice 

do biomedicinske pomoči pri oploditvi ni odrekel zato, ker ne bi imele partnerja, temveč zato, 

ker je dostop do omenjene pomoči pogojeval z dokazom o potrebi po biomedicinski oploditvi. 

Samske ženske brez stalnega partnerja take potrebe ne morjo izkazati. Od samskih žensk 

zakon na videz ni zahteval nič nemogočega, le to, da se prebijejo v kategorijo »neplodnih« 

žensk. Težava je tudi v tem, da bi si morale po tem takem omisliti stalnega partnerja in potem 

ne bi bile več samske ženske (Klampfer, 2010). V razpravah okoli predloga zakona o 

                                                
14 Opozicijski poslanci so vložili zahtevo po naknadnem zakonodajnem referendumu, kjer pa je 17. junija 2001 

velika večina, tj. 72,36 %, zakon zavrnila. Udeležba na referendumu je bila 35,66 % (Zidar, 2003; Čeplak, 2005; 

Klampfer, 2013). 
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zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo se je protektivno 

otroštvo pokazalo kot ideološki mehanizem, ki s prenosom odgovornosti do otrok izključno 

na starše ter s pretiranimi zahtevami do staršev omogoča ohranjanje postmodernih družbenih 

struktur, ki otrokom v resnici sploh niso naklonjene (Zidar, 2003). 

2.3.4 Širše socialne (družbene)in demografske spremembe 

Spremembe v družbi se odražajo v zaposlovanju žensk na eni strani in na spremembe v 

rodnosti. Ločitev seksualnosti od reprodukcije pa je še bolj vplivala na spremembo 

partnerskih razmerij. Ženske odločajo o rojstvu otrok ter se zaradi vse višje izobraženosti in 

vpetosti v delo vse kasneje odločijo za materinstvo in posledično rodijo manj otrok. Na prvo 

mesto postavljajo kariero in neodvisnost (Ule, Kuhar, 2003). Na večje zaposlovanje žensk 

vpliva tudi dober sistem porodniškega in starševskega dopusta (Rener idr., 2006; Kanjuo 

Mrčela in Černigoj Sadar, 2006; Rakar, Stropnik, Boškić, Dremelj, Nagode in Kovač, 2010).  

Populacija se stara in v bodočnosti bo to dejstvo močno vplivalo na organizacijo vsakdanjega 

družinskega življenja. Demografske spremembe bodo povečale javne izdatke za socialno 

zaščito starejšega prebivalstva, saj je vedno več starejše populacije, ki se ji zaradi razvoja 

medicine starost podaljšuje, več je kroničnih bolezni, potreb po paliativni oskrbi in dolgotrajni 

zdravstveni oskrbi. Nataliteta15 pa upada ali pa se v posameznih obdobjih komajda obnavlja 

(UMAR, 2016). Pravice do storitev in denarnih prejemkov za osebe, ki so odvisne od tuje 

pomoči, so v Sloveniji opredeljene v več različnih zakonih, Zakonu o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 102/15: v nadaljevanju ZPIZ-2), 

ki pa ne upoštevajo enakih meril za pridobitev pomoči, veliko je tudi birokratskih postopkov 

(Leskošek, 2011), prihaja do prekrivanja med storitvami in prejemki, pri drugih pa ostaja 

veliko potreb nezadovoljenih (UMAR, 2016). Starejši zaradi majhnih pokojnin ne morejo v 

domove, sami se težko oskrbujejo v svojih domovih, ki tudi niso zgrajeni, da bi starejši v njih 

lahko samostojno živeli. V zadnjih desetih letih se zato zelo hitro povečujejo neposredni 

izdatki za socialno oskrbo starejših iz njihovega žepa, ki povečujejo problem dostopnosti ob 

že tako nizkih pokojninah starejše populacije. Emocionalne vezi, pričakovanja in obligacije 

med družinskimi člani in prijatelji postajajo zaradi pomanjkanja časa oslabljene (Kogovšek, 

                                                
15 Slovenija je v skupini evropskih držav z najnižjo rodnostjo. Celotna rodnost, ki predstavlja povprečno število 

živorojenih otrok na eno žensko v koledarskem letu, se v Sloveniji znižuje že dobrih 100 let. V zadnjih letih 19. 

stoletja je celotna rodnost znašala 5 do 6 otrok na žensko. Leta 1980 je bila celotna rodnost 2,1, četrt stoletja 

kasneje pa le še 1,3. Razlogi za zniževanje celotne rodnosti so enaki kot drugje po Evropi. Mednje se v novejšem 

času uvršča tudi prelaganje rojstev v višje starosti. Zaradi odlaganja rojstev v višje starosti je v Sloveniji celotna 

rodnost v primerjavi s končnim potomstvom (generacijski kazalnik) podcenjena za približno četrtino (UMAR, 

2016). 
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Hlebec, Dremelj in Ferligoj, 2003, v Šadl, 2005). Pomanjkanje časa zaradi podaljševanja 

delovnega časa in novi položaji na lokalni ravni, kjer se odvija vsakdanje življenje 

prebivalcev, delujejo zaviralno na srečevanja, vzpostavljanje stikov, druženje izven družine in 

kroga prijateljev. Starejši tako zaupajo le tistim, ki jih dobro poznajo, ki so vredni zaupanja, 

težje se tudi privajajo na novosti. V manjših socialnih skupinah, kot je družina, je intimnost 

postala osnova, v kateri so ljudje deležni podpore, kjer se edino počutijo varne, to pa po drugi 

strani obremenjuje odnose v družini, ki je obremenjena še s številnimi drugimi skrbmi, 

običajno družine več generacij ne živijo skupaj, z vidika emocionalne intenzitete. Za na zunaj 

skrbno in pozorno čustveno bližino in oporo se nabira napetost, ki lahko bodisi izbruhne in 

uniči navidezno harmonijo ali drugače ogrozi psihično zdravje posameznikov in posameznic, 

predvsem žensk, ki so prevzele glavnino emocionalne podpore (Šadl, 2005). 

2.3.5 Strukturne spremembe družinskega življenja 

Od vseh sprememb v družbi je največ sprememb v življenju človeka, v postmodernem času, 

prav v povezavi intimnega sveta in družine. Zaradi ločitve seksualnosti od reprodukcije se je 

spremenil pogled na razumevanje starševstva kot nujnosti za družinsko življenje, za sklenitev 

zakona. Starševstvo se razume kot odnos do otroka in posameznik se po skrbnem premisleku 

in tehtanju življenjskega poteka odloči za starševstvo in ga načrtuje (Ule in Kuhar, 2003). 

Družinsko življenje se spreminja in je posledica individualnega gledanja na življenjski potek. 

Ker se družina tudi deinstitucionalizira, se odprejo nove možnosti za alternativne oblike 

družinskega življenja (Švab, 2001). Družina obsega tudi take sorodnike, ki niso biološko 

vezani z ostalimi člani družine, to zasledimo pri reorganiziranih družinah. Družinsko življenje 

je v postmoderni zasnovano kot raznovrstno, kompleksno in spremenljivo. Nanj vplivajo tudi 

mediji, ki vdirajo v vsakdanje življenje (Ule in Kuhar, 2003). 

Spremembe pa se kažejo tudi v strukturah postmoderne družbe, ki vplivajo na družinsko 

življenje. Posamezni akter je vedno in povsod vpet v mrežo družbene strukture in interakcij. 

Neprekinjeno pa poteka proces reflektiranja, kjer nase posameznik gleda kot objekt, sposoben 

samovrednotenja, samozavedanja lastne eksistence in sposobnosti načrtovanja prihodnjih 

dejanj glede na želene cilje. Tradicija izgublja na pomenu in posameznik je prisiljen izbirati 

med različnimi življenjskimi stili in različnimi opcijami. Prehodi iz posameznih obdobij v 

naslednja niso več družbeno določeni. Življenjski potek je stvar posameznika in njegove 

individualne presoje in kreacije. Spremembe se odražajo v vseh obdobjih človekovega 

življenja, delo vdira v otroštvo in mladost (Ule in Kuhar, 2003). Osebno življenje in družbene 

vezi so povezane z abstraktnimi sistemi, kot so globalizacija, hiperpotrošništvo, hitre 
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spremembe v življenjskem poteku in negotovost, načela omenjenih sistemov delovanja niso 

povsem jasna, čeprav služijo v vsakdanjem življenju, povzročajo pa nezaupanje (Ule in 

Kuhar, 2003). Opore in varnosti, ki jih partnerji potrebujejo, izginjajo, ker izginjajo 

tradicionalne družinske vezi, izbire, ki so le navidezne, pa nas v bistvu obkrožajo z vse 

večjimi pritiski, kako oblikovati svoj življenjski potek, da bo smiseln. Življenje je povezano z 

negotovostjo, tveganji, ki jih je nemogoče nadzorovati, kar pa povzroča, da je življenje 

preračunljivo in nejasno (Šadl, 2005; Ule, 2014). 

Meje v življenjskih obdobjih so bile včasih ostro ločene, v sodobnem času pa so zabrisane. 

Učenje ni več samo domena mladostnikov, ampak se razširja v odraslost in starost 

(vseživljenjsko učenje). Delo vdira v obdobje mladostništva. Družba zastavlja mladim 

podobne zahteve, pritiske in možnosti, kot jih je včasih zastavljala odraslim. Mladim morajo 

prenesti odgovornost za neuspehe in krize, kar predstavlja psihični pritisk in slabo 

samopodobo. V mladost vdirajo pritiski in značilnosti odraslega sveta. Dobro samopodobo pa 

dobi otrok že v družini, kjer ga obkroža družinski vrednostni sistem, kjer pridobi pozitivne 

izkušnje, ima svojo vlogo v družini in je cenjen, družina goji do posameznika ustrezna 

pričakovanja in med družinskimi člani vladajo dobri odnosi (Tomori, 1994). 

Največji vpliv na družinsko življenje je povzročilo množično zaposlovanje žensk, razmah 

potrošništva in spreminjanje vrednot. Družinsko življenje in zasebnost čedalje bolj pogojujejo 

intimni odnosi, ki so pogoj za nastanek in obstoj. Posamezniki vstopajo v družbene odnose 

zaradi sebe ali zaradi dejstva, kaj bodo pridobili v odnosu. Razmerje med partnerjema obstaja 

le v tem, da obema prinaša zadovoljstvo. Mit o romantični ljubezni se razblinja (Giddens, 

2000), saj ga pritisk seksualne emancipacije in avtonomije razvija v sotočno16, aktivno in 

pogojno ljubezen (Švab, 2001). 

 

3 MATERINSTVO 

V družini ima materinstvo še vedno osrednjo vlogo, ki reprezentira žensko kot mater. 

Veljalo je, da jo ima ženska ravno zaradi svoje naravne vloge v družini, to je materinstvo 

in skrb za otroke, in da je to njeno primarno področje delovanja v družbi (Selišnik, 2003). 

                                                
16 Sotočna ljubezen: vzdrževana, čista ljubezen, dejavna ljubezen, odvisna ljubezen je jedro zakonskega 

razumevanja in ključni element, da razmerje obstane in je v tem, da si partnerja nudita medsebojni spolni užitek 

(Giddens, 2000). 
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Tako pojmovanje je družba ponotranjila in ga pripisala naravi ženske, kar pa služi 

družbenemu nadzorovanju, utišanju ženske, ker mora skrbeti za družino in odnose v njej 

(Oakley, 2000). Učenje materinske vloge poteka že od zgodnjih otroških let, dekličina 

igrača je punčka. Deklice se skozi igro naučijo družbenega materinstva (Oakley, 2000). 

Lahko torej zapišemo, da je ženska biološkost družbeno opredeljena, ženska družbenost je 

biološko določena (Švab, 2001). »Že nemudoma, ob rojstvu je otroku določen spol 

(deklica ali deček) glede na različno osnovno telesno zgradbo in spolnost je skozi vsa 

življenjska obdobja pomembna dimenzija osebnosti ter medsebojnega vedenja, ki se izraža 

v kulturi, ki ji posameznik pripada« (Roper in sod., 2000, str. 40, v Skoberne, 2004).  

Želja po materinstvu ni nekaj naravnega, saj gon po materinstvu vpelje kultura, vloga 

matere je družbeno pogojena – družbeni spol (Leskošek, 2011; Zaviršek, 2012). Družbe 

alocirajo vloge odraslih na osnovi spola. Reproduktivno delo je v kapitalističnih družbah 

opredeljeno kot nedelo, ki je neplačano in ga ženske opravljajo iz ljubezni (Hrženjak, 

2007). Razlike v aktivnostih in osebnosti so rezultat tako bioloških kot socialnih vplivov 

okolja. Če imata oba spola enake možnosti, se bodo razlike zmanjševale. Same različne 

aktivnosti moških in žensk utrjujejo razvoj specifičnih osebnostnih lastnosti. Vendar pa 

spremenjeni poteki človekovega življenja, spremembe na trgu dela in v družinah 

spreminjajo tudi aktivnosti (Sadar,1991). 

Velike spremembe v družbi, kot so globalizacija, zaposlenost žensk, potrošništvo in pa 

individualizacija, so zelo spremenile življenjske poteke17 žensk. Njihovo delovanje, 

izobraženost, nadzorovanje rojstev je prineslo spremembe partnerstva v družinah. 

Ravnotežje moči med spoloma se je prevesilo v prid žensk. Tu se uresničuje eno od gesel 

enakosti, saj oba partnerja prispevata, služita zvezi (Robnik, 2012). Vendar pa družinsko 

delo, ki seveda ni plačano, še vedno obremenjuje bolj ženske kot moške. Ženske so se 

znašle v precepu na eni strani zaradi materinstva ter kariere in zaslužka na drugi strani 

(Kuhar, 2011). Nevenka Černigoj Sadar (2002) navaja v zvezi dela in družine tri vrste 

konfliktov: časovni, čustveni in vedenjski. Časovni, ki pesti ženske v smislu, kako 

razporediti čas med plačanim delom in družinskimi obveznostmi. Čustveno stanje 

napetosti pri eni nalogi, ki se prelije na drugo nalogo, in pa vedenjski konflikt, ki nastane 

                                                
17 Življenjski potek pomeni časovno organiziranost celotnega prostora, v katerem poteka naše življenje. 

Življenjski potek pomeni pot posameznice ali posameznika skozi življenjski cikel od rojstva do smrti. Pojem poti 

se tu nanaša na življenjsko linijo ali biografijo (Heinz, 1997, v Ule, 2014). Življenjski potek je glavna institucija 

socializacije, ker določa normativni okvir, ta pa daje smernice tako za posameznikov biografski potek kot za 

posameznikovo socialno uvrščanje. Življenjski prehodi nadzorujejo življenjski potek in so tudi referenčna točka 

za načrtovanje življenjske poti posameznice ali posameznika (Ule, 2014). 
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zaradi neusklajenosti družinskih in delovnih vzorcev. Ženske rešujejo zgoraj omenjen 

konflikte, tako da se posvetijo samo karieri na eni strani ali pa družini na drugi strani. 

Tretja rešitev pa je taka, da sploh nimajo družine. Ta je v zadnjem času tudi najbolj 

pogosta (Černigoj Sadar, 2002). Če pa želijo imeti otroke in kariero, pa jim zmanjka časa 

zase (Ule in Kuhar, 2003). Razumevanje reproduktivnega dela kot nedela vodi v nevidnost 

plačanega domačega18 dela, ki, kot kažejo raziskave (Anderson, 2000; Chang, 2000; 

Sotelo, 2001; Hondagneu-Parrenas, 2001; Ehrenreich in Hochschild, 2002; Fish, 2006;. 

Skŕivánková, 2006, v Hrženjak, 2007) je v sodobnih družbah v porastu, s seboj pa prinaša 

tudi nevidnost gospodinjskih delavk. Tako delo opravljajo tiste ženske, ki so že tako na 

robu družbe, socialno izključene. Za svoje delo dobijo plačilo, delajo pa v neopredeljenih 

pogojih, brez pravic in dolžnosti. Opravljajo delo, ki naj bi ga opravile ženske in matere 

brezplačno, iz ljubezni (Heženjak, 2007). 

Kako močna je spolna diferenciacija, pa je odvisno od bioloških, kulturnih in zgodovinskih 

okoliščin v posamezni družbi. Vloga matere, skrb, čustvena navezanost, vzgoja otrok je 

povezana s predstavo o otroštvu. Gre za spolno stereotipno vedenje, ki ga otrok povzema iz 

svojega okolja. Otrok posnema osebe istega spola in spolno stereotipno se tudi obnaša. V 

obdobju malčka, ko otrok zazna razlike med spoloma, sebe glede na spol tudi opredeli 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Okolje, starši, učitelji in vrstniki neposredno učijo 

otroke spolnega obnašanja preko socializacije. Pomembno vlogo imajo pri oblačenju, 

igračah, igrah in poklicni orientaciji. Posamezna opravila so vedno manj spolno tipizirana. 

Nagrade in kaznovanje za spolno tipizirano obnašanje so najbolj vidni pri oblačenju in 

agresivnosti. Dečki so bolj kaznovani, tudi fizično, za agresivno obnašanje kot deklice. 

Otroci tak vzorec prenašajo na svoje otroke, ko odrastejo. Do adolescence odrasli posvetijo 

več pozornosti in pritiska na dečke glede spolno tipiziranega obnašanja. V adolescenci pa 

se pritiski povečajo na dekleta, da se obnašajo v skladu s svojim spolom. Prav tako je z 

izbiro poklica (Sadar, 1991). Raziskave kažejo vpliv stopnje identifikacije s spolom in 

prevzemanje predpisanih spolnih pomenov. Spolno diferencirana obravnava otrok s strani 

staršev je bolj prisotna v primeru tradicionalne spolne identitete očeta, ki otroke obravnava 

bolj spolno stereotipno oziroma se bolj ukvarja s pričakovanji spolno specifične 

socializacije v nasprotju z materjo (Johnson, 1988; Mc Hale, Crouter in Whiteman, 2003; 

Biblaz in Stacey, 2010). 

                                                
18 Nevidno delo je delo, ki ga ženske opravljajo v domačem okolju, ni plačljivo, iz ljubezni, vendar je kot pojav v 

družbi prikrit. Ženske, ki si lahko privoščijo, najamejo druge ženske, običajno s slabšim finančnim stanjem, ki 

proti plačilu pomagajo pri gospodinjskih opravilih. 
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V moderni družini je občutenje družine kot intimne skupnosti predpogoj za žensko, da 

postane mati. Z načrtovanjem rojstev, kontracepcijo in ločitvijo spolnosti od reprodukcije 

so ženske dosegle osebno avtonomijo. Ženske odlagajo materinstvo na kasnejši čas, tudi 

zaradi razvoja reproduktivnih tehnologij, podaljšuje se čas šolanja, na trgu dela pa so 

pogoji zaostreni. Pomen materinstva in odnos mati – otrok se krepita tudi v postmoderni 

družbi, tudi na račun protektivnega razumevanja otroštva (Mills, 2000, v Zidar, 2003). 

Otrok velja za neoblikovano, neodraslo »nedolžno« bitje, ki se še izobražuje, ni sposobno 

prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja, treba ga je zaščititi (Zidar, 2003; Batistič 

Zorec in Devjak, 2009). Postmoderni koncept protektivnega otroštva naj bi torej pomenil 

blaginjo otrok v smislu slogana »le najboljše je dovolj dobro« (Zidar, 2003). Ljubezen do 

otroka je tista, ki starša nenehno žene k delu, saj strah, da njegov otrok ne bo mogel 

dokončno razviti svojih potencialov, v starših vzbudi občutek krivde. Prav biološko 

določenost ženske, da je zaradi rojevanja, reprodukcije tista, ki se v družbi najpočasneje 

spreminja. Materinstvo še vedno velja, da je ena izmed osnov družbene organiziranosti in s 

tem potrjuje tezo o nespremenljivosti povezave ženske in narave nasproti moškemu in 

družbi (Haralambos in Holborn, 2001; Švab, 2001). 

 

4 OČETOVSTVO 

Vloga očeta kot materialnega preskrbovalca družine in identifikacija moškega z javno sfero se 

spreminja. Skozi zgodovino se je vloga očeta definirala z materialno preskrbo in avtoriteto, 

današnja vloga pa se razume kot skrb in nega za otroke (Švab, 2001; Hochschild, 1995, v 

Humer, 2007). Podobe moškosti in očetovstva se v postmoderni zelo spremenijo in nudijo 

številne nove podobe. Marks in Palkovitz (2004, v Humer, 2007) razvijeta lestvico štirih tipov 

očetovstva: novi, vključeni oče, dobri hranitelj, odsotni oče (fizično prisoten, psihično in 

emocionalno pa odsoten) in nezainteresirani oče (očetovstvo kot prostovoljna dejavnost).  

4.1 Novi, vključeni oče 

Skrb očeta se ne kaže samo v materialni očetovski vlogi hranitelja družine in podpori otrok, 

temveč zlasti v čustvenem, moralnem in vzgojnem pomenu. Z novim očetovstvom se 

najpogosteje pojmuje premik od moškega hranitelja družine k skrbnemu očetu, ki je aktivno 

vključen v družino (Švab, 2001). Vendar pa se tudi v tako imenovanem novem očetovstvu 

kažejo razlike glede na družbeni, zgodovinski in kulturni kontekst posameznika (Humer, 
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2007). Identiteta očetovstva se začne razvijati že pred rojstvom otroka v interakciji z 

vzpostavljanjem materinske identitete pri partnerici, zavzet je za nego in vzgojo svojih otrok 

(Švab, 2001; Ule in Kuhar, 2003). Brajša (1987) vidi očete kot nosilce socialne in psihološke 

podpore materam in otrokom, očetje čutijo do njih odgovornost in obveznosti. Renerjeva idr. 

(2008) pa menijo, da priprave na starševstvo povzročajo tudi frustracije pri moških in si ob 

tem izberejo vloge preskrbovalca in pomočnika materi. Humer (2007) pravi, da »novi očetje 

prevzemajo zlasti prijetnejši del skrbi za otroke, ostala domača opravila pa ostajajo predvsem 

spolno obeležena dela. Ali z drugimi besedami: moški prevzemajo »materinjenje otrok«, 

ženske pa »materinjenje doma« (Arlie Hochschild, 1997, v Humer, 2007). 

4.2 Dobri hranitelj 

Ta vloga moškega gre predvsem na račun socialne prezrtost in zamolčanost ženske 

gospodinjske vloge. Pri modelu moškega hranitelja družine, ki se je uveljavil v obdobju 

industrijske moderne in je v nekaterih zahodnih državah še vedno prisoten, se spregleda, da so 

moški dosegali dohodek, ki je zadostoval za vzdrževanje celotne družine, in to na račun 

izključenosti žensk s trga delovne sile. Rener, Humer, Žakelj, Vezovnik, Švab, Fink-Hafner in 

Kolarič (2008) vidijo probleme za moške v vlogi očeta iz nižjih plačilnih razredov v premalo 

plačanem delu; za tiste moške iz višjih plačilnih razredov pa v preveliki vpetosti v delo in 

premalo časa za družinsko življenje.  

4.3 Odsotni oče (fizično prisoten, psihično in emocionalno pa odsoten) 

Interes države v šestdesetih letih je bil, da bi oče materialno poskrbel za otroke. Oče je bil 

fizično odsoten, moralno in pravno pa je bil za družino odgovoren (Švab, 2001). Cohen 

(1993, v Steničnik, 2012) meni, »da so bila skozi vse 20. stoletje kulturna sporočila o podobi 

očeta predvsem usmerjena v „oče – tisti, ki preživlja družino“. Očetova povezava z družino je 

bila pretežno finančne narave – sinonim za dobrega očeta je bil dober hranilec družine in 

nasprotno.« Odločilno gonilo za otrokova prizadevanja, da bi se z očetom identificiral (kar se 

zgodi le v primeru pozitivne čustvene navezanosti, ko otrok gleda na očeta kot na vzor, le če 

ga ima rad), sta čustvi ljubezni in občudovanja očeta (Tambolaš, 2007). Očetje bi se torej 

morali bolj zavedati, da stojijo na mestu in v vlogi točke identifikacije. Oče je še zlasti 

pomemben v zgodnjem razvojnem obdobju, ko se med njim, ki daje občutek varnosti, ter med 

nebogljenim in zaščite potrebnim otrokom oblikuje odnos prav posebne vrste, v katerem otrok 

pričakuje, da bo oče ustregel njegovi potrebi po zaščiti in varnosti (Tambolaš, 2007). 

»Zametki razvoja očetovske identitete se pojavijo že v času nosečnosti, zlasti če partner 
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aktivno spremlja nosečnost (spremlja partnerko na ginekološke preglede, prebira literaturo, se 

pogovarja s partnerko)«, meni Švabova (2006, str. 75). 

4.4 Nezainteresirani oče (očetovstvo kot prostovoljna dejavnost) 

Zaradi zaposlenosti žensk, kohabitacij in kasnejšega odločanja za družino je tak način 

življenja v postmoderni vplival tudi na oblikovanje očetovske vloge. Med bogatejšim 

prebivalstvom živijo moški, ki se izogibajo očetovski funkciji. Običajno so to menedžerji, ki 

jim ob skrbi za bogastvo in kapital zmanjka časa in moči za družinsko življenje (Rener idr., 

2008). Pojavlja se tudi nov, legitimen pojav, neprisotnost očeta v enostarševskih družinah 

zaradi smrti, zapustitve družine, ločitve staršev ali ločenega življenja zaradi očetovih 

službenih obveznosti, ki ga uvajajo avtorji, kot so Žmuc Tomori (1988), Frykman (1996), 

Zavrl (1999). Raziskave Steničnika (2012) kažejo na pomen prisotnosti očeta v družinah, 

predvsem v obdobju odraščanja otrok. Otroci, kjer so prisotni očetje, imajo boljše ocene v 

šoli, manj je tveganja za uživanje nedovoljenih poživil, manj je tudi vedenjskih motenj 

(Fogel, 2004, v Pokrajac, 2006). Očetje v postmoderni sodelujejo pri aktivnostih v času 

nosečnosti, so prisotni pri porodu, se vključujejo v skrb, nego in vzgojo otrok ter opravljajo  

druge domače obveznosti (Švab, 2001; Hochschild, 1995, v Humer, 2007). Žmuc-Tomori 

(1988, str. 5) pa opozarja, da je materinstvo preveč opevano in čaščeno, tako da že usmerja 

človeka in njegov pogled na družino, zanemarja pa pomen odnosa med očetom in otrokom.  

Samo materinstvo ne more ustvarjati starševstva in očetovstvo ne more nadomestiti in 

izpodriniti materinstva. Materinstvo in očetovstvo sta enakopravna in enako pomembna dela 

celovitega starševstva (Brajša, 1987). 

4.5 Očetovska avtoriteta 

Družbene spremembe in posledično spremembe družinskega življenja so vplivale tudi na 

upadanje očetovske avtoritete. Avtoriteta pa upada v postmoderni dobi na vseh družbenih 

ravneh (Švab, 2001). Očetje se bolj vpletajo v razmerja z otroki, želijo si skrbeti za otroke in 

njihova participacija vključuje prijetnejša in manj obvezna opravila. Sodobni očetje se od 

svojih partnerk ne razlikujejo glede na participacijo v družini in sferi dela, niso pa še vešči, 

kako biti oče in starš, da bi se lahko intenzivno vključevali v družinsko življenje in bi alocirali 

družinsko delo, ki je še vedno v domeni žensk (Švab, 2003). Oče v bistvu lahko legitimno 

izbira družinske vloge ali pa v družini ni prisoten. Vendar pa se spremembe na področju 

očetovstva odvijajo tako na individualni ravni kot na družbeni ravni. Družba uvaja 
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mehanizme, ki na zakonski ravni spodbujajo aktivno očetovstvo (Björnberg, 1992, v Humer, 

2007). Ena takih spodbud oziroma možnosti je očetovski dopust.19 

S konceptom novega očetovstva pridobijo vsi: moški oplemenitijo svoje čustveno življenje, 

ženske dobijo partnerja pri vzgoji otrok in si porazdelijo odgovornosti, delo in skrbi, zato 

imajo več časa in energije za partnerstvo ter za svoje potrebe. Družine postanejo bolj 

povezane, družba pa občutljivejša za reševanje družinske problematike (Steničnik, 2012). 

 

5 OTROŠTVO 

5.1 Pogledi na otroštvo skozi zgodovino 

Otroštvo je družbena kategorija, ki se spreminja v času in prostoru, nanjo pa vplivajo tudi 

drugi dejavniki, kot so spol, družbeni razred, etničnost, rasna pripadnost in spremembe v 

družinskem življenju. Skozi zgodovino lahko zasledimo štiri pomembna gledišča na otroštvo: 

1. otrok kot pomanjšana odrasla oseba, ki ne potrebuje posebne zaščite; 

2. otrok kot grešno bitje, ki ga vpelje krščanstvo in s tem opravičuje represivna 

vzgojna sredstva; 

3. otrok kot nepopisan list papirja, na katerega moramo z vzgojo zapisati temeljne 

norme obstoječe kulture. Otrokovo divjost pa je treba z discipliniranjem ukrotiti; 

4. otrok kot občutljivo, nepokvarjeno bitje, ki ga je treba z vzgojo zaščititi (Kroflič, 

1997a, v Batistič Zorec in Devjak, 2009). 

5.1.1 Otrok kot pomanjšani odrasli 

Najprej je veljalo, da je otrok pomanjšani odrasli. Kot je zapisal Aries (1991, str. 171), so 

otroci »male rastline, ki jih je treba gojiti in pogosto zalivati. Priložnostni nasveti in občasni 

izkazi nežnosti ter prijateljstvo jih ganejo in spodbudijo. Drobne nežnosti, občasna darilca, 

zaupljive besede se vtisnejo v njihovega duha in le redki so, ki se ne upirajo tem blagim in 

preprostim sredstvom, s katerimi naredimo iz njih častne in poštene ljudi.« Otroci so živeli v 

družbi odraslih, ko so pričeli živeti brez pomoči matere, negovalke, in se od njih tudi učili za 

                                                
19 Zakon o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93) je omogočal pravico do porodniškega dopusta matere 

(105 dni) ter dopusta za nego in varstvo otroka (260 dni), ki je dopuščal, da sta ga partnerja delila. Mati se je 

morala strinjati, da dopust za nego otroka izkoristi oče. 

Očetovski dopust je začel veljati leta 2003 in obsega 90 dni, od katerih je 15 dni plačanih in jih je treba izkoristiti 

do otrokovega šestega meseca starosti, 75 dni je neplačanih, država zagotavlja le prispevke za socialno varnost 

od minimalne plače. Porabi se do otrokovega tretjega leta starosti. Posebnost očetovskega dopusta je 

neprenosljivost (Uradni list RS, št. 47/2006). Vse te pravice se nanašajo le na očete, ki so zaposleni. 
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življenje. Kasneje, v 16. in 17. stoletju pa je otrok zaradi svoje ljubkosti in smešnosti postal 

razvedrilo za odrasle (Aries, 1991). 

5.1.2 Otrok kot grešno bitje 

Moralisti pa so oblikovali nov pogled na otroštvo, in sicer da je pri otrocih treba razviti šibek 

um ter iz otrok narediti razumne ljudi in kristjane. Poudarjena je bila strogost, ki se je prenesla 

tudi v družinsko življenje (Aries, 1991). Pričele so se ustanavljati šole, kjer so se otroci družili 

z vrstniki, ne pa več z odraslimi, s katerimi so opravljali različna dela. Šola je v 18. stoletju 

imela velik pomen pri vzgoji otrok in je bila zadolžena tudi za pravilno vzgojo v družini, kjer 

naj bi vršila tudi nadzor. Krepile so se tudi vezi med družinskimi člani, starši in otoki. Tudi 

znanost se je pričela zanimati za otroke. Želeli so jih spoznati in se jim prilagoditi. S 

konstituiranjem moderne meščanske družine (Aries, 1991) so se večale težnje k blaginji, negi 

in varovanju otrok. V 19. in 20. stoletju je zanimanje staršev naraslo, pripisovali so mu velik 

pomen. Napredno pojmovanje otrok in otroštva je počasneje prodiralo v socialno nižje sloje, 

saj so tam otroci kot pomanjšani odrasli delali na polju, nato v tovarnah in rudnikih. Otroci še 

niso izoblikovani ljudje, ki bi jih lahko soočili s svobodno voljo in odgovornostjo, zato tudi v 

zgodovinski perspektivi niso pustili sledi. To je tudi pogojevalo raven na lestvici družbene 

hierarhije, saj je otrokom pripadala najnižja stopnja tako pri vzgoji in izobraževanju kot v 

družini. Otroci današnje moderne in postmoderne dobe so na lestvici družbene hierarhije zelo 

visoko (Puhar, 1980). 

5.1.3 Otrok kot nepopisan list papirja 

John Locke je konec 17. stoletja vpeljal gledanje na otroka kot na nepopisan list papirja, ki se 

rodi brez dednih zasnov in le okolje določa, kako se bo otrok razvijal. Otroke je pojmoval kot 

pasivna bitja, ki so dovzetna za dražljaje in jih sprejemajo od drugih in iz okolja. Otrok naj bi 

se izoblikoval razumsko, telesno in moralno v zdravo razumsko bitje, in bo primerno 

pripravljen na življenje. Glavni cilj take vzgoje je razvoj samodiscipline in spoštovanje 

zakona. S takim pojmovanjem otroka je Locke postavil temelj kasnejšim behaviorističnim 

pristopom v vzgoji in izobraževanju otrok (Kroflič, 1997a; Batistič Zorec in Devjak, 2009; 

Devjak, Skubic, Polak, Kolšek in Pšunder, 2012). 

5.1.4 Otrok kot občutljivo, nepokvarjeno bitje, ki ga je treba z vzgojo zaščititi 

Rousseau je otroka postavil v središče vzgojnega delovanja. Vzgojitelju je namenil le vlogo 

varuha pred slabimi vplivi, v otrokov razvoj pa naj se čim manj vmešava. Otrok sam zaradi 

lastnih potreb pridobiva izkušnje, vzgojiteljeva naloga pa je, da ustvarja čim bolj ugodne 
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okoliščine za otrokov razvoj in ga zbliža z naravnimi posledicami njegovih dejanj. Otrok 

mora biti aktiven, sam si izbira vsebine, čas in način učenja. Odrasel človek je po Rousseau 

pravilno vzgojen, nepokvarjen, zelo kritičen, ki samostojno misli in ne počne neumnosti, se ne 

podreja avtoritetam, je delaven in s tem neodvisen od drugih in ohranja svojo svobodo. 

Rousseau je visoko cenil vzgojo, saj je bil prepričan, da bo tako lahko spremenil družbo 

(Batistič Zorec in Devjak, 2009). 

Človek si je prizadeval vplivati na otroka in njegov razvoj, da bi otrok čim bolj ustrezal 

zahtevam časa in okolja, v katerem je živel (Batistič Zorec in Devjak, 2009). 

Odrasli je vzgajal otroka v odvisnosti: od predstav o otrokovi naravi in razvoju, izkušenj z 

vzgojo v preteklosti in vzgojno prakso in družbenih vrednot in norm, ki so določale cilje 

vzgoje (Kroflič, 1997a). 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) v 1. členu otroka definira kot človeško bitje, mlajše 

od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, ne določi drugače, da se 

polnoletnost doseže že prej. Otrok ni politični subjekt, saj nima volilne pravice, otroci veljajo 

za neoblikovana bitja, ki jih je treba zaščititi (Zidar, 2003; Batistič Zorec in Devjak, 2009). 

So tudi velika družbena manjšina, za katero je značilna razpršenost, nezmožnost organiziranja 

in uveljavljanja svoje moči. Kot tradicionalno se v otroštvu pojmujejo čustvena in ekonomska 

odvisnost, zaščita in nadzor s strani odraslih, neodgovornost, telesna šibkost, neizdelana 

artikulacija potreb, želja in interesov (Batistič Zorec, 2003).  

Družinsko življenje je dinamično in otroci se že zelo zgodaj srečujejo z različnimi 

spremembami. Temelj razvoja otroka v družini je odnos s starši na telesni, čustveni in 

funkcionalni ravni. Starši prepoznavajo potrebe otrok in jih uravnavajo skladno z razvojem v 

vzajemnem odnosu z njimi. Obenem se oblikujejo oboji, tako starši kot otroci. Pri otrocih se 

razvije pripadnost, povezanost, ko otrok začuti, da pripada določenima mami in očetu, da sta 

mu na voljo, da bo vedno našel zatočišče. Iz pripadnosti otroci razvijejo zaupanje, da se starši 

resno odzivajo nanje in so se sposobni vživljati v otrokova čustva (Moore, Sixsmith, 

Knowels, 1996). Ko otrok spozna, začuti, komu pripada in lahko zaupa, bo razvil kompetence 

in postopoma postal samostojen. Vsak otrok je individuum in prav je, če ga tako jemljejo tudi 

starši, da bo lahko razvil svojo prepoznavnost v življenju (Kompan Erzar, Erzar in Poljanec, 

2009). Velika večina ljudi preživi v družini obdobje svojega najbolj dejavnega razvoja. 

Mnoge osebnostne poteze se zastavijo v prvih letih življenja. Prve čustvene in socialne 
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izkušnje izvirajo iz odnosov z najbližjimi osebami v družini. Razvoj osnovnih spretnosti in 

zbiranje znanj o najpomembnejših življenjskih dejstvih se zastavita v najbolj zgodnjem 

razvojnem obdobju. Prva raziskovanja in prva samostojna spoznanja potekajo v svetu, ki ga 

določa družina (Tomori, 1994). Tudi Grün (2011, str. 20) pravi, »da je odnos staršev do otrok 

zelo zapleten, ni presenetljivo spoznanje: tudi če imajo starši z otrokom še tako dobre 

namene, vendarle prenašajo lastne izkušnje iz otroštva na svoje sinove in hčere«. Podobno 

navajata tudi Hendrix in Huntova (2006, str. 286). 

V postmoderni se vedno bolj poudarja blaginja otrok. Porajajo se prakse, ki izražajo vedno 

bolj intenzivno skrb za otroke, protektivno otroštvo. Otroštvo je postalo najbolj nadzorovan 

del osebne eksistence, pojmovanje otroka je v odvisnosti, ki se vse bolj podaljšuje in 

dopolnjuje z novimi potrebami (Zidar, 2003). Vse z namenom, da bi zagotovili otrokom čim 

boljše pogoje in blaginjo. Večja pozornost do otrok je delno posledica večjih zahtev po 

osebnostni stabilizaciji, kar je značilno za rizične družbe. Za uspešno realizacijo starševstva, 

ki je povezano s protektivnim otroštvom, pa je treba ustvariti določene pogoje. Zato je 

odločitev za starševstvo vedno težja. Velik pomen se pripisuje tudi vplivom staršev na 

vsestranski razvoj s poudarkom na individualnosti otroka. Starši želijo otroke opremiti s čim 

boljšim kulturnim kapitalom in jim zagotoviti čim boljši začetni položaj za življenje (Švab, 

2003; Kuhar, 2011). 

5.2 Protektivno otroštvo 

Protektivno otroštvo je nov pojem, ki se kaže kot intenzivna skrb za otroke, njihovo 

materialno blaginjo, izobraževanje, zadovoljevanje njihovih potreb, poudarjanje otrok in 

zagotavljanje najboljšega možnega kot edino ustreznega za optimalen razvoj otrok. Skrb jim 

starši namenjajo že v perinatalni dobi (Giddens, 2000; Švab, 2001; Klepp, 2004; Beck Beck 

Gernsheim, 2006; Kuhar, 2011). Protektivno otroštvo zagotavlja navidezno avtonomijo, saj 

avtoriteta očeta upada, ni več oblasti starejših nad mlajšimi. V družinah so odnosi med 

odraslimi in otroki demokratični, hierarhija se oblikuje na podlagi privolitve. Omejujoče 

vzgojne zapovedi v družini se rahljajo, družina za odrasle in za otroke predstavlja predvsem 

sfero sprostitve in zasebnosti (Ule, 2000, v Pesjak, Rener in Kersnik, 2006). 

Otrok se pojmuje kot individualno bitje, kar pa je ugodnejše za njegov razvoj, bistvena je 

postala skrb za otrokov vsestranski razvoj (Batistič Zorec, 2003; Turnšek, 2009). Napori 

staršev, da bi se otroci čim bolje izobrazili, so se povečali, saj otroke že zgodaj začno uvajati 

v vsestransko udejstvovanje (umetnost, estetika, domišljija itd.). Večkrat tako gledanje služi 
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predvsem kot kompenzacija za čas odsotnosti in samoopravičevanje staršev do otrok, ob 

čustvenem pomanjkanju, ki so ga deležni sodobni otroci ob množičnem zaposlovanju staršev 

(Pesjak, Rener in Kersnik, 2006). Temu sledi tudi ponudba obšolskih dejavnosti, zato se od 

staršev pričakuje, da bodo otroke že zgodaj začeli izobraževati. Šolski sistem se je z uvedbo 

devetletke premaknil v zgodnejše otroštvo in ob neustrezni družinski podpori lahko otrok že 

zgodaj občuti frustracije zaradi preobremenjenosti ter neuspehov. Investicije v dosežke otrok 

predstavljajo glavni strošek, otrokov uspeh na teh področjih pa predstavlja uspeh celotne 

družine. Zavest o pomembnosti izobrazbe za kasnejše življenje se je prenesla na vse sloje in 

generacije (Ule, 2000, v Pesjak, Rener in Kersnik, 2006). 

Otroci imajo vse večji pomen in pridobivajo svojo avtonomijo (Moore, Sixsmith, Knowels, 

1996), veliko tudi na račun hitrega obvladovanja novih tehnik. Vendar je otroštvo še vedno 

močno nadzorovano obdobje. Otroci se zelo zgodaj intenzivno vključujejo v vsakdanje 

življenje, saj je razlika med otroškim urnikom in urnikom odraslih vedno manjša (Švab, 

2001). S tem otroci zanikajo svoje naravne potrebe, ritme, otroci in najstniki pa se osvobajajo 

v ekstremnih subkulturah in protestih z lastnim telesom. Veliko staršev ravna z otroki kot s 

sebi enakimi, zato je treba opredeliti vloge odraslih in razvojne potrebe otrok. Otroci morajo 

pridobiti občutek varnosti in pa možnosti, da bodo čim bolj aktivni (Zalokar Divjak, 2008). 

Rizičnost življenja v postmoderni ima čedalje večji pomen za stabilizacijo odraslih v družinah 

z otroki (Ule in Kuhar, 2003). Otroci so zelo pridobili na emotivni funkciji v družini, 

protektivno otroštvo pa tudi transformira vloge mater in očetov. Moški so povečano aktivni 

predvsem do otrok, medtem ko na matere ob senzitivnem materinjenju vpliva protektivno 

otroštvo obremenjujoče (Švab, 2001).  

 

6 DRUŽINSKO DELO IN VZGOJA 

6.1 Opredelitev družinskega dela 

6.1.1 Družinsko delo 

To so dejavnosti, ki so potrebne za vsakdanje delovanje, funkcioniranje družine (Rener, 

Sedmak, Švab in Urek, 2006). Posebno mesto znotraj družinskega dela pa ima odnosno delo 

negovanja družinskih članov, bolnih, skrb za starejše, skrb za šolajočo populacijo in obenem 

skrb za dobro klimo v družinskih odnosih, sorodniško delo in potrošniško delo. To delo je 

usmerjeno na ženske, je pa tudi čustveno naravnano in zahteva veliko empatije. V začetku 20. 
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stoletja so starši skrbeli predvsem za zagotavljanje materialne varnosti družine, kasneje pa so 

se dopolnile še na psihološko varnost in zaščito otrok. V zadnjih letih, s pojavom senzibilnega 

in odgovornega starševstva, protektivnega pojmovanja otroštva, v družbi to zahteva večjo 

čustveno in skrbstveno pozornost staršev. Rojeva se vse manj otrok, njihova družbena 

vrednost pa je vse večja, večje pa so na drugi strani tudi odgovornosti in naloge staršev do 

otrok in zadovoljevanju njihovih potreb ter blaginja, potrošništvo. Senzibilno starševstvo pa je 

še vedno izrazito spolno zaznamovano, saj ženskam zaradi socialne konstrukcije materinstva 

nalaga veliko družbeno odgovornost (Williams, 2005, v Humer, Švab in Žakelj, 2011). Skrb 

se odraža v odnosih med starši in otroki, zlasti med materjo in otrokom. Največkrat deklice 

pomagajo svojim materam in se obenem urijo za gospodinjska opravila. Spolna identiteta se 

vzpostavi z istospolnim staršem v stabilnem odnosu in identifikaciji (Kolberg v N. Sadar, 

1991). V začetku otrok posluša oznake o svojem spolu preko jezika in imena. Okrog četrtega 

leta pa tudi otrok sam daje spolne karakteristike drugim. V začetku so za otroka in njegovo 

identiteto pomembne fizične karakteristike odraslega, nato otrok vključi v tipizacijo še 

socialne in osebnostne. Do začetka šolanja otroci povezujejo spolne razlike z genitalijami. 

Tudi igralne vrstnike si izbirajo po istem spolu. Otrok želi obvladati svoje okolje in ker vidi, 

da so odrasli bolj uspešni, se otrok čustveno naveže na model in se z njim identificira. Drugi 

kognitivni teoretiki pa več pomena dajejo učenju splošnih pravil in norm. Starši imajo za 

učenje spolnih vlog velik pomen v otroštvu (Oakly v Haralmbros in Holborn, 2001) in 

adolescenci, vendar pa tudi na starše vplivajo otroci. S starostjo se spolno obnašanje 

spreminja. Oba spola morata razviti iste sposobnosti, vendar pa se morata prilagoditi telesnim 

spremembam in razviti odnose z nasprotnim spolom (Sadar, 1991).  

Spremembe se v družinske odnose prenašajo iz družbenega okolja, kulturnih, ekonomskih in 

socialnih razmer. Na trgu dela in zaposlovanja so spremembe v intenzivnosti dela in delovnih 

pogojev, kar otežuje zaposlenim staršem usklajevanje med delom in družino (Kanjuo Mrčela 

in Černigoj Sadar, 2007; Sedmak in Medarič, 2007, v Humer, Švab in Žakelj, 2011). 

Družinske dejavnosti, kot so prehranjevanje, čistilnice, nega na domu za ostarele, se selijo 

izven doma v odvisnosti od družbenega vrednotenja skrbi in tudi materialnega stanja družine 

(Švab, 2001 in 2003). 

Družinsko delo je tudi z raznimi servisnimi storitvami zaradi svoje čustvene naravnanosti v 

celoti nenadomestljivo. Feministične razlage vstopa žensk na trg delovne sile pravijo, da je to 

za ženske dvojna obremenitev (Haralambros in Holborn, 2001). Vendar pa družinsko 
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življenje, kjer sta zaposlena oba partnerja, kaže na bolj enakomerno porazdelitev dela zaradi 

samega časa. Družina, v kateri sta zaposlena oba starša, pa je postala norma (Švab, 2003).  

Med 30 in 49 let starimi prebivalci v Sloveniji, v letu 2014, je odstotek delovno aktivnih 

najvišji, razlik med spoloma ni bilo. V zadnjih 20 letih se tudi med odraslimi čedalje bolj 

uveljavlja zaposlitev za določen čas, ki je sicer običajnejša in pogostejša predvsem med 

mladostniki. Zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega, ima v vseh državah brez 

izjeme več žensk kot moških. Slovenija spada med države z najnižjim odstotkom takih 

zaposlitev. Moški delajo v večjem odstotku ob neobičajnem času kot ženske. V Sloveniji so v 

letu 2014 ob sobotah delali dva od treh moških in več kot polovica žensk, ob nedeljah pa 

skoraj vsaka tretja ženska in dva od petih moških. Zvečer so delale skoraj dve od petih žensk 

in polovica moških. Nočno delo sta opravljala eden od štirih moških in ena od sedmih žensk 

(Penner, Kanjo Mrčela, Bandelj in Petersen, 2012; Vrabič Krek, 2016). 

Tudi naloge se hitro spreminjajo in tudi odločitve, kdo jih bo v družini opravil, zniža se tudi 

zahtevnost ali pa se določeno opravilo opusti. Moška vloga pri delitvi dela v družini je bolj 

posledica pomoči pri usklajevanju družinskih obveznosti, predvsem v predšolskem obdobju 

otrok, kot pa težnje k alokaciji dela in skrbi (Švab, 2003). 

6.1.2 Skrb 

Skrb je človeška dejavnost, kjer se v praksi udejanjajo moralna vprašanja in vrednote. Skrb se 

kaže običajno v zasebnosti, je neplačano delo, ki ga običajno opravljajo ženske. Skrb tudi ni 

enostranska dejavnost med osebo, ki skrbi, in drugo, ki je skrbi deležna, vzpostavlja se 

medosebna odvisnost, ki jo je težko razmejiti. Prav to dejstvo je temelj vsakdanjega 

družinskega življenja (Švab, 2003). »Starši morajo zagotoviti temeljne potrebe otroka, mu 

zagotoviti zaščito in pogoje za osebnostni razvoj. Pri tem sta roditelja v svojih starševskih 

vlogah odvisna drug od drugega, ne smeta pa biti odvisna od svojih otrok« (Čačinovič 

Vogrinčič, 1998, str. 52). 

Na številnih nivojih družbenega življenja, sicer bolj prikrito, prevladuje mnenje, da je 

najboljši tip družin nuklearni stil, v katerem je skrb za družino in vzgojo otrok dodeljena 

ženskam. Od tod tudi dejstvo, ki so ga pokazale raziskave v Sloveniji, da so ženske dvojno 

obremenjene (Černigoj Sadar in Kanjuo-Mrčela, 2006).  

Zaradi velikega števila žensk, ki so zaposlene, se je od znotraj, torej iz družinskega življenja 

pričela relokacija skrbi z žensk na moške. Nove politike se ukvarjajo z usklajevanjem dela in 
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družine ne glede na spolno delitev. S tem pojavom se tudi družinske dejavnosti selijo izven 

doma. To so predvsem kolektivne in komercialne storitve, kot so prehranjevanje izven doma, 

razne storitvene dejavnosti (Robnik, 2012; Humer idr., 2015). Ta novi trend relokacije skrbi 

se dogaja po različnih državah in po različnih družbenih ravneh, z različnim tempom. V 

Sloveniji je zaposlenost žensk zelo velika20, normalno je, da sta zaposlena oba starša. Z 

zaposlitvijo se zagotavlja socialna varnost, v družbi pa je favorizirana vloga zaposlenega 

posameznika ter njegova neodvisnost in sposobnost lastnega vzdrževanja (Švab, 2003). Ker 

ima delo tako vrednost ob množici nezaposlenih, je sfera dela tista, ki prevladuje in določa 

tudi vlogo družine. Veliko je zaposlitev za določen čas, zaposleni poročajo, da jim delodajalci 

podaljšujejo delavnike, ki niso plačani in so lahko tudi pogoj za ohranjanje zaposlitve ali za 

napredovanje. Pogosto pa so zaposleni premalo seznanjeni s svojimi pravicami in jih tudi ne 

uresničujejo. V odnosu med delom in družino prihaja tudi do nasprotij vrednot dela in vrednot 

družine, ki se kažejo tudi z diskriminacijo mladih žensk zaradi materinstva. Organizacije se 

prilagajajo globalnemu trgu, kjer velja tekmovalnost, potrebe družin, staršev pa so pogosto 

spregledane (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2006).  

V postmoderni družbi smo priča velikim spremembam in spremembe so vplivale tudi na 

odnose v družinah, med starši in otroki. Čustva bolj odkrito izražajo, fizični kontakti med 

starši in otroki so pogosti, tabu tem v družinski komunikaciji je malo in občasni umik iz 

družinskih razmerij je bolj sprejemljiv (Kuhar, 2010). 

Otroci niso deležni omejevalnega starševskega usmerjanja, poslušnosti, dogajanje se je 

obrnilo v vzorec pogajanj med starši in otroki (du Bois-Reymond, Büchner in Krüger, 1993; 

Solomon, Warin, Langford in Lewis, 2002, v M. Kuhar, 2010). Izginjanje tradicionalne 

starševske avtoritete ter demokratizacija odnosov med starši in otroki iz ukazovalnega v 

pogajalsko gospodinjstvo naj bi bila del metaprocesa družbenih sprememb (du Bois-

Reymond, te Poel in Ravesloot, 1998; Torrance, 1998; Giddens, 2000, v Kuhar, 2010).  

6.2 Družinsko delo skozi čas 

6.2.1 Praskupnost 

V praskupnosti je bil osnovni princip, da je bilo delo namenjeno vsem moškim, ženskam in 

otrokom. Ljudje so živeli v plemenih, bili so nomadi in so se preživljali z lovom in 

nabiranjem plodov. Življenje je bilo težko, okrutno, med seboj so si plemena pomagala in 

                                                
20 Zaposlenost v letu 2014 je znašala več kot 80 %; pomembnejših razlik med spoloma ni bilo (Vrabič Krek, 

2016). 
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delila hrano (Haralambros in Holborn, 2001). Plemena so živela zaprta vase, bila so številčna, 

saj so bila tako zavarovana pred naravnimi sovražniki in drugimi plemeni. Možje so hodili na 

lov v manjših ali večjih skupinah, ženske pa so ostajale doma, kuhale za več družin skupaj, 

nabirale plodove in lovile manjše živali, čez dan sta bili ženska in moška skupnost ločeni. Ko 

so nabrali in nalovili dovolj hrane, so prenehali z dejavnostjo (Grint v Haralambros in 

Holborn, 2001). Ženske so zelo kmalu in veliko rojevale in skrbele za otroke, moški pa so o 

življenju plemena odločali v moških hišah. Življenje se je odvijalo znotraj plemena. Tako se 

je pričela izoblikovati podrejenost ženske, ki pa je bila bolj izrazita v južnih zemeljskih 

predelih, verjetno zato, ker je v severnih predelih zemlje preživetje v naravi še bolj surovo in 

moški je sodelovanje ženske nujno potreboval za preživetje (Bergant, 1981). 

Ob stalni naselitvi ljudi so si družine začele deliti zemljo med seboj, pleme pa razpadati na 

manjše in večje rodove. Orodja za obdelovanje zemlje so bila še zelo okorna in zato so 

potrebovali veliko delovne sile, da so si pridelali hrano in posledično so bili otroci zaželeni. Z 

otrokom so imeli tudi dediča, ki jih je v starosti preživel, saj so živeli v družinah z vsemi 

sorodniki. Z boljšim orodjem so pridelovali viške hrane in družine so se izločale iz nekdanje 

plemenske skupnosti, na čelu je bil oče – patriarh. Med privatno lastnino so možje šteli poleg 

članov družine, zemlje, živali in služabnikov še ženo in otroke. Zaradi dedičev njihove krvi so 

začeli ženske zapirati v hiše in jim omejevati družabno življenje (Smiljanić idr., 1968). 

Patriarhalna monogamna družina se je tako razvijala v zahodni Evropi. V raznih predelih 

sveta pa se je razvijala poligamna patriarhalna družina, ženske so delale na poljih, moški pa so 

prirejali lovske zabave in se posvečali vojnim opravkom. V naturalni družinski proizvodnji so 

si družinski člani vse, kar so potrebovali nujnega za življenje, pridelali sami, življenje je bilo 

skromno. Tudi številčne družine ni bilo težko preživeti, saj je otrok, ko je prešel v peto leto 

starosti, pričel že z lažjimi deli. Vsi člani družine so se podrejali očetu, moškemu, patriarhu 

(Bergant, 1981). 

6.2.2 Sužnjelastništvo 

V obdobju sužnjelastništva je bilo fizično delo pojmovano kot nujno zlo (Zubofova v 

Haralambros in Holborn, 2001), opravljati so ga morali sužnji in le za svoje gospodarje. 

Sužnje so pridobivali z vojskovanjem in zasedanjem ozemelj. Svobodni ljudje, predvsem 

moški, so se ukvarjali s politiko, vojskovanjem in zabavami. Ženske so ostajale v svojih 

prostorih, bile so čuvane, njihova glavna naloga je bilo rojstvo naslednika in nadzor nad 

hišnimi sužnjami. Ukvarjale so se s tkalstvom, prejo (Bergant, 1981). 
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6.2.3 Srednji vek 

V srednjem veku se je delo delilo na umsko in fizično delo. Umsko delo je bilo le za plemstvo 

in duhovščino, največ zanimanja so posvetili politiki in vojskovanju. Kmetje, tlačani so služili 

fevdalcem, ki so s tlačani surovo ravnali. Družine kmetov so živele v monogamnih zakonih s 

trdno notranjo organizacijo, ki jo je vodil moški, gospodar. Vsi so trdo delali, družina je bila 

proizvodna enota. Ženske so bile vključene v številna opravila, njihova glavna naloga pa je 

bila skrb za otroke. Tudi otroci so bili že zelo zgodaj vključeni v razna dela in skrb za mlajše 

otroke (Puhar, 1980). Gospodinjstvo in skrb za otroke je bilo žensko delo. Za delo izven doma 

so bili redna delovna sila moški, ženske le sezonsko. Moški so prispevali k družinskemu 

proračunu. Jasna je bila tudi poklicna specializacija na ženske in moške poklice v urbani obrti 

(Sieder, 1998). Moški so bili lastniki socialne in politične moči, le malo žensk je bilo nosilk 

obrti. Prav tako so se v kmetijstvu dela ločila na moška in ženska. V mestih so se oblikovale 

trgovske in obrtniške družine, slednje so bile bolj odvisne od svojega dela. Ljudje iz podeželja 

so se pričeli seliti v mesta in prve delavce so poimenovali »beli sužnji«, v tako težkih pogojih 

so morali delati, tako moški, ženske in otroci (Bergant, 1981). 

Z reformacijo in protestanti (kalvinisti, puritanci21) je postalo delo vrednota, moralna dolžnost 

in sredstvo za zveličanje. Brezdelje, zabava in trošenje pa človeka vodi v pogubo (Smiles v 

Haralambros in Holborn, 2001).  

6.2.4 Predindustrijsko obdobje 

V srednjem veku se je življenje družin razlikovalo glede na položaj družine, ali je bila družina 

plemiška ali kmečka, ali so bili bogati ali revni. Plemiških družin je bilo veliko manj kot 

kmečkih. Ženske, ki so živele v gradovih in graščinah, so živele razkošno. Deklice so se učile 

ženskih del vezenja, tkanja in risanja. Dečke pa so urili v viteških veščinah. Poročena ženska 

je večji del svojega življenja vzgajala svoje otroke ter nadzorovala gospodinjstvo in hišne 

služabnike. Zanjo se ni spodobilo fizično delo (Aries, 1991). Kmečke družine so se 

razlikovale po pokrajinah, od katerih je bila odvisna pridelava in delo ter od velikosti 

posestva, s katerim so gospodarili. Vsi člani družine so morali trdo delati, sprva le za 

                                                
21 Predstavnik veje protestantizma Jean Kalvin je trdil, da so ljudje popolnoma nepomembni, razen kot sredstvo, 

ki ponazarja delovanje božje milosti. Po Kalvinu je Bog vsemogočen in vlada svetu s popolno nujnostjo. 

Grešniki, ki so se upirali božji volji, niso delovali neodvisno od božje volje. V nekem smislu je Bog torej njihovo 

grešnost hotel. Ta paradoksni odnos Boga do greha je izrazil v svojem nauku o predestinaciji. 

Richard Baxter, predstavnik angleškega puritanizma, ki je menil, da je bogastvo preteča nevarnost, skušnjave po 

bogastvu so vedno navzoče. Prizadevanje za bogastvo se je puritancem zdelo nravstveno vprašljivo glede na 

izjemen pomen božjega kraljestva. Zapravljanje časa, predvsem v mestih, je bil zanje največji greh, delo pa je 

preventiva pred skušnjavami. 
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preživetje družine in šele kasneje za menjavo na trgu (Sieder, 1998). Na čelu družine je bil 

poročen par, moška delovna sila je bila podrejena gospodarju, ženska delovna sila pa 

gospodinji. Otroci so bili že kmalu vključeni v delo, odrasli so jih s strogostjo priganjali k 

delu (A. Puhar, 1980; Sieder, 1998). S pričetkom tovarniške produkcije je potreba po delovni 

sili pahnila ženske v manj plačana in kvalificirana dela. Žensko pa je umestilo kot varuha 

moralne blaginje moškega in otrok ter moževo pomočnico (Sadar, 1991). 

6.2.5 Industrijsko obdobje 

V industrijskem obdobju je bila večina žensk doma in ekonomsko odvisna od moža. Družina 

je bila v lasti moža, po moški liniji se je tudi dedovalo, starševsko avtoriteto je imel oče. 

Ženske niso vstopale v zaposlovanje enakopravno z moškimi, problem je bila tudi prostorska 

ločitev dela od doma in dolgotrajen delavnik. Z razvojem industrializacije je bilo treba 

delavcem privzgojiti tudi nove delovne vzorce, da so se stroški, ki so jih delodajalci namenili 

za drage stoje, poplačali (Haralambros in Holborn, 2001). Marx in Engels sta o delu zapisala, 

da je najpomembnejša primarna človekova dejavnost, temeljna razsežnost človekove 

eksistence (Engels, 1963). 

Ženske se niso veliko pojavljale v javnih zadevah. V družbi je vladala miselnost, da 

zaposlenost žensk pomeni zanemarjanje otrok (Goody, 2003). Ženskam so tudi omejili delo 

na določenih delovnih mestih in tudi število ur, ki so jih lahko opravile. Otrok se ni smelo več 

zaposlovati in odvisnost otrok od staršev se je povečala, podaljšalo se je obvezno šolanje 

(Sieder, 1998). Vlogi družine in materinstvu so pričeli pripisovati večji pomen in ker je bila 

družina ločena od delovnega mesta, so žensko identificirali z domom, domačnostjo in 

varuhinjo moralnosti (Oakley, 2000). Moškim so bile aktivnosti z drugimi moškimi v 

emocionalno podporo, medtem ko so se ženske obračale ponjo k svojim materam ali ženskim 

sorodnicam. Za dobrega moža je veljalo, da je redno dajal plačo svoji ženi, za dobre žene pa, 

da je bil dom čist in otroci tiho (Oakley, 2000). Moški niso bili povsem izključeni iz 

družinskega življenja, fizična in tehnična dela so bila njihova domena, imeli so tudi avtoriteto 

v odnosu na družinske člane. Vendar so se zgodile nekatere spremembe, ki so vplivale na 

spremembe socialnega položaja žensk. Priborile so si volilno pravico, pravico do lastne 

lastnine in dohodka, možnost izobraževanja, enakopravnost v starševstvu. 

Med obema vojnama se je določen del žensk zaposlil, ker je primanjkovalo delovne sile, 

večina pa je bila še vedno doma (Sieder, 1998). Moški je postajal vse bolj izenačen s poklicno 

vlogo, ženska pa z gospodinjsko, kar je bilo tudi zelo pomembno z vidika številnih 



41 
 

materialnih dobrin in ne nazadnje reprodukcije. Ženske so se zaposlovale izven doma zaradi 

preživetja družine. Doma so ostajale le ženske iz premožnejših slojev, ki so običajno imele 

služabnike, ki so jih za opravljanje del le nadzorovale. 

6.2.6 Obdobje po drugi svetovni vojni, moderna doba 

V obdobju po drugi svetovni vojni so se ženske vse bolj vključevale v produkcijo izven doma, 

kar so narekovale potrebe po delovni sili in pa tudi trendi uveljavljanja žensk (Haralambros in 

Holborn, 2001). Ker sta tako moški kot ženska prispevala k družinskemu proračunu, sta se 

morala skupaj dogovarjati in organizirati družinske aktivnosti. Moški so sodelovali v 

gospodinjstvu in pri vzgoji otrok, čeprav je bila njihova glavna skrb ekonomska podpora 

družini. Ženske so tudi sodelovale pri ekonomski podpori, njihova glavna skrb pa sta bila 

vzgoja in gospodinjstvo. Tako je vsak partner prispeval k družinskemu življenju, vendar vloge 

niso bile enake (Sadar, 1991). Vendar se je sodelovanje moških v družinskem življenju 

povečalo na račun novih oblik preživljanja prostega časa. Vključevali so se predvsem pri 

vzgoji otrok, ne pa v tako veliki meri v gospodinjska opravila (Sadar, 1991). Še vedno je 

delovna vloga za moškega primarna. Če je želel dosegati rezultate, napredovati, je moral 

investirati čas, energijo, dodatno delo, kar pa je v nasprotju z njegovo družinsko vlogo. 

Ženske so se z omejevanjem števila rojstev osvobodile nepretrgane skrbi za otroke. 

Materinstvo je postalo le eno izmed obdobij v življenju ženske (Ule in Kuhar, 2003). Ženske 

so se pričele bolj suvereno vključevati v dela zunaj doma. Vendar pa je ženska dobila na trgu 

delovne sile le manj plačana dela, bolj tista dela, ki so se skladala s kulturnim konceptom 

ženskosti (Mandič, 2005; Leskošek, 2011). Pojavljajo se problemi usklajevanja delovnih in 

družinskih obveznosti. Skrb za zadovoljevanje potreb otrok, vloga matere in žene, aktivna 

podpora možu ter skrb za stare in obnemogle družinske člane ženske preobremenjuje. To 

dejstvo lahko pomeni tudi fizični in psihični stres22 (Sadar, 1991). Za prostočasne aktivnosti 

zmanjka časa, okrnjeni so sorodniški in sosedski odnosi, o delovni karieri se ne more govoriti, 

saj so vse aktivnosti prilagojene potrebam družine in moževi karieri. V preteklosti je bil 

vzorec za ženske takšen, da so se bile prisiljene prilagoditi se družini in pa delovnemu mestu 

za mesečno plačilo, ne pa ustvarjanju kariere (Oakley, 2000; Ule in Kuhar, 2002; Švab, 2003). 

Ženska družinska vloga vpliva na delovno vlogo, medtem ko pa za moške to ne velja. Tako se 

                                                
22 Naši možgani prepoznajo neko dogajanje v našem telesu kot nevarno ali škodljivo, hipotalamus prek hipofize 

spodbudi nadledvični žlezi, da povečata izločanje hormonov. Ti sprožijo spremembe v bitju srca, delovanju 

možganov, krvnem tlaku, kemični strukturi in kroženju krvi. Če je takšnih situacij preveč ali so preveč 

intenzivne, pride najprej do sindroma splošne prilagoditve, v končni fazi pa do izgorelosti. Pines in Aronson 

(1989, v Podjed, 2013) definirata izgorelost kot »stanje fizične, čustvene in umske izčrpanosti, nastale zaradi 

dolgoročne izpostavljenosti čustveno zahtevnim situacijam«. 
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delovna sila segregira po spolu. Vir konfliktov za ženske je družina, za moške pa plačano delo 

(Sadar, 1991; Haralambros in Holborn, 2001). 

6.2.7 Postmoderna doba 

Zaradi globalnega delovanja trga, zaostrene gospodarske situacije in staranja prebivalstva se 

tudi gledanje na neplačano delo, ki je družbeno in ekonomsko pomembno, spreminja. 

Rahljajo se razmerja med javno in zasebno sfero in njuno pomembnostjo. Ukrepi družinske 

politike, ki bodo stimulirani tudi s strani države, kjer bodo vsi vpleteni s skupno strategijo 

sprejemali ukrepe za boljše, kvalitetnejše delo in življenje, bodo prispevali tudi k hitrejšim 

spremembam na tem področju (Švab, 2003). Za postmoderno dobo so značilne različne oblike 

družin (Švab, 2001; Pesjak, 2011), načrtovanje in usklajevanje med člani znotraj družin in 

obenem se pojavljajo novi pojavi, kot so trg zaposlovanja, intenziven tempo življenja, 

individualizacija, globalizacija (Rener idr., 2006). Postmoderna družba s svojimi hitrimi 

spremembami v vsakdanje življenje vnaša nove dimenzije, ki zahtevajo nove prilagoditve in 

strategije (Rener idr, 2006). 

Alternativni življenjski stili so nastali na idejah in prepričanjih o pomembnostih toplih 

intimnih odnosov, na svobodi individuuma, kar omogoča osebno izpolnitev. Te ideje pa so 

značilne tudi za zakonske družine. Zakonska družina naj bi jih omejevala pri samorealizaciji. 

Želeli so imeti izbiro med različnimi seksualnimi in starševskimi odnosi. V ospredju so bile 

seksualne in emocionalne potrebe odraslih, medtem ko so bile potrebe otrok potisnjene v 

ozadje. Tudi pri alternativnih skupinah se delitev dela ne razlikuje od delitve dela v 

nuklearnih družinah (Sadar, 1991). 

Pri kohabitacijah, kjer sta oba odrasla zaposlena, se delitev dela ne loči bistveno od poročenih 

dvojic. Življenje ustvarja pritiske, ki so podobni tistim, ki jih doživljajo poročene dvojice. 

Tudi če se dvojice razidejo po daljšem času, imajo enake težave kot razvezani. 

Homoseksualnost je obravnavana kot življenjski stil, ki ga posameznik lahko izbere. Študij s 

tega področja je zelo malo. Delitev dela je lahko na osnovi konvencionalne spolne delitve, 

odvisna je od materialnih pogojev ali pa poteka na dogovorno egalitaren način. Pri moških 

parih pa partnerja v tako imenovanem homoseksualnem zakonu običajno delata vse skupaj in 

delita dohodke (Sadar, 1991). Analiza organiziranja in delitev dela znotraj partnerske zveze 

pri gejih in lezbijkah (Stacey, 2002, v Švab in Kuhar, 2004, v Švab, 2005) kaže, da si geji in 

lezbijke s svojimi partnerji oziroma partnerkami delijo delo bolj enakopravno, delo se ne 

strukturira po tradicionalni spolni specifični delitvi kot v heteroseksualnih družinah (Švab, 
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2005). Čeprav istospolne partnerske zveze ne posnemajo heteroseksualnih partnerstev, je 

delitev dela prav tako potrebna za funkcioniranje skupnosti, sodobna intimna razmerja pa 

zahtevajo pri obeh vrstah partnerstev veliko dogovarjanja, delo na odnosih, reflektivnost in 

zavezništvo (Švab, 2005). Več ljudi skupaj pa lahko prebiva tudi v komunah.  

Vrednote komun prestavljajo kljubovanje zakonski zvezi in družini (McCulloch v 

Haralambros in Holborn, 2001). Razdelimo jih na dva tipa. Lahko imajo skupno 

gospodinjstvo, nuklearna družina pa ostaja osnovna enota, ki deli vire, opremo in aktivnosti z 

drugimi družinami. Pri komunalnih gospodinjstvih pa je posameznik osnovna enota in delitev 

obstaja med posamezniki. Za starše pomeni življenje v skupnosti po eni strani izgubo kontrole 

nad otrokovimi izkušnjami in odnosi, po drugi pa zmanjšanje odgovornosti in skrbi za otroke 

(Sadar, 1991). Tudi v taki življenjski obliki moški le simbolno sodelujejo pri gospodinjskih 

opravilih. Matere si bremena materinstva kooperativno olajšajo, zveza med materjo in 

otrokom pa ostane nespremenjena. Komune povprečno trajajo pet let (McCulloch v 

Haralambros in Holborn, 2001). Čim večja je skupina, večja je možnost za razpad. Odrasli so 

razpeti med samorealizacijo in svobodo na eni strani ter potrebami otrok po stalni pripadnosti 

na drugi strani. Ustvarjajo se razne napetosti, ljubosumja, vendar ljudje vseh izkustev ne 

morejo izraziti. To se pogosto konča z odhodom prizadetih ali pa razpadom skupine (Sadar, 

1991). Tako v modernem kot tudi v postmodernem načinu družinskega življenja je delo 

razdeljeno po spolu in je še vedno asimetrično locirano. Moški se vključujejo predvsem skozi 

vlogo očeta (Zavrl, 1999; Švab, 2001).  

6.3 Družinsko delo danes 

Rituali izginjajo, zasebnost pa postaja pomembno mesto za obnavljanje duševnih in telesnih 

moči. Tudi zaposlitve so negotove, nestabilne in zahtevajo prilagajanje celotnega urnika 

družine. Različni družinski življenjski poteki potekajo v odvisnosti od individualnih izbir 

posameznikov, ostrih mej med njimi ni več (Ule in Kuhar, 2003). Zahteve trga delovne sile ne 

upoštevajo potreb družine, partnerstva in starševstva (Beck in Beck Gernsheim v Kuhar, 

2011). Ženske so vse bolj obremenjene z usklajevanjem dela in družine, saj v Sloveniji velik 

delež gospodinjskih opravil in skrbi za otroka opravijo prav ženske (Kanjuo Mrčela in Črnigoj 

Sadar, 2004; Robnik, 2012). »Če bomo otrokom poklonili svoj čas, nas bodo doživljali kot 

osebe, ki zanje skrbijo, katerim ni vseeno, kako se počutijo, kaj doživljajo in bodo tudi sami 

sposobni skrbeti za druge« (Zalokar Divjak, 2008, str. 28). Otrok mora v družini prevzemati 

naloge, ki jih je že sposoben opraviti, kar dela otroka zadovoljnega in bo kos vsakodnevnim 

nalogam (prav tam).  
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Podaljšuje se življenje mladih s svojimi starši (Kuhar, 2011). V času, ko mladi vstopajo v 

produktivno življenje, se srečujejo z raznimi oblikami socialne diferenciacije. Soočajo se s 

pomanjkanjem izkušenj, znanja, denarja in nimajo socialnih podpornih mrež. Grozi jim 

dolgotrajna brezposelnost, nimajo pa skupinske samopomoči in solidarnosti vrstnikov, kar jih 

dela še bolj ranljive (Ule, 2014). Podaljšana je mladost, na drugi strani pa je vse več starejše 

populacije, ker se podaljšuje življenjska doba. Pojavlja se skrb za starejše, ki ne morejo več 

živeti samostojno. Sociologi ugotavljajo, da so najbolj kvalitetni odnosi med njimi v primerih, 

kadar starejši želijo živeti samostojno in imajo pogoste stike z svojci, intimnost z distanco. 

Ljudje postanejo stari starši ob različnih starostih, zaradi različnih življenjskih potekov, 

sociologi ločijo tri tipe starih staršev: prijateljski, oddaljeni  in vpleteni stari starši. 

Prijateljski živijo blizu družine svojih otrok in imajo redne tesne stike z vnuki. Oddaljeni stari 

starši nimajo rednih stikov z vnuki. Vpleteni stari starši občasno tudi nadomeščajo starše 

svojim vnukom in jim zagotavljajo varstvo in nego. Starostno obdobje postaja zelo raznoliko, 

individualno pogojeno, predvsem pa je starejša populacija v nevarnosti, da zapade v revščino 

(Švab, 2001). Obdobje poznih srednjih let, ki nastopi po 55. letu, ko ljudje poskušajo doseči 

osebno in socialno integracijo. V prvi fazi, ko so ljudje pred upokojitvijo, jo planirajo, 

nekateri odrivajo, ker se bojijo, da bodo pripadali socialno odrinjeni skupini. Ljudje pa imajo 

možnost razvoja novih interesov na račun manjše socialne obremenjenosti (Sadar, 1991). Po 

upokojitvi se ponovno vzpostavijo socialne vezi s partnerjem in sorodstvom. Težave pa 

nastopijo z novim načinom življenja in adaptacijo nanj. Starost se obravnava kot obdobje pred 

smrtjo, ko človek tudi fizično obnemore, obupa. Lažje človek prenaša to obdobje, če se 

sprijazni sam s seboj in svetom (Sadar, 1991). V postmodernem času se zelo krha 

medgeneracijska povezanost, generacije se med seboj vse slabše poznajo, kar pa je pogoj za 

medgeneracijsko solidarnost. V prihodnjih letih se bo zelo povečal delež starejših. S tem se 

bodo pred družbo postavile zahtevne naloge, skrb za starejše in ohranitev medgeneracijske 

povezanosti ter solidarnosti (Ramovš, 2004; Voljč, 2007; Vertot, 2010). 

Smiselnost dela je v tesni povezavi z našimi vrednotami – znanjem, ljubeznijo, poštenostjo, 

resnicoljubnostjo in odgovornostjo. Delo na medosebnem področju zahteva veliko zavzetost 

za ustvarjanje toplega razpoloženja v družini, med seboj se družinski člani čutijo povezane, 

drug na drugega se lahko zanesejo, si zaupajo in se počutijo dobro, ko so skupaj (Zalokar 

Divjak, 2001). V zadnjih desetletjih so se korenito spremenili odnosi v družinskem življenju 

in prav tako se je spremenil tudi odnos ljudi do dela. V klasični industrijski moderni dobi je 
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posameznik vstopil v podjetje s predpostavko, da bo tam ostal vse življenje, da bo življenjsko 

varen (Ule, 2014). Globalizacija, brezposelnost, velika konkurenčnost in fleksibilizacija 

zaposlovanja vplivajo predvsem na nove generacije, ki vstopajo na trg dela (Černigoj Sadar in 

Vladimirov, 2004). Zaposlitev je postala negotova, nezaposlenost pa je ekstremna oblika te 

negotovosti (Ule, 2004). V letu 2014 je bilo med 30–64 let starimi prebivalci Slovenije 9 % 

brezposelnih. Brezposelnost je bila v starosti do 50 let najbolj problematična pri obeh spolih 

pri starosti 30–34 let, saj je bila tedaj najvišja (med ženskami je bila približno 12-odstotna, 

med moškimi pa približno 9-odstotna). Po 35. letu je začela upadati, izraziteje med ženskami. 

Nato se je pri obeh spolih opazneje zvišala pri starosti 50–54 let (na približno 11 % pri obeh 

spolih). Po 60. letu je začelo število brezposelnih spet upadati (izraziteje pri ženskah), saj so 

nekateri že odhajali v pokoj (Vrabič Krek, 2016). 

Nezaposlenost nosi s seboj možnost rekonstruiranja spolnih vlog, da si partnerja delita 

delovno mesto in delo doma. Vendar se nezaposlenost kaže kot problem predvsem za moške, 

saj jo interpretirajo kot odvzem vloge, ki jo imajo v družini in družbi. Za poročeno žensko 

velja, da ima še vedno alternativno vlogo matere in gospodinje (Švab, 2003). Pri moških se v 

veliki meri kaže nagnjenje k patologiji. Kljub izgubi dela moški ne povečajo svojega 

sodelovanja pri domačem delu.  

Ženske so v recesiji odvisne od pozicije na trgu dela. Kadar so zaposlene za polovični čas, je 

njihova zaposlitev zelo nestabilna in jo lahko zelo hitro tudi izgubijo. Racionalizacije in 

ukinjanje socialnih služb, manj institucionalne pomoči ženskam, povečanje skrbstvene vloge 

in pritiski pa bodo lahko povzročili, da bodo ostale doma, ker pritiskov ne bodo mogle 

vzdržati (Sadar, 1991; Leskošek, 2012). Posameznik je tako prisiljen k individualnemu, 

osebnemu stilu življenja, dela, učenja. Nenehno se mora potrjevati kot kreativna, fleksibilna 

oseba. Če tega ne zmore, pade iz konkurenčnega boja za delovna mesta, za doseganje 

kakovosti življenja in ostane med tistimi ljudmi, ki živijo od slabo plačanih, neperspektivnih 

služb ali pa ostanejo brez dela (Beck in Beck Gernsheim, 1994, v Ule, 2014). 

Raziskave (Beathge, 1994, v Ule, 2004) kažejo, da je mladim prav tako pomembna 

samorealizacija v delu kot plačilo in kariera (Ule, 2004). V službi namreč preživi človek 

večino svojega časa, kar vpliva na to, koliko časa ima na razpolago še po opravljeni službi. To 

je pomembno za procese in odnose, za funkcioniranje družine v vsakdanjem življenju ob 

dejstvu, da sta oba partnerja zaposlena in imata tudi otroke (Švab, 2003; Stropnik, 2006). 
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V raziskavi, ki sta jo opravila Reid Keen in Reynolds (2005, v Žakelj in Švab, 2009), se 

zaposlene ženske pogosteje prilagajajo potrebam družine in občutijo več negativnih posledic 

na področju plačanega dela kot moški, ki se udejstvujejo v družini običajno šele po 

opravljenem plačanem delu (Žakelj in Švab, 2009). Prioriteta v Sloveniji je bila izobražena in 

zaposlena ženska, odnosi med spoloma in delitev dela pa nista bila deležna take pozornosti, 

pa čeprav sta v Sloveniji načeli enakosti in socialne pravičnosti ustavni kategoriji (Leskošek, 

2011). Po poročilu Evropske komisije za leto 2013 ženske prevzemajo pomembne neplačane 

naloge, kot so gospodinjska dela in skrb za otroke ali sorodnike, v veliko večjem obsegu kot 

moški. Zaposleni moški porabijo za neplačano skrb in gospodinjske aktivnosti povprečno 9 ur 

na teden, zaposlene ženske pa 26 ur – to pomeni skoraj 4 ure vsak dan. Na trgu dela se to kaže 

v dejstvu, da več kot ena od treh žensk zmanjša obseg plačanega dela in dela krajši delovni 

čas, medtem ko to stori le eden od desetih moških (Robnik, 2012; Evropska komisija, 2013; 

Humer idr., 2015).  

Čeprav se evropske družinske politike zavzemajo za socialno enakost, enake možnosti spolov 

in kvalitetno delavno življenje, je dejanska učinkovitost še zelo problematična. Kakor so 

politike vrednotno orientirane, tako tudi poskrbijo za nabor različnih ukrepov in njihovo 

uvajanje v vsakdanje življenje. Če posamezni ukrepi niso povezani v sistem, ki bi vključeval 

državo, državljane in delodajalce, so učinki le delni in jih je pravzaprav malo (Švab, 2003). 

V odnosu med delom in družino opazimo nasprotja med vrednotami dela in vrednotami 

družine. Dominantno mesto ima sfera dela in določa vlogo družine, posameznik pa usklajuje 

svoj čas med profesionalnimi dejavnostmi in družinskimi obveznostmi. Če se posameznik 

odloči za graditev kariere, mu predstavlja družina breme, če pa da prednost družinskemu 

življenju, mu pa delovne razmere ovirajo uresničevanje družinskih obveznosti (Žakelj in 

Švab, 2009).  

Ukrepi politike za zagotavljanje možnosti za lažje usklajevanje družinskih in poklicnih 

obveznosti bi botrovali tudi spremenjeni delovni kulturi. Ta pa bi se na dolgi rok odrazila v 

boljši kvaliteti dela, večji produktivnosti in manjši fluktuaciji delovne sile. Tudi stabilnost 

delovnih razmerij je dejavnik, ki vpliva na prizadevanja za koriščenje možnosti za 

usklajevanje dela in družinskega življenja (Žakelj in Švab, 2009).  

Intenzivnost dela pri nas dosegajo z delavcem vse bolj neprijaznimi oblikami dela in 

zaposlitve. V praksi zaradi eksistenčne odvisnosti od plačanega dela ostaja malo možnosti za 
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tehtanje prioritet družinskega življenja in službenih obveznosti (Žakelj in Švab, 2009). 

Prehodi osebe iz vedenjskih vzorcev v različnih vlogah so zelo konfliktni, stresni, predvsem v 

takih primerih, kadar so osebe polno udeležene pri razvoju kariere in nato še v družini (Ule in 

Kuhar, 2003). V slovenskih organizacijah je prožnost zaposlovanja nizka, pojavljajo se 

»neprijazne« oblike zaposlovanja, kot so delo za vikend, v izmenah, nadurno delo, začasno 

delo in delo za določen čas, ki povečujejo negotovost zaposlitve in od delavcev zahtevajo 

večjo intenzivnost dela. Černigoj Sadar in Vladimirov (2004) sta ugotovili, da so slovenske 

organizacije najbolj neprijazne do svojih zaposlenih, ne le od članic EU, temveč tudi od 

tranzicijskih držav. Najbolj so prizadeti mladi, na katerih sloni socialna in demografska 

reprodukcija. Menedžment se mora zavedati, da so lahko le z izobraževanjem in participacijo 

delavcev ter izboljševanjem delovnih kot tudi socialnih razmer podjetja gospodarsko 

učinkovitejša in konkurenčnejša (Svetlik, 2004). 

6.4 Sodobni trg dela  

V okviru Sveta Evrope sta za varstvo pravic žensk najpomembnejši Evropska konvencija o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejeta 1994, in Evropska socialna listina, 

sprejeta leta 1999, ki zagotavljata nediskriminatorno uživanje pravic in svoboščin, 

zagotovljenih s konvencijo oziroma listino, ne glede na spol, raso, barvo, jezik, vero, politično 

ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, pripadnost narodni manjšini, premoženje, 

rojstvo ali drugo okoliščino (Varuh človekovih pravic).  

Temelje za ustvarjanje enakih možnosti za oba spola ureja Konvencija o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk, sprejeta v Organizaciji združenih narodov leta 1979. Je osrednji pravno 

zavezujoči instrument za varstvo pravic žensk, ki posega na vsa področja javnega in 

zasebnega življenja in obvezuje tudi Slovenijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s 

pozitivnimi ukrepi, da se odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost spolov na 

vseh področjih, zlasti političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem. Pomembna 

univerzalna instrumenta za varstvo pravic žensk sta tudi Mednarodni pakt o državljanskih in 

političnih pravicah, sprejet leta 1966, in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah, sprejet istega leta, ki zavezujeta države pogodbenice, da omogočajo 

ženskam in moškim enakopravno uživanje vseh pravic in svoboščin, zagotovljenih z obema 

paktoma ter s konvencijo Mednarodne organizacije dela, ki se nanašajo na enako plačilo za 

enako delo, na odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih, na enako obravnavanje 

delavcev in delavk z družinskimi obveznostmi ter na zaščitne ukrepe. Enako obravnavanje in 

enake možnosti spolov sta tudi temeljni pravni načeli politike Evropske unije, opredeljeni 
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tako v Amsterdamski pogodbi (1997), ki je temeljna pogodba EU, kot v mnogih direktivah, ki 

so uveljavljene v nacionalnih zakonodajah držav članic EU. Z Amsterdamsko pogodbo se je 

Evropska skupnost zavezala, da bo v vseh svojih politikah in aktivnostih spodbujala enakost 

žensk in moških ter si prizadevala, da se odpravijo vse neenakosti zaradi spola. 

V Sloveniji je načelo enakosti obeh spolov zagotovljena s 14. členom Ustave RS (1991), ki 

Republiko Slovenijo opredeljuje kot demokratično, pravno in socialno državo, ki zagotavlja 

uživanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem, ne glede na 

narodnost, raso, spol, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, 

družbeni položaj ali katero koli drugo osebno okoliščino (Resolucija o temeljih oblikovanja 

družinske politike v Sloveniji, 1993). 

V slovenskem prostoru je ženska delovna sila že v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja 

predstavljala sodoben trg dela. Zelo so si prizadevale za ustanavljanje podpornih ustanov, 

vrtcev, zakonodaje, ki bo prijazna do družin in materinstva. Ženske so morale usklajevati 

delovne in družinske obveznosti (Žnidaršič Žagar, 2009). Tranzicija, neenakost med spoloma 

v Sloveniji imajo za ženske negativne posledice. Tudi intenzivnost dela in vse večje 

negotovosti zaposlovanja, visoka vključenost žensk v plačano delo in tradicionalna delitev 

vlog v zasebni sferi so ključna osnova organizacijskih procesov, ki vplivajo na oblikovanje 

plač, ki so bile v letu 2014 v povprečju nižje od plač moških (za 5,3 % ali 89 EUR). Razlike 

med njimi so se od 2009 do 2013 povečevale (Penner idr., 2012; Vrabič Krek, 2016). 

V Sloveniji so bili poskusi družini prijaznih ukrepov po posameznih podjetjih. Organizacijska 

kultura bo morala bazirati na človeških virih, ne pa na prvo mesto postavljati dobiček. Ker so 

organizacije podvržene neprestanim zahtevam globalnega tekmovanja, so potrebe staršev s 

predšolskimi otroki pogosto spregledane (Kanjo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006). Ukrepi 

socialne politike in politike zaposlovanja bodo dali dobre rezultate samo, če bodo podprti s 

strani vodilnih menedžerjev in se bodo nanašali na celotno spreminjanje organizacije, ki 

temelji na zaupanju in pripadnosti podjetju (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2006). 

6.5 Vzgoja otrok nekoč in danes 

6.5.1 Vzgoja 

Pomen vzgoje je v tem, da omogoča družbi njeno reprodukcijo, obnavljanje in funkcionalno 

zamenjavo. Vzgoja služi tudi prenosu znanja vidnih dosežkov, kulture, vrednot iz ene 

generacije v drugo, je nekaj kompleksnega. Poteka najprej doma, v družini, je odnos med 
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starši in otroki, ki ga oboji tudi oblikujejo. Otrok ni material, ki bi ga starši ali kdor koli 

oblikoval, ampak je samostojna osebnost, ki se na svoj način odziva na dogajanja v svojem 

okolju (Žorž, 2005). Šele nato, ko je posameznik oblikovan, se lahko vključi v širšo družbo, 

sprejeti mora njena pravila. Pogoji za vključitev so dani z okoljem, otrok se v okolje rodi in ga 

ne more izbirati. Vzgojni proces je vedno konservativen, saj mora posameznik sprejeti 

obstoječo kulturo družbe, ki ji pripada, vzgoja pa se spreminja na zahtevo družbe (Batistič 

Zorec in Devjak, 2009).  

6.5.2 Vzgoja nekoč 

Že v antiki se je pojavil interes za vzgojo in razvoj otrok. Antična misleca Aristotel in Platon 

sta se zavedala pomena zgodnje vzgoje in izoblikovanja prosvetljenih državljanov. Vzgoja naj 

bi potekala skozi igro, ne s prisilo, saj je preko igre lažje spoznati nagnjenja posameznika. 

Nasprotno pa so v polisu Šparta zelo kruto ravnali z otroki. Otroke so v sedmem letu vzeli 

staršem in jih kruto vzgajali v vojašnicah. Rimljani so želeli vzgojiti dobre državljane in so 

vzgajali manj kruto, skušali so držati mejo med ljubeznijo in disciplino (M. Batistič Zorec, 

2003). V srednjem veku je bila v začetku vzgoja nepomembna in je bila del življenja v 

družini. Otroci so morali zgodaj pričeti z delom, ravnanje z njimi je bilo strogo, otroci so bili 

odraslim podložni, zlasti očetom, vzgojeni so bili v duhu pokorščine, potrpežljivosti in 

bogaboječnosti. Zaradi prepričanja, da je človek po naravi slab, je bil tepež pogosta vzgojna 

metoda (Aries, 1991; Puhar, 1980). Ob koncu 17. stoletja so se pojavile nove ideje 

razsvetljenstva, ki so spodbujale zgodnje učenje, gibanje in aktivnosti za otroke ter ravnanje z 

otroki kot z racionalnimi bitji (Batistič Zorec, 2003). V 18. stoletju, ko se je število otrok v 

družinah zmanjšalo, je otrok dobil osrednje mesto v družini (Aries, 1991). Vzgoja je bila še 

vedno avtoritarna, otroci so morali delati kot delavci. Ob pojavu šol so starši bolj ali manj 

redno pošiljali otroke vanje, saj so doma služili kot delovna sila. Tudi v šolah so bili otroci 

podvrženi strogosti in telesni kazni. Otroci so vzbudili zanimanje različnih strokovnjakov, ki 

so prodrli v šole (Batistič Zorec, 2003). Šole pa so prevzele tudi del vzgojnih nalog družine 

(Lasch, 1992). Pomen otroštva in vzgoje je pridobil na veljavi, starši so bili deležni nasvetov 

preko literature. Poudarek je bil na zdravstveni zaščiti, vzgoja je bila prijazna, odločna, z 

otroki so starši ravnali trdno. Avtoriteto so ohranjali s kritiko, popravljanjem in kaznijo. Otrok 

je postal finančno breme za družino (Ule in Kuhar, 2003).  

6.5.3 Vzgoja danes 

V postmoderni družbi je vzgoja podvržena hitrim spremembam, saj nanjo vplivata 

potrošništvo in globalne spremembe. Starši so odgovorni za celoten otrokov razvoj, postali so 



50 
 

negotovi pri vzgoji otrok, kar je posledica številnih nasvetov, ki so jih deležni (Batistič Zorec, 

2003). Vedno bolj je pomembno, kako starši vplivajo na otrokov vsestranski razvoj, kako se 

bo otrokova individualnost čim bolj razvila. Pojmovanje dobrega starševstva pa ni več v tem, 

da bi otroka naučili družbenih norm in vrednot (Švab, 2001). Starši se tudi zaradi velike 

zaposlenosti in odsotnosti zatekajo po vzgojno pomoč k znancem, prijateljem, sorodnikom, 

vrtcem ter drugim inštitucijam, vendar vsi našteti akterji ne dajejo potrebne topline in 

čustvene kvalitete v odnosih (Ule, 1993). Vzgoja otrok je za starše današnjega časa velik in 

pomemben cilj. Kroflič (1997b, str. 14) pravi, da je »vzgoja zelo kompleksna oblika 

medčloveške komunikacije, v kateri naletimo na vrsto problemov, ki jih je težko razumeti, še 

težje pa je nanje zavestno vplivati in tako vzgojno delovati v zaželeni (če že ne strogo načrtni) 

smeri.« Musek (1995) pravi, da vzgoja v družini predstavlja interakcijo med starši in otroki, 

odzivanje staršev in njihovo vedenje glede na potrebe svojih otrok. Najpomembnejši vzgojni 

komponenti sta čustvena toplina (ljubezen) in odzivnost (Musek, 1995). 

Vzgoja v družinah ima velik pomen za bodočnost. Prav od družinske vzgoje je v veliki meri 

odvisno, kako bo človek ravnal s svobodo, ali bo od nje bežal ali jo bo znal sprejeti, in s tem 

tudi odločal o lastnem življenju, o razvoju svojega okolja in sprejemal različnosti drugih 

(Ličen, 1988; Kuhar in Ule, 2002). V zgodnjem otroštvu je zelo pomembna moralna vzgoja 

otrok, saj se v zgodnjem otroštvu razvijejo ključne osebnostne lastnosti, ki so potrebne za 

moralno delovanje (Kroflič, 1997b). Iz zornega kota psihoanalize se bo pri otroku razvil 

nadjaz, ki bo kasneje njegov kompas v moralnem odnosu z drugimi ljudmi. Tudi Kohlberg (v 

Kroflič, 1997b) opozarja na buren razvoj moralnega razsojanja, ki iz egocentričnega 

moralnega gledanja otroka usmerja h konvencionalnem moralnem delovanju, ki že upošteva 

pravila socialnega okolja. Če bomo v predšolskem obdobju v otroku utrdili stopnjo 

konvencionalne morale, ga bomo obvarovali pred patološkim narcizmom in egocentrično 

moralo (Kroflič, 1997b).  

Zaradi demografskih in socialno-ekonomskih gibanj zaposleni vse teže usklajujejo poklicno 

in družinsko življenje (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2010). Ker je uspešnost podjetja 

odvisna od zaposlenih, se delodajalci trudijo in izkazujejo vse več odgovornosti do 

zaposlenih. To se kaže v ugodnih možnostih za lažje usklajevanje dela in družine. Zaposleni 

so bolj zadovoljni, manj so izpostavljeni stresu, izgorevanju in depresiji in psihosomatskim 

boleznim (Duxburyetal, 1999, v Knaflič, Nabergoj in Pahor, 2010). Zaradi manjših napetosti 
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je kakovost njihovega zasebnega in delovnega življenja večja, prav tako pa tudi kakovost 

življenja njihovih družin (Knaflič idr., 2010). 

V zdravih medčloveških odnosih moramo prepoznavati meje, ki se spreminjajo, pomembno 

pa je, da se zavedamo svojih in drugih. Za oblikovanje meja je pomembno že zgodnje 

otroštvo. Otroci, ki nimajo postavljenih ustreznih meja, so zanemarjeni ali pa pretirano 

zaščiteni, imajo tudi v odrasli dobi ovire pri vzpostavljanju meja (Žorž, 2005). Najnovejša 

znanost o vzgoji je mnenja, da lahko vzgajamo tako, da otroka postavimo v spodbudno 

vzgojno in učno okolje, mu jasno povemo, pokažemo naš odnos, strinjanja ali nestrinjanja z 

določenimi aktivnostmi in mu spodbudimo njegov lastni interes (Kroflič, 1997a). 

Pri vzgoji otrok so pomembne značilnosti staršev, značaj otroka ter okolje, ki lahko vpliva 

spodbudno ali stresno (Belsky, 1984, v Jurič, 2009). Starši, ki sprejemajo svojega otroka, ki se 

vključujejo v vzgojo, so strogi na eni strani in dopuščajo psihološko avtonomijo otroku 

(Yilmaz, 2001, v S. Jurič, 2009) na drugi strani, pripomorejo k otrokovi samozavesti. Starši 

morajo otroku posredovati tudi jasna pričakovanja glede vzgojnih ravnanj, sposobni morajo 

biti mirni ob čustvenih izbruhih, otroka pa morajo soočiti s posledicami njegovih dejanj. 

Starši osebne meje težko razložijo, vendar jih otroci spoštujejo iz spoštovanja do osebe, ki jih 

je postavila, izražene morajo biti s toplo osebno govorico (Juul, 2008). Starši ne smejo 

pozabiti, da so otrokom zgled (Lopez, 2004, v Jurič, 2009). 

6.5.4 Vzgojni stili 

Širše družbeno in kulturno okolje je v življenju ves čas pogojevalo tudi vzgojne stile. Družbe, 

ki bolj cenijo svobodomiselnega in ustvarjalnega človeka, zahtevajo manj utesnjene stile 

vzgoje tako za odraslega kot za otroka, obenem pa zahtevajo višje izobrazbene in ustvarjalne 

dosežke (Bergant, 1994). 

Vzgojne stile staršev lahko opišemo kot čustveno toplino nasproti hladnosti ter tudi odzivnost 

in nadzor nasproti svobodi, minimalnemu nadzoru in tudi zahtevnost staršev (Maccoby in 

Martin, 1883; Firestone, 1990, v Jurič, 2009). Gostečnik, Pahole in Ružič (1999, str. 75) 

vzgojne stile opišejo kot »način, kako starši namerno ali nenamerno pristopajo k otrokom, 

mladostnikom, kako jih vzgajajo za odgovornost, kako poteka odločanje, kakšen je njihov 

odnos do mladostnikov in kaj pomeni ta odnos za zorenje in osamosvajanje mladostnikov«. 

Vzgojni stil lahko opredelimo tudi kot sistem metod, sredstev, postopkov, s katerimi skušamo 

vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi. Izbira vzgojnega stila pa je odvisna od naših 
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stališč in razumevanja cele vrste elementov, ki zadevajo vzgojo otrok in vlogo vzgojitelja pri 

tem (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Nekateri starši se v vzgojo otrok pretirano vpletajo, medtem ko se drugi preveč odmaknejo. 

»Avtentični starši so boljši od teoretičnih staršev. Starši, ki se zmotijo in za svoje napake 

prevzamejo odgovornost, so boljši od staršev, ki skušajo biti popolni. Otroci perfekcionistov 

se bodo vedno počutili neuspešni; otroci, ki se tako počutijo, pogosto zares taki tudi 

postanejo« (Juul, 2008, str. 39). 

Različni avtorji vzgojne pristope, stile definirajo različno, a med njimi najdemo podobnosti. 

Vsi govorijo o dveh najbolj nasprotnih vzgojnih vplivih v odvisnosti od moči odrasle osebe: 

ali jo uporablja za kaznovanje otroka ali pa za upoštevanje volje, interesov otroka. Vzgojni 

stili pa imajo vpliv na posameznike, njihove vrednote in funkcioniranje, ker bodo oblikovali 

družbo v prihodnosti. 

Bergantova (1994) je vzgojne stile razdelila na represivni vzgojni stil, permisivni vzgojni stil 

in laissez faire – vsedopuščajoči vzgojni stil. 

Represivni vzgojni stil ima korenine v fevdalni patriarhalni družini, v kateri je imel absolutno 

oblast družinski poglavar, oče. Prepričanje tistega časa je bilo, da je z ostrim kaznovanjem, 

ustrahovanjem mogoče vzgajati otroke in iz njih spraviti temne sile narave, izvirni greh. 

Odrasli je posredoval moralne norme in pravila, otroci jim sledijo in jih spoštujejo, brez 

možnosti dvoma vanje. V družinski mentaliteti se je taka praksa ponekod ohranila do danes 

(Bergant, 1994). 

Permisivni vzgojni stil se je razvil pri renesančnih mislecih kot kritika fevdalne, represivne 

vzgoje in njenih posledic za vzgojo otrok. Na premike v vzgojni praksi pa je deloval šele 

veliko kasneje, ob razvoju znanstvenih disciplin, ki preučujejo otroke, in zavedanju, da boljše 

rezultate v vzgoji dosegamo le ob upoštevanju otrokovih razvojnih posebnosti, ljubezni do 

otroka, spodbud in pohval. Omejevalne metode pa so nuja in služijo le za razvijanje čuta za 

meje dopustnega. V bistvu gre le za kombinacijo spodbud in omejitev (Bergant, 1994). 

Laissez faire – vsedopuščajoči vzgojni stil se je razvil iz ekstremnih psiholoških teorij o 

otrokovem samorazvoju. Otrok se v tem stilu sam odloči, kaj bo počel in česa ne. Avtoriteta je 

v laissez faire – vsedopuščajoči vzgoji je povsem izključena. Z novimi spoznanji razvojne 
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psihologije in izkušnjami iz prakse vsedopuščajočega vzgojnega stila so se pokazale težave, 

prav tako kot pri represivnem vzgojnem stilu (Bergant, 1994). 

 

Peček Čuk in Lesar (2009) pa predlagata drugačno delitev vzgojnih stilov zaradi 

nedodelanega koncepta avtoritete na: represivni ali avtokratski oz. avtoritarni vzgojni stil, 

permisivni ali laissez faire do-(po-)puščajoči vzgojni stil in interakcijski ali demokratični oz. 

avtoritativni vzgojni stil. Avtoriteta je pojmovana kot nekaj negativnega, permisivni vzgojni 

stil enačita z laissez faire, vsedopuščajočim vzgojnim stilom. V teh vzgojnih stilih otrok 

odloča o vseh dejavnostih, avtoritete odraslega v odnosu do otroka ni, pa čeprav jo otrok za 

svoj razvoj potrebuje, ker mu daje občutek varnosti (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Kroflič (1997b) pa vzgojne modele razdeli na kulturno-transmisijski model, permisivni model 

prijazne vzgoje in procesno-razvojni model moralne vzgoje. 

Kulturno-transmisijski model vzgoje je prevladoval v klasični pedagogiki in je temeljil na 

predpostavki, »da je osnovna naloga moralne vzgoje na otroka prenesti sistem moralnih 

pravil, ki so uveljavljena v kulturi« (Kroflič, 1997b, str. 25). Otrok bo postal član družbe, ko 

bo sprejel pravila njenega vedenja, in zato je dolžan poslušno slediti vzgojiteljevim napotkom 

in sprejemati večne resnice. Pot do otroka – člana takratne družbe pa je tlakovana s kaznijo in 

represijo (Kroflič, 1997b). 

Permisivni model prijazne vzgoje temelji »na pojmovanju vzgojnega okolja kot tople 

(brezkonfliktne) grede« (Kroflič, 1997b). Naloga permisivnega modela prijazne vzgoje 

temelji na naravnem razvoju otroka, ki ga je treba zaščititi. Tudi znanost, behavioristi so 

zagovarjali permisivni model, saj so ugotovili, da s prijaznimi metodami vzgoje dosežemo 

boljše rezultate. Rezultat permisivnega vzgojnega delovanja pa je, da otroci razvijejo 

potrošniško egoistično miselnost in narcistično odvisnost od potrditev socialnega okolja, 

kadar igrajo družbeno primerne vloge. Motivi za moralno delovanje so torej zunanji (Kroflič, 

1997b). 

Procesno-razvojni model moralne vzgoje pa je zasnovan na vključevanju spoznanj kulturno-

transmisijskega modela in permisivnega modela ter vključevanju novih teoretskih izhodišč. 

Nova teoretska izhodišča vključujejo humanistični pogled na otrokovo naravo in delitev 

vzgojnih nalog na vse akterje vzgojnega procesa, filozofska in etična izhodišča, ki niso 

problematična v svetovnonazorskem kontekstu, raziskovanje celotnega, realnega življenja v 
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vzgojno-izobraževalni instituciji, analiziranju pomena avtoritete v vzgojnem konceptu in 

načinu pravne zaščite otrokovih človeških in psiholoških pravic. Otrok ima v takem procesu 

aktivno vlogo, možnost obojestranske komunikacije, neoviranega razsojanja, domišljijskega 

snovanja in moralnega odločanja za optimalen razvoj osebnostnih potencialov (Kroflič, 

1997b). 

Interakcije med starši in otrokom ter njihovo medsebojno odzivanje, kot smo že zapisali, 

imenujemo vzgoja. Vzgojni stil predstavlja dokaj stalen vpliv staršev na otroka, s katerim ga 

socializirajo (Coloroso, 1996, v Jurič, 2009). 

Vzgojne stile staršev delimo na tri skupine (Baumrind, 1971; Baumrind, 1996; Buri, 1991; 

Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts in Fraleigh, 1987, v Jurič, 2009): permisivni, 

avtoritarni in avtoritativni vzgojni stil. 

Permisivni vzgojni stil staršev  

Starši zelo malo kontrolirajo svoje otroke, kazen uporabljajo redko, bolj kot obliko nadzora 

otrokovega vedenja. Permisivni starši pri otroku povzročijo občutek, da lahko stvari dosežejo 

brez truda (de Knop, 1992, v Jurič, 2009). Nimajo veliko zahtev, med njimi vlada 

emocionalna distanca, njihovi otroci so nezreli (Trice, 2002, v Jurič, 2009). Zdi se, da je pri 

tem vzgojnem stilu vloga staršev podrejena. Otroci postavljajo pogoje svojim staršem, želje 

otrok postanejo za starše zahteve, ki jih starši tudi izpolnjujejo (Gostečnik, Pahole, Ružič, 

1999). Novejše raziskave (Firestone, 1990; Lamborn, Mounts, Steinberg in Dornbusch, 1991; 

Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts in Dornbusch, 1994; Jurič, 2009) razdelijo permisivni 

vzgoji stil še na popustljivi vzgojni stil ter na zanemarjajoči vzgojni stil. Popustljivi vzgojni 

stil je tisti, pri katerem starši od otrok ne zahtevajo veliko, polni so razumevanja, so močno 

navezani na otroke in jih razvajajo. Starši imajo izraženo toplino, sprejemanje, zaupanje, 

manjka pa jim kontrole. Njihovi otroci so pozitivno usmerjeni, vitalni, manjka pa jim 

odgovornosti do soljudi in samozaupanja. Ravno tako so nagnjeni k agresivnosti (Lamborn 

idr., 1991, v Jurič, 2009). Zanemarjajoči vzgojni stil je stil prezaposlenih staršev, ki se za 

otroka in njegove dejavnosti premalo zanimajo. Otroci so prisiljeni, da odločajo po svoje, 

ampak ker so starši otroku čustveno naklonjeni, za njihovo ravnanje prevzemajo odgovornost 

(Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999). Starši imajo najnižje od vseh vzgojnih stilov izraženo 

sprejemanje in kontrolo otroka. Starši bi se radi v določeni meri tudi izognili svoji starševski 

dolžnosti. Izogibajo se dvosmerni komunikaciji in zato manj zaznavajo čustva in stališča 

svojih otrok (Lamborn idr., 1991, v Jurič, 2009). Otrokom manjka koncentracije, težko 
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obvladajo svoja čustva in impulze. Primanjkuje jim zanimanja za šolo, zatekajo se k uživanju 

nedovoljenih drog (Fontana, 1995, v Jurič, 2009). Žorž (2002) permisivno vzgojo označi kot 

učenje, da se bo otrok idealno razvijal, če mu bo okolje nudilo ugodje in bo doživljal čim 

manj frustracij. 

Avtoritarni vzgojni stil staršev 

Starši nad otroki uveljavljajo moč in nadzor, brez topline in dvosmerne komunikacije, držijo 

se pravil, od otrok zahtevajo spoštovanje avtoritete, tradicije ter trdo delo, prepričani so, da bo 

otrok postal člen družbe, ko bo sprejel njena pravila. Pravila so trdna in predstavljajo norme 

(Fontana, 1995, v Jurič, 2009; Peček Čuk in Lesar, 2009). Starši od svojih otrok pričakujejo, 

da sprejemajo njihovo vodenje, ne zaupajo jim, zato je treba doseči njihovo vdanost s 

strogostjo in zastraševanjem. Otroci nanje niso varno navezani, od starševskega nasveta so 

odvisni. Ko otroci odrastejo in se osamosvojijo, tudi kontrole svojih staršev, starše zavračajo 

(Trice, 2002, v Jurič, 2009). Avtoritarni starši se redko vpletajo v otrokove dejavnosti, otroku 

pa povzročijo veliko stresa in anksioznosti, ker otrok avtoritarnih staršev nikoli ne dobi 

ustrezne podpore in spodbude za svoje vedenje (de Knop, 1992, v Jurič, 2009). Avtoritarni 

starši običajno ne verjamejo v pridobitev avtoritete z iskrenimi čustvi in odnosi med ljudmi. 

Ne verjamejo tudi, da so otroci nanje navezani ter da jim otroci želijo ugajati in jim ustreči. 

Starši k otroku pristopajo s položaja moči, ki jim ga daje avtoriteta, otroci pa nimajo nobene 

možnosti odločanja, zato ravnajo tako, da bi ustregli staršem, da bi imeli pred njimi mir in bi 

se izognili posledicam svojega ravnanja.  Nase prevzemajo vse težave in probleme, s katerimi 

se srečujejo njihovi otroci, prepričani, da otroci nastalih problemov niso sposobni reševati 

sami. Otroke nenehno kritizirajo, kar naredijo, ne naredijo dovolj dobro, sploh pa ne, če se to 

dejanje razlikuje od zamisli staršev. Starši morajo imeti vedno prav, v resnici pa se bojijo, da 

bi, če bi popustili, izgubili avtoriteto (Gostečnik, Pahole in Ružič, 1999). 

Starši zahtevajo od otrok ubogljivost, uveljavljajo svojo avtoriteto, z otroki ne razvijajo 

ustrezne psihične bližine, z njimi se ne pogovarjajo odkrito. So preveč kritični in so redko 

zadovoljni z dosežki svojih otrok. Otroci so pogosto umaknjeni vase, manjka jim spontanosti. 

Sebe doživljajo kot nesposobne, nezmožne in nezrele za kakršno koli opravilo. Tak način 

vzgoje daje otrokom strukturo in omejitve, vendar jih ne upošteva (Gostečnik, Pahole in 

Ružič, 1999). Dekleta so v večji meri odvisna in neambiciozna, medtem ko so fantje nagnjeni 

k agresivnosti (Lamborn idr., 1991, v Jurič, 2009). Otroci avtoritarnih staršev so velikokrat 

neprijazni, nepripravljeni sodelovati, nezainteresirani ter v večji meri prestopniški (Baumrind, 

1971, v Jurič, 2009). 
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Avtoritativni vzgojni stil staršev 

Starši imajo do otrok topel in čustven odnos, jih spodbujajo pri izražanju mnenj in občutij. 

Imajo visoko izraženo tako starševsko toplino kot kontrolo, spodbujajo komunikacijo otrok – 

starši (Buri, 1989, v Jurič, 2009). Svoje odločitve pojasnjujejo, disciplina je prežeta s toplino, 

fleksibilnostjo in odkritostjo. Otroci vedo, kje so jim postavljene meje, poznajo norme, 

pravila, vrednote, to pa jim daje tudi občutek varnosti. Sodelujejo tudi pri odločanju, v skladu 

s svojimi zmožnostmi (Gostečnik, Pahole in Ružič, 1999). Starši in otroci se dogovarjajo, 

pogovori so odprti in obenem pomoč otroku, da začne sam presojati, si oblikovati lastna 

stališča in reagira zrelo v medsebojnih konfliktih (Baumrind, 1971, v Jurič, 2009). Starši 

sprejemajo otroka, mu predstavljajo model, pričakujejo določene dosežke, ga bodisi 

nagradijo/kaznujejo in so pri usmerjanju otroka direktni. Starši otroku posvečajo dovolj 

pozornosti, klima v družini je spodbudna in otrokom omogoča razvoj sposobnosti (Fontana, 

1995, v Jurič, 2009).  

Avtoritativen vzgojni stil oblikuje neodvisne, samozavestne, prijazne, kooperativne otroke 

(Lamborn idr., 1991, v Jurič, 2009). Tako je avtoritativni vzgojni slog povezan z boljšimi 

akademskimi dosežki, večjo kompetentnostjo, avtonomijo in pozitivno samopodobo pri 

otrocih. Opazno je tudi manj deviantnosti in več konstruktivne orientiranosti k vrstnikom 

(Smetana, 1995, v Jurič, 2009). Za zdrav razvoj otroka je pomembno zavezništvo med starši 

in s tem skladnost vzgojnih postopkov očetov in mater, sprejemanje starševskih lastnih 

spolnih vlog ter sama razmejitev med generacijama (Kompan Erzar, 2003). 

6.5.5 Avtoriteta 

Beseda avtoriteta v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2016) pomeni ugled ali vpliv, ki 

izhaja iz vodilnega položaja, moči, znanja. Pojem avtoriteta izvira iz latinskega izraza 

»auctor«, ki lahko pomeni potrjevalec, zagotovitelj, vzgled, vzor, predhodnik, prednik, učitelj, 

voditelj, poročevalec ali pa vzgled, vzor, ugled(nost), sodelovanje, pritrditev, podporo, vpliv, 

povelje, ukaz in oblast. Z besedo avtoriteta Kroflič (1997a, str. 14) označuje odnos, ki je 

lahko »neenakovreden, v katerem nadrejeni pol določa vsebino odnosa in teži k temu, da bi 

podrejeni pol ta vsebinska določila internaliziral in jih bolj ali manj zavestno (svobodno) 

sprejel za svoja« ali pa moč, ki brez očitne prisile omogoča vpliv na drugega (prav tam). 

Pri fenomenu avtoritete gre za neenakovreden odnos med dvema poloma. Avtoriteto se je 

mešalo tudi z pojmom avtoritarnosti in s tega vidika je bila deležna kritike, kot nasprotje pa se 

je pojavila permisivna vzgoja. Tudi permisivna vzgoja ima avtoriteto, ki je zakrita v 
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potrošniški miselnosti (Kroflič, 1997a). Vendar ob neaktivnosti podrejenega pola, ko ta ne 

ponotranji vsebine odnosa in je svobodno ne sprejme, fenomen avtoritete izgubi pomen. 

Sodobni teoretiki (Mackey, 1994, v Kroflič, 1997a) trdijo, da o avtoriteti lahko govorimo šele 

takrat, ko to ni samo prisila, ampak takrat, ko podrejeni pol verjame, podeli moč resnični 

avtoriteti v odnosu (Kroflič, 1997a). »Avtoriteta pomeni vzpostavitev takšnega odnosa, da se 

bo otrok počutil sprejetega (v vseh svojih plusih in minusih), in tudi skrb za tega otroka, da bo 

sledil vrednostnim usmeritvam – predvsem učenju, delu, doživljanju narave, kulture in 

sočloveka. Dejanska avtoriteta vzpostavi odnos s svojim zgledom in znanjem« (Zalokar 

Divjak, 2008, str. 60). Avtoritete tudi ni mogoče odstraniti iz vzgojnega prizadevanja, skozi 

zgodovino so se pojavljale različne oblike avtoritete: apostolska, Kantova (simbolna) 

avtoriteta, Rousseaujeva skrita avtoriteta in samoomejitvena avtoriteta. 

Apostolska avtoriteta 

Kroflič (1997a) na osnovi Kierkergaardovega spisa o svetopisemskem položaju apostolov 

razloži bistvo krščanskega pojmovanja avtoritete. Apostolska avtoriteta je pozicijska in 

iracionalna. Bog je apostole izbral in zato verniki sprejemajo njihovo avtoriteto brez dvoma in 

možnosti presojanja. Avtoritarni vzgojni stil je značilen za patriarhalne družine, ki imajo za 

nalogo prenos moralnih norm in vrednot, ki so uveljavljene v družbi. V krščanskem tipu 

patriarhalne vzgoje so otroka označili kot nedoraslega in obremenjenega z izvirnim grehom. 

Za dosego pridnega in ubogljivega otroka se odrasli poslužujejo poučevanja, strahovanja in 

kaznovanja, otroci so imeli nalogo poslušati nasvete vzgojiteljev in staršev (Kroflič, 1997a; 

Batistič Zorec, 2003). 

Kantova (simbolna) avtoriteta uma 

Kant je najbolj cenil razum in na razumu utemeljen red. Bolj kot je človek racionalen, bolj ga 

lahko dojemamo kot osebo. Vzgoja po Kantu temelji na discipliniranju, kultiviranju in 

moralnem ravnanju, h kateremu mora človek ves čas težiti. Vero v Boga kot ideal najvišjega 

označi kot čisto umno vero nasproti človekovi čutni naravi, ki ji je treba postaviti mero, 

prepoved, avtoriteto (Kroflič, 1997a). 

Rousseaujeva skrita avtoriteta 

Po Rousseau se človek rodi svoboden in je po naravi dober, vse težave pa pridobi iz 

civilizacije, ki človeka kvari. Rousseau je otroka postavil v središče vzgojnega vplivanja, ki 

mora biti skladno z otrokovo naravo. Najpopolnejša oblika avtoritete poteka preko ljubečega, 

prikrito nadzorovanega vzgojitelja, ki otroku daje občutek svobode – »skrite avtoritete«. 
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Permisivna vzgoja z zgledom in nadzorom iz okolja otrok ne sili v učenje, ampak počaka, da 

otrok pokaže interes. V vzgoji je bil to popoln preobrat glede na avtoritarni vzgojni stil. Pri 

otrocih, ki so bili vzgojeni po tem vzgojnem stilu, so se pokazale težave s samozavestjo, 

ustvarjalnostjo in moralo. Razvili pa sta se jim potrošniška egoistična miselnost in narcistična 

odvisnost (Kroflič, 1997a). 

Samoomejitvena avtoriteta 

Ideal postmoderne vzgoje je samoomejitvena avtoriteta. Kroflič (1997a) je v samoomejitveni 

avtoriteti povezal psihološke teorije o razvoju otroka, Kohlbergovo teorijo moralnega razvoja 

in sodobno lacanovsko psihoanalitično teorijo objektnih odnosov. Samoomejitvena avtoriteta 

upošteva otrokove razvojne potrebe po varnosti in odvisnosti ter obenem po svobodi in 

samostojnosti. Avtoriteta najprej staršev, vzgojiteljev in učiteljev mora vzpostaviti primarno 

identifikacijsko vlogo, ob kateri se otrok postopno oblikuje v osebnost, ki je vedno bolj 

zmožna moralnega presojanja, avtoriteta pa se sama omejuje. V zadnjem obdobju se je v 

svetovni in domači literaturi preučevanje pedagoške avtoritete zelo okrepilo, pojavljajo se številne 

empirične raziskave (Pace in Hemmings, 2007; Kuhar, 2010, v Kroflič, 2013), pa tudi 

rekonceptualizacija avtoritete (Harjunen, 2009; Kuhar, 2010, v Kroflič, 2013). »Če bomo otroka 

pravočasno naučili dojeti smisel resnice, da je tudi na videz še tako brezmejna avtoriteta 

gospodarja omejena, količina njene moči pa je po navadi obratno sorazmerna s količino naše 

lastne notranje energije, da se onstran naslanjanja na avtoriteto posredovanih rešitev napotimo 

na naporno pot iskanja resnice lastne subjektivnosti, ga bomo na najboljši možen način 

pripravili na spoprijem s svobodno izbiro, ki se bo zgodil v svetu njegove zasebnosti! In ko bo 

to svojo energijo sposoben uresničiti tudi v smislu iskanja skladnosti (kongruence) med lastno 

željo in željo drugega, bo cilj moralne vzgoje v postmodernem smislu uresničen« (Kroflič, 

1997a, str. 339). 
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7 PROSTI ČAS 

7.1 Opredelitev prostega časa  

Človekovo življenje se prepleta z različnimi načini in dejavnostmi v izrabi časa. Raspor in 

Macuh (2016, str.17) menita, da je »čas velik človekov prijatelj, ko pa ga zmanjkuje, tudi 

sovražnik«. Na delovnem mestu preživimo več kot tretjino časa in v sodobni, globalizirani 

družbi ni jasne meje med delovnim in prostim časom, zato je za življenje posameznika prav 

izraba prostega časa zelo pomembna (Florida, 2005; Raspor in Macuh, 2016). Tudi Turšičeva 

(2012) meni, da za nove oblike dela meje med delom in prostim časom niso jasne, obseg dela 

je velik in prostega časa je malo. Prosti čas je povezan s pojmi prostost, svoboda, svobodna 

izbira in gre za skupek dejavnosti zunaj obveznega dela, s katerimi si nabiramo telesne, 

psihične in ustvarjalne moči. Posameznik ga lahko oblikuje po svojih željah, prosti čas pa mu 

omogoča razvoj dispozicij, nagnjenj, interesov in nadarjenosti (Kajba Gorjup). Občutek 

svobode in zavzetost osebnosti ob aktivnostih v prostem času ustvarja občutek zadovoljstva. S 

takim pojmovanjem prostega čas je bila zavrnjena ideja, da je prosti čas nasprotje dela (Sadar, 

1991). Prosti čas je človeku potreben, počitek vzpostavlja ravnotežje v organizmu. Raziskave 

kažejo, da imajo ljudje čedalje manj časa za zasebno življenje (Černigoj Sadar in Kanjuo-

Mrčela, 2006).  

Ravnovesje med obveznostmi in razvedrilom preprečuje pojav osebnostnih motenj. Kuhar 

(2007, v Raspor in Macuh, 2016, str.33) navaja, da »je dosledna prostočasna udeležba tudi 

preventiva pred kriminalnimi dejanji in depresivnimi razpoloženji«. Smiselno preživljanje 

prostega časa posameznika lahko obvaruje fizičnih in psihičnih bolezni ali omili posledice 

(Raspor in Macuh, 2016). Vendar se čas dela in prosti čas prepletata med obveznostmi in 

prostostmi med odvisnostjo in neodvisnostjo. Prosti čas pa pomembno določa kakovost 

človekovega življenja in je zelo povezan tudi z delovanjem posameznika v odnosu do soljudi, 

družbe in vsega, kar ga obdaja, in je povezan tudi z razmerami, v katerih posameznik živi 

(Kajba Gorjup, 1999). Tudi Lešnik (1982) meni, da količina prostega časa nima vrednosti, če 

se človek ne more ali nima možnosti tudi socialno identitirati. Prosti čas pripomore k razvoju 

vsestransko razvite osebnosti. Kvalitetno preživeti pa se ga mora človek naučiti že v mladosti, 

da kasneje v življenju ne bo imel težav (Kristančič, 2007).  

Prostočasna dejavnost je lahko obvezna, prostovoljna ali pa prosta. Obvezna dejavnost je tista, 

ki jo posameznik mora opraviti za preživetje. Prostovoljna dejavnost je tista, ki jo posameznik 

sam izbere, se odloči zanjo. Sam tudi nosi posledice, obveznosti in odgovornosti, dejavnosti 



60 
 

so dogovorjene, običajno so to društva. Posamezniku nudijo najvišjo stopnjo svobode, ki se ji 

prepusti, vendar samo do splošno priznanih pravil družbe, ki ji pripada (Lešnik, 1987). 

Model življenjskega prostora (Parker v Sadar, 1991) pa porabo časa in aktivnosti, ki jih imajo 

ljudje na voljo, razdeli v pet skupin: 

1. delo, delovni čas, ki zagotavlja posamezniku sredstva za življenje. Imenuje ga tudi 

prodani čas; 

2. delovne obveznosti, ki zajemajo priprave na delo, prevoz na delo, plačano nadurno 

delo, honorarno delo in druge oblike plačanega dela; 

3. eksistenčni čas, ki ga posameznik porabi za zadovoljevanje fizioloških potreb. 

Meja med zadovoljevanjem fizioloških potreb in prostočasnimi aktivnostmi ni 

jasna; 

4. polprosti čas, ki ga sestavljajo dejavnosti, ki spadajo tudi v prosti čas, vendar pa 

predstavljajo določene obveznosti. Tudi pri teh dejavnostih ni jasne meje, odvisne 

pa so od osebne posameznikove naravnanosti; 

5. prosti čas je čas, kjer posameznik prosto, svobodno izbira aktivnosti.  

V vseh skupinah življenjskega prostora sta čas in aktivnost, delo, zastopana. Plačano delo 

vzame le del človekovega življenja. Izven delovnega časa, tudi med svobodno izbiro 

aktivnosti, pa imajo nekatere značilnosti obveznosti kot v delovnem času, to so skrbi in 

skrbstvene aktivnosti v povezavi z materinstvom in take aktivnosti, kjer imajo potencialne 

koristi tudi drugi (starejši, bolni). Tudi socialne aktivnosti so velik porabnik časa, kot na 

primer sodelovanje v društvih, ki pa osmišljajo življenje izvajalcu le teh (Sadar, 1991). 

Tudi v prostem času se je mogoče odločiti za delo in si izboljšati svoj standard ali pa doseči 

življenjski minimum za preživetje. Prosti čas je torej čas, kjer posameznik prosto, svobodno 

izbira aktivnosti. Bistveni pogoj prostega časa je občutek, da je aktivnost svobodno izbrana, 

da je posameznik sam tako želel. Kaplan v Črnigoj Sadar (1992) meni, da so odločitve 

posameznika v prostem času kazalo različnih vrednot posameznika. Motivacija (Nulinger v 

Sadar, 1991) za aktivnost je lahko ekstrinistična23 ali intrinistična24, cilj aktivnosti pa kot tretja 

dimenzija. Aktivnost, ki je rezultat notranje motivacije, je sama sebi namen in nima časovne 

omejitve, naj bi bila prosti čas.  

                                                
23 Ekstrinistična motivacija (Makarovič, 2003): zunanji razlogi, motivi, ki so obrnjeni na jaz z razlogom dviga 

svojega socialnega statusa, popusti pa, ko nehajo delovati zunanji razlogi. 
24 Intrinistična motivacija (Makarovič, 2003): razlog za nastanek velikih stvaritev, ki so plod neumornega dela, 

ne glede na zunanje vplive. 
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7.2 Prosti čas skozi zgodovino 

V primitivnih družbah so ljudje najprej poskrbeli za eksistenčne potrebe po hrani, nato ob 

ritualih še za neeksistenčne, ki jih je bilo težko ločiti od dela. Prve misli o kvalitetnem 

prostem času in aktivnostih so prišle iz stare Grčije. Vendar je bil prosti čas privilegij višjih 

socialnih slojev, kjer se je delu pripisovalo ne samo zadovoljevanje osnovnih potreb, ampak je 

bilo delo moralna vrednota. Industrializacija je povzročila spremembe družbenih institucij na 

vseh področjih. Pomeni tudi delitev med delovnim in bivalnim okoljem, ločijo se produkcija, 

reprodukcija in potrošništvo. Postavile so se meje med življenjskimi področji, plačanim 

delom, družino in prostim časom (Strojin, 1983). 

Z industrijsko revolucijo je postal prosti čas množični pojav, ki je v začetku služil samo za 

regeneracijo delovne sile. Šele ko so si delavci izborili osemurni delovni čas, je prišlo do 

zahtev po prostem času. Prosti čas pa ni samo skrajšan delovni čas, to je tudi čas, kjer imajo 

socialne institucije zmanjšano kontrolo nad načinom porabe in vrednotenjem. Pojavljajo se 

vrednote, ki vplivajo na celoten življenjski cilj posameznika ali skupin, ki pa predstavljajo 

mogoč konflikt z institucionaliziranimi oblikami življenja. Ljudje se v prostem času ukvarjajo 

z aktivnostmi, s katerimi se tudi identificirajo (Sadar, 1991). 

Kako ravnati s prostim časom, pa se kaže tem bolj, kot je razvita družba. Ob tem pa se 

pojavlja vprašanje, kako, če sploh, je posameznik sposoben uporabiti prosti čas za resnično 

zadovoljstvo in izpolnjevaje lastne osebnosti (Lešnik, 1987).  

Prosti čas je tudi rezultat sodobne družbe in civilizacije, ki je tesno povezan s tehnološkim 

razvojem (Kristančič, 2007), vendar pa je prav prosti čas potreben, da se človek reši 

tehnološke zadušitve po drugi strani. Koristi posamezniku tako pri psihičnem kot fizičnem 

zdravju, medosebnih odnosih, omogoča kreativnost in obenem ustvarjalno rast. Na drugi 

strani pa mora razviti svet skrajševati zaposlitveni čas, če želi reševati družbeno krizo z 

nezaposlenostjo, predvsem mladih. Prav zato je treba človeka usposobiti, da bo znal in 

zmogel svoj čas uporabiti za svoj razvoj, za tiste dejavnosti, ki so odraz njegove osebnosti in 

možnosti. Pojavlja se občasno delo, ki narekuje tudi drugačno organizacijo življenja, pojavlja 

se delo v prostem času, nezaposlenost, nezadovoljstvo v redni zaposlitvi in pa vedno dražje 

storitve. V razvitih državah je presežen ideal treh osmic, ki je veljal za dober življenjski 

model (Lešnik, 1987). 
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Vsak človek ima več socialnih vlog, nekatere so med seboj tesno povezane, druge pa bolj 

neodvisne. Za večino odraslih so primarne vloge povezane z družino in delom. Prosti čas je 

lahko vir stabilnosti in bogastva družinskih odnosov, vir, ki je nujen za razvojne možnosti. 

Družina pa je po drugi strani lahko tudi vir za prosti čas. Zveza med družino in prostim časom 

postaja vse bolj pomembna, prav tako tudi socialna in emocionalna opora. Prosti čas je skupni 

interes družine, kjer potekajo komunikacije in interakcije med njenimi člani. To je tudi prostor 

za starševstvo, za spontane interakcije. V družinah se v prostem času prekine rutina, 

medosebni odnosi se bogatijo, prosti čas pa daje tudi možnost za avtonomijo in legitimno 

neodvisnost. V družini se člani medsebojno, neodvisno podpirajo, radi so v družbi s tistimi, ki 

jih poznajo in jim zaupajo. Aktivnosti, v katerih sodeluje vsa družina, v večji meri 

pripomorejo k izboljšanju odnosov, tudi zakonsko zadovoljstvo je povezano s časom, ki ga 

pari preživijo skupaj. Kvaliteta odnosa v prostem času je enako pomembna kot tradicionalne 

naloge negovalca in skrbnika družine. Vendar ima tudi prosti čas v družini določena pravila in 

je socialni prostor z določenimi vrstami odprtosti (Sadar, 1991). 

7.3 Preživljanje prostega časa 

Način, kako preživljamo prosti čas, se izoblikuje že v družinah. Otrok prav tu pridobiva 

vzorce za kasnejše delovanje, medosebne vezi, komunikacijske spretnosti, nauči se izražati 

interese in potrebe. Kako družina preživlja prosti čas, je odvisno od posameznikov, ki jo 

sestavljajo, in pa od okolja (Kajba Gorjup, 1999). Cooke (1994 v Raspor in Macuh, 2016) 

navaja, da na preživljanje prostega časa pomembno vpliva tudi količina in pa finančna 

sredstva posameznika, ki nudijo večjo izbiro pri načinu preživljanja prostega časa. Vsak 

posameznik pa ima zgrajene svoje vrednote in pogled na svet, ki vpliva na aktivno 

preživljanje prostega časa (Raspor in Macuh, 2016). Prosti čas velikokrat nudi posamezniku 

večjo možnost osebnega razvoja kot poklicno delo. Zato prostočasne dejavnosti štejemo za 

pomemben dejavnik, ki prispeva h kakovosti življenja. S tega vidika je pomemben tudi za 

državo. Prosti čas lahko izrabimo v koristen ali nekoristen način in zato ima družba cilj, da ga 

njeni člani koristno uporabijo. Za to pa jih je treba vzgojiti. Vzgoja poteka v družinah, v 

bivalnem okolju, vrtcu in šoli, raznih društvih. Vendar pa povsod ni ustanovljenih društev, 

sekcij in zato ima tam glavno vlogo šola s svojimi krožki in interesnimi dejavnostmi. Samo 

sistem, ki pripravlja svoje otroke, učence za poklicno delo in prosti čas, se lahko imenuje 

humanističen. Današnja družbena dogajanja prostem času niso naklonjena. Ljudem jemlje 

prosti čas evropsko naravnan urnik, po drugi strani pa padec življenjske ravni (Kristan, 1992). 
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Kvaliteta prostega časa pa je odvisna tudi od socialno-ekonomskih in političnih pogojev, kjer 

posameznik živi, prosti čas pa je postal tržna niša, ki propagira porabništvo (Kristančič, 

2007). Prosti čas se pojavlja v treh, med seboj tesno povezanih oblikah: počitek – oddih, 

razvedrilo – zabava, razvijanje osebnosti – učenje za življenje (Kristančič, 2007). Preživljanje 

prostega časa je mogoče na koristen ali nekoristen način, zato ni vseeno, kako ga njeni člani 

preživijo. Mladim prosti čas služi za družbeno afirmacijo, sodobna tehnologija pa vpliva na 

sobne oblike komunikacije in posredno na medosebne odnose. Ob odsotnosti osebnih 

kontaktov, gibov, mimike in grajenju odnosov med mladimi preko instrumentalne 

komunikacije je možnost zlorab, nasilja in agresije večja (Kristančič, 2007).  

Dolžnost in odgovornost staršev je, da otroka naučijo kvalitetno preživeti prosti čas. Starejša 

generacija preda znanje mlajšim, kar je mogoče kakovostno izvesti v širšem okolju, krajevni 

skupnosti (Lešnik, 1982). Družinsko okolje je temeljnega pomena za razvoj otrokove 

osebnosti, če so odnosi med člani ljubeči, zaupni. To je zagotovilo, da se bo v prostem času 

otrokova osebnost zdravo razvijala (Lešnik, 1982; Tomori, 1994; Mikuš Kos, 1999; Zalokar 

Divjak, 2001). 

Prosti čas je postal sestavni del zanimanja za številne znanstvene discipline, kot so filozofija, 

antropologija, pedagogika, psihologija, ekonomija in sociologija. Interpretirajo ga kot 

vrednoto, ki lahko naredi življenje dragocenejše kot delo, človeka reši pred tehnološko 

zadušitvijo. Dejavnosti, ki so svobodno izbrane, pa vplivajo na telesno in psihološko 

oblikovanje osebnosti in so tudi družbeno koristne. Koristijo človekovi duševnosti in zdravju, 

preprečujejo negativne pojave v družbi in so hkrati vzgojno sredstvo. Ob spremembah 

socialno-ekonomskega in političnega življenja, v strukturi populacije in pa večanje blaginje 

prebivalstva ima prosti čas in njegova izraba še poseben pomen. 

Vidiki prostega časa, ki so pomembni za kvaliteto odnosov v družini (Kelly v Tepavčević, 

2003): prosti čas razširja možnost za starševstvo, daje priložnosti za razvijanje novih 

družinskih odnosov, omogoča legitimno neodvisnost od družine, vzgojna podpora v družini, 

večina ljudi je rada v družbi s poznanimi ljudmi, ki jim zaupa. Partnerstvo je glavni element v 

življenju družine in je zelo prepleteno s prostim časom. Običajno tisti, ki so bolje situirani, 

imajo več denarja, časa, so bolj izobraženi in imajo več prijateljskih povezav, so tudi bolj 

aktivni v prostem času (Tepavčević, 2003). Ženske, ki same skrbijo za oskrbo, vzgojo in 

varstvo otrok, so običajno prikrajšane za preživljanje prostega časa, ker jim ga zmanjka, prav 

tako tudi materialnih sredstev (prav tam).  
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Prostočasne, raznovrstne dejavnosti so nasprotje hitrega tempa in utrujenosti vsakdanjega 

življenja. V prostem času človek navezuje medsebojne odnose, se socializira, skrbi za druge, 

je lahko kreativen in ustvarjalno deluje, obenem pa blaži stresne življenjske situacije vsakdana 

(Kristančič, 2007). Zelo pomembno pa je, kako mlade pripraviti na koristno preživljanje 

prostega časa, saj prav mladim prosti čas služi kot družbena afirmacija. Kakovost izrabe 

prostega časa je odvisna predvsem od posameznika in vzgoje, ki jo je deležen že v 

najzgodnejšem življenjskem obdobju (Sadar, 1991; Kajba Gorjup, 1999). 

Dejavniki, ki najpogosteje vplivajo na količino in kvaliteto preživljanja prostega časa 

posameznika, so:  

 posameznikovi osebni interesi, 

 posameznikova vzgoja, naravnanost, izobraženost, kultura, 

 ekonomske razmere posameznika in družbe, 

 kakovost prostorov in naprav ter ponudbe industrije za prosti čas, 

 okoliščine in organiziranost za preživljanje prostega časa, 

 ponudba vsebin in usposobljenost kadrov za prosti čas, 

 družba in politični odnos do vprašanj, ki so povezana s prostim časom (Kajba 

Gorjup, 1999). 

Moderna družba poudarja, da je v njenem interesu človekova sreča, blaginja in zadovoljstvo. 

Na drugi stani pa človeku nalaga izpolnitev obveznosti, nalog. Merilo za uspešnost je denar, 

prestiž in moč. Prosti čas lahko postane tudi čas za delo za izboljšanje materialne osnove, na 

drugi strani pa peha človeka v izrabljenost, izgorelost, negotovost in malodušje (Kompan 

Erzar, 2009). 

Prav zato lahko posameznik skozi prosti čas zadovoljuje potrebe po samospoštovanju, 

samouresničevanju, prepoznavnosti, ustvarjalnosti in lastni identiteti, in zato ima prav prosti 

čas tako velik pomen. Pomembno je, da posameznik zadovolji tiste potrebe, ki se njemu zdijo 

pomembne za njegovo ubranost, zadovoljstvo. S tem vpliva tudi na odpornost imunskega 

sistema, na stres ter posledično na fizično in psihično zdravje in na delo v poklicu. K polnosti 

ustvarjalnega življenja spada tudi skrb za osebno sprostitev in za preživljanje prostega časa, 

da se lahko poglobimo sami vase in premislimo o najboljših potezah za naše nadaljnje 

odločitve (Zalokar Divjak, 2001). Partnerski odnosi v družini, ki članom omogočajo svobodo 

pri individualnem preživljanju prostega časa, obenem pa dovolj povezovanja med njimi, 

družine povezujejo. Indikator kvalitetnega družinskega življenja je prav način preživljanja 
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prostega časa. V prostem času se starši lahko bolj posvetijo drug drugemu, otrokom, vzgoji in 

odnosom v družini. Tudi razlike med spoloma se počasi zmanjšujejo (Tepavčević, 2003). 

7.4 Pedagogika prostega časa 

Začetki pedagogike prostega časa segajo že v antiko, kjer so med odmori, v prostem času, 

med gimnastičnimi vajami razpravljali o življenjskih vprašanjih. Nadalje je Komensky 

zahteval, naj se odmori med poukom zapolnijo z vedrimi in lepimi vsebinami. Pestalozzi je 

zahteval, naj se učencem omogoči po pouku večstranske individualne aktivnosti. Föbel je 

ugotovil, da se v prostem času zadovoljujejo individualne potrebe posameznikov in da se ob 

tem sproščajo otrokove ustvarjalne moči. Rousseau je pojmoval razvoj demokratične družbe z 

dobro vzgojo posameznikov, ki temelji na individualni pedagogiki. Pedagogika prostega časa 

pa temelji na interesih in potrebah svobodnega posameznika. Naloge prostega časa so: 

organizirati take dejavnosti, da bodo pokrile čim več posameznikovih pričakovanj in želja, da 

prosti čas preprečuje negativne vplive in poskrbi za spodbude, ki bodo vodile mlade, da bodo 

uporabili dane možnosti (Lešnik, 1987). 

Prosti čas pa je kazal dvojno skrb: da posameznik deluje koristno zase in za družbo ali pa 

zato, ker je svoboden, skuša uveljaviti interese, ki niso v smeri napredka, niso pa tudi v skladu 

z družbenimi in etičnimi standardi. Povojna pedagogika pri nas je nastala v skrbi za mladino 

in njenim nekontroliranjem s strani družbe. Odrasli so se angažirali v raznih društvih in 

organizacijah, kjer so prostovoljno delovali, kakšne večje pedagoške skrbi pa niso bili deležni 

(Lešnik, 1987).  

Strojin (1982) navaja pet funkcij prostega časa: 

 biološko regenerativna funkcija: gre za to, da bi se človek odpočil in nabral moči za 

nove naloge. Dejavnosti so kratke, kot so gibanje na zraku, sprehod, tuširanje; 

 emotivno psihološka funkcija: sem spadajo dejavnosti, ki terjajo od nas malo več časa, 

kot so branje, gledanje televizije, poslušanje glasbe, ki od človeka ne zahtevajo 

večjega napora; 

 individualno-ustvarjalna funkcija: ta človeku daje občutek pomembnosti, samozavesti 

in zadovoljstva. Ta funkcija je tudi družbeno pomembna zaradi svoje ustvarjalne 

dimenzije, kot je kiparstvo, slikarstvo, poezija itd.; 

 izobraževalno-kulturna funkcija: ta funkcija je pomembna, saj gre za izpopolnjevanje 

v izobraženosti, spoznavanju novih kultur, sveta, znanosti. Tako udejstvovanje pa 
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zahteva poleg nadarjenosti in znanja tudi finančna sredstva. Ta funkcija pripomore k 

večji razgledanosti; 

 neprava vloga prostega časa: to je prostovoljno izpolnjevanje nalog, ki jih ima 

posameznik, ki je član društva ali skupine. Gre za na pol pridobitno dejavnost. 

 

Kristančič (2007) pa navaja naslednje funkcije prostega časa: 

1. počitek, 

2. zabava, 

3. razvoj osebnosti. 

Počitek je ena od osnovnih človekovih potreb, kadar prekinemo z delom. Poznamo aktivni in 

pasivni počitek. Gre za proces obnavljanja fizičnih in psihičnih moči, da človek premaga 

utrujenost in napetosti vsakdana. Zabava je potreba človeka moderne dobe, ki služi tudi 

sprostitvi. Omogoča ustvarjanje dobrega počutja, razpoloženja in socialnih vezi med ljudmi. 

Funkcija vsebuje družbene in kulturne vsebine ter osebnostno rast. Osebnostna rast pomeni 

interakcijo z okoljem, oseba postane bolj občutljiva za dogajanje v okolici in poveča možnosti 

vplivanja na dogajanja. Hočevar (1981) pa razdeli zabavo še na pasivno, aktivno in kreativno, 

pri kateri mora udeleženec paziti, da ne preraste v moralno sporno. 

Pri prostočasnih dejavnostih gre za svobodo, osebno izbiro in demokratičnost. Sodelovanje v 

raznih dejavnostih pripomore k medsebojni komunikaciji, občutku pripadnosti in sodelovanju 

na več področjih. Šolska pedagogika je posvečala skrb predvsem prostemu času kot brezdelju, 

kjer mladi nimajo pedagoškega nadzora, medtem ko pa sprememb v šolskem vzgojnem delu 

kot nadaljevanju vzgajanja in izobraževanja ni dovolj izkoristila.  

7.5 Načela pedagogike prostega časa  

Kristančič (2007) pravi, da so načela prostega časa neke vrste navodila za dejavnosti 

posameznika v prostem času. 

7.5.1 Načelo svobode in prostovoljnosti 

Zahteva, da se posameznik sam odloči, brez prisile, kaj bo počel v prostem času, v katerih 

dejavnostih se bo angažiral. Tu so v ospredju njegovi interesi, nagnjenja in potrebe. 

Razlikujemo svobodo od nečesa (posameznik se zna osvoboditi čezmernih obveznosti, skrbi, 

obremenitev) in svobodo za nekaj (moč in volja posameznika za določeno dejavnost). 

Posamezniku je treba ponuditi pestro paleto dejavnosti, brez da bi mu vsiljevali svoje mnenje. 
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7.5.2 Načelo smiselnosti 

Prostemu času daje socialno in etično kvaliteto. Drugače, če ni smiselnosti, pride do 

pomanjkanja vrednosti vsebine, slabljenja in odstopanj. Ko osmislimo prosti čas, preprečimo, 

da se ta podreja komercializaciji. 

7.5.3 Načelo individualnosti 

Je zelo povezano z načelom svobode. V individualnih dejavnosti se izrazi svoboda osebnega 

delovanja, po lastni izbiri, nagnjenjih, tempu in sposobnostih, posameznik se orientira k 

samemu sebi, krepi značaj, reagiranje, prilagaja in vključuje se v okolje, kjer živi in deluje. 

Individualnosti se ne sme ovirati v kolektivnih dejavnostih. 

7.5.4 Načelo kolektivnosti 

Ni nasprotje individualnosti. Skozi kolektivno ali skupinsko preživljanje prostega časa 

posameznik razvija smisel za reševanje nalog, ki so skupne. Razvija se tudi občutek skupne 

odgovornosti, povezanosti in enakopravnosti. Kolektiv v svojih okvirih omogoča razvoj 

individualnosti, ta pa veča moč kolektiva. 

7.5.5 Načelo ustvarjalnosti 

Posamezniku omogoča samostojnost pri ustvarjanju in uresničevanju njegovih zamisli. 

Omogoči mu izraziti sebe, lahko ga samo usmerjamo, da bo pozitivno doživljal sebe, se 

kreativno razvijal in se spoznaval. Kreativnost razbija rutino in da pečat in vsebino življenju. 

7.5.6 Načelo raznovrstnosti 

Nalaga, da ustvarimo take pogoje koriščenja prostega časa, ki bodo dali možnost za čim bolj 

raznolike oblike in načine dela. S tem bomo preprečili dolgočasje, večji nabor dejavnosti pa 

omogoča lažje odločanje. Upoštevati moramo aktiven počitek, zdravo razvedrilo, zabavo kot 

tudi namen formiranja lastne osebnosti. 

7.5.7 Načelo organiziranosti 

Doseči moramo določeno stopnjo organiziranosti, poudarek je na sami pripravi na prosti čas. 

Pri izvajanju pa moramo biti previdni, da ne pride do diktiranja, istitucionaliziranja, 

usmerjenega vodenja, kar je v nasprotju s pomenom prostega časa. 
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7.5.8 Načelo amaterstva 

Posameznik se ukvarja z neko dejavnostjo po lastni volji, na svoj način. Pomembno je, da to 

načelo privzgajamo mladim, ga negujemo, da ne zaide v porabništvo, ki pa odvrača mlade od 

ljubiteljstva, končno tudi od prostovoljstva. 

7.5.9 Načelo prilagojenosti razvojni stopnji in spolu 

Upoštevati moramo razvojno stopnjo in spol otrok. Ne smemo jih preveč obremenjevati, saj 

lahko izgubijo interes za dejavnost, slabo pa vpliva tudi na njihovo samopodobo. 

Z vsebinami pritegnemo posameznika, da bo izbiral razvoju vrednejše dejavnosti. Tudi 

posamezniki, ki so v življenju imeli težave in so se znašli na stranpoteh, se lahko vključujejo 

v prostočasne dejavnosti in čas porabijo v skladu z medčloveškimi merili. Dejavnosti prostega 

časa pa z vključevanjem marginalnih skupin omogočajo rehabilitacijo in bolj zadovoljno 

življenje. Treba je ponuditi čim bolj različne dejavnosti in vzgajati posameznike, da si jih 

izberejo ter na družbeno sprejemljiv način obnovijo duševne in telesne moči. Prav to je 

temeljno vodilo pedagogike prostega časa. Vendar pa je izbira dejavnosti odvisna od starosti, 

vzgoje in socializacije. Dejavnosti ni mogoče razvrščati z različnih vidikov hkrati, ker je 

možnosti za razvrščanje toliko, kolikor je vidikov (Lešnik, 1982; Raspor in Macuh, 2016). 

7.6 Skrb za prostočasne dejavnosti  

Kot so sociologi (Parker v Haralambros in Holborn, 2001) že ugotovili, je skrb za prosti čas 

naloga širše družbe, države, predvsem pa humanistične družbe. Glede na značilnosti 

postmoderne družbe bi morala država podpirati take programe in vsebine, ki blažijo socialno 

razslojenost in depresivnost na eni strani, po drugi pa programe, ki spodbujajo ljudi k 

ustvarjalnosti, zadovoljstvu, optimizmu ter izražanju lastnih potreb in interesov. 

Treba je imeti kvalitetne ponudnike, organizatorje neke aktivnosti in pa vzgojiti je treba 

otroke in mlade, da se bodo odzvali na ponudbo. To velja za vse aktivnosti v vseh obdobjih, 

predvsem pa v času otroštva v vrtcu in šoli. Tu so zelo pomemben dejavnik interesne 

dejavnosti, kjer učenci zadovoljujejo svoje interese, širijo obzorje in iščejo lastno identiteto  

(Musek, 1995, v Zalokar Divjak, 1996). Vendar pa je omejevanje materialnih možnosti, 

pomanjkanje kadrov in ne nazadnje slabe motivacije obojih – pedagoških kadrov in učencev – 

udeležencev, zelo zmanjšalo število ur interesnih dejavnosti (Kajba Gorjup, 1999). Skrb za 

vzgojo za prosti čas je zgolj deklarativna. Vzgoja za prosti čas ni sistemsko vgrajena v naš 

vzgojno-izobraževalni sistem. Tudi zdajšnja družbena dogajanja prostemu času niso 
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naklonjena. Tako imenovan evropski prosti čas je učinkovit napad na carstvo svobode, ker 

ljudem preprosto jemlje prosti čas (Kristan, 1992). Ponudniki prostočasnih dejavnosti delujejo 

po tržnih zakonitostih, takih dejavnosti pa si večina otrok in mladih ne more privoščiti. 

Družina je vzorec, kako otroci preživljajo prosti čas, izrazito pa je prosti čas povezan z igro. 

Ta vpliva na vse člane družine združevalno in povezovalno ter jih obenem sprošča (Sadar, 

1991; Zalokar Divjak, 2001). Igra je pomembna tudi kasneje, ko se otroci vključijo v skupine, 

najprej v vrtcu, kot najstniki pa v formalne in neformalne skupine s sovrstniki (Kajba Gorjup, 

1999; Kristančič, 2007). Krajevna skupnost predstavlja prvo okolje odnosov in družbenih 

ustanov, ko človek prestopi prag svojega doma (Strojin, 1982).  

Prostovoljci, študentje in pedagoški delavci so prav preko Zveze prijateljev mladine ohranili 

sodobne metode, oblike in vsebine preživljanja prostega časa. Tudi danes so vsebine društev 

prijateljev mladine še vedno konkurenčne, sodobne in dostopne, mladi se med seboj 

povezujejo, sodelujejo in neformalno izobražujejo v klubih, društvih, ob socialno 

humanitarnih programih, rekreaciji, programih za zaščito pravic, letovanjih ipd. Zaradi 

omejenega financiranja države veliko tudi dobrih vsebin propade (Kajba Gorjup, 1999). Cilj v 

prihodnosti pa je, da animirajo brezvoljne, zdolgočasene mlade in jih naučijo koristno porabiti 

prosti čas (prav tam). 

V zadnjem času je pravi razmah novih, medijsko podprtih vsebin, oblik in dejavnosti, v katere 

se je mogoče vključiti v prostem času. Prosti čas se komercializira in sodobna množična 

kultura spodbuja aktivnosti, ki naj bi omogočile pozabiti vsakodnevne napetosti in stiske. 

Vendar pa samo konzumiranje vsebin, brez lastnih kreativnih potencialov, ne nudi 

zadovoljstva, nekritično sprejemanje pa take vzorce preživljanja prostega časa spremenijo v 

navado, vplivajo pa na kakovost življenja, na odnos do dela, družine in življenja nasploh (Ule, 

2000 v Kuhar, 2007). 

Družine višjega sloja imajo več možnosti, da izkoristijo poučne izkušnje, ki jih nudijo številne 

prostočasne dejavnosti, zlasti organizirane, vse te dejavnosti naj bi prispevale k boljšemu 

socialnemu položaju oz. k večji kompetitivnosti njihovih otrok in mladostnikov na številnih 

področjih. Nekateri so vključeni tudi v več kot sedem dejavnosti (Kajba Gorjup, 1999). 

Protektivno pojmovanje otroštva in zagotavljanje najboljšega možnega kot edino ustreznega 

za optimalen razvoj otrok na eni strani, na drugi pa kompenzacija za čas odsotnosti starše 
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dobesedno sili, da že predšolske otroke vključujejo v številne dejavnosti (Švab, 2001; Batistič 

Zorec, 2003; Pesjak, Rener in Kersnik, 2006; Kuhar, 2011). 

Velika ponudba dejavnosti, v katere se je mogoče vključiti v prostem času, ima v ospredju 

tudi ekonomske razloge, ki terjajo od udeležencev tudi velik lasten prispevek. Pomanjkljivo 

pa so udeleženci seznanjeni s podatki o programih in kadrih, ki sodelujejo v programih. 

Nekateri se zaradi finančnih omejitev, slabšega materialnega standarda vanje ne morejo 

vključiti (Kajba Gorjup, 1999).  

V družini se prosti čas največkrat uresničuje preko iger, ki sproščajo in povezujejo družinske 

člane. Družina tudi izbira in določi vsebine in oblike preživljanja prostega časa, s čimer se 

postavljajo temelji otrokovega delovanja kasneje v življenju (Hočevar, 1977; Kajba Gorjup, 

1999). Azra Kristančič (2007) pa imenuje starše arhitekte otrokovega prostega časa. 
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II EMPIRIČNI DEL 

8 METODOLOGIJA 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Svet okoli nas se spreminja vedno hitreje. Čeprav se temeljne potrebe otrok zaradi tega ne 

spreminjajo, so se spremenile okoliščine, v katerih jim starši poskušajo te potrebe 

zadovoljiti. Na te spremembe kažejo tudi nekatere raziskave, kot so: Starši med delom in 

družino (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2006), Enakost spolov v družinskem življenju in 

partnerskih odnosih (Robnik, 2012), Očetje in delodajalci v akciji – ODA (Humer idr., 

2015). Predvsem pa so posledice neustrezne vzgoje bistveno prej in bolj vidne. S tem pa 

tudi težave otrok: v družini, vrtcu, med vrstniki. Otroci, čeprav imajo na videz vse, nimajo 

tistega, kar najbolj potrebujejo v predšolskem obdobju: aktivne pozornosti in časa svojih 

staršev. Vedno več staršev je prezaposlenih, skupnega prostega časa je malo, pa še ta je 

nekvalitetno izrabljen. Predvidevamo, da starši čedalje manj časa preživijo s svojimi otroki 

tako v mestu kot tudi na vasi ter nimajo časa za medsebojne stike, interakcije in ne 

prekinjajo rutine vsakdanjega življenja (Zalokar Divjak, 2008). Tudi reorganizirane 

družine, socialno-ekonomska kriza, kraj bivanja in ozaveščenost vplivajo na količino časa, 

ki ga starši aktivno preživijo s svojimi otroki (Švab, 2003; Beck-Gernsheim, 2006; Kanjo 

Mrčela in Črnigoj Sadar, 2007, v Kuhar, 2011). Z raziskavo želim raziskati, koliko časa 

starši preživijo s svojimi otroki doma, koliko časa izven doma, kaj skupaj počnejo in kaj 

jim skupni čas pomeni. Z rezultati raziskave želim opozoriti starše in pa vzgojitelje 

predšolskih otrok na pomen aktivnega preživljanja prostega časa pri vzgoji otrok. Za uspeh 

pri vzgojnih prizadevanjih so potrebni čas, potrpežljivost in individualno gledanje na 

razvoj otrok. Le v zaupnem, varnem in ljubečem ozračju bo otrok sledil vzgojnim 

prizadevanjem in se zdravo razvijal.  

8.1.1 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in raziskovalne hipoteze 

Cilji, ki sem si jih zastavila v raziskavi, so: 

1. raziskati poglede staršev predšolskih otrok na pomen skupnega preživljanja prostega 

časa; 

2. ugotoviti, koliko časa starši dnevno preživijo s svojimi otroki, tako na vasi kot v 

mestu; 

3. ugotoviti, katere dejavnosti otroci in starši počnejo skupaj, kje in koliko časa. 
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V skladu s cilji sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 R1 Kaj si starši predstavljajo pod pojmom aktivni prosti čas? 

 R2 Ali so starši predšolskih otrok ustrezno ozaveščeni o kakovostnem preživljanju 

prostega časa predšolskih otrok? 

 R3 Koliko časa na dan starši namenijo aktivnemu preživljanju prostega časa z otroki? 

 R4 Kako preživijo aktivni prosti čas? 

 R5 V katere dejavnosti starši vključujejo otroke izven doma? 

 R6 Kateri dejavniki onemogočajo aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa? 

 R7 Ali obstajajo razlike v skupnem preživljanju prostega časa glede na kraj bivanja 

družine?  

V skladu z raziskovalnimi vprašanji sem si zastavila naslednje hipoteze: 

 H1 Starši si pod pojmom aktivni prosti čas predstavljajo dejavnosti, v katerih se sami 

aktivno udejstvujejo. 

 H2 Starši se zavedajo pomena kakovostnega preživljanja prostega časa za predšolske 

otroke. 

 H3 Na dan namenijo starši do dve uri aktivnega prostega časa za svoje otroke. 

 H4 Aktivni prosti čas preživijo skupaj ob skrbi za gospodinjstvo tako v mestnem kot v 

vaškem okolju, vendar med anketiranimi starši obstajajo razlike v načinu preživljanja 

prostega časa glede na okolje. 

 H5 Starši vključujejo svoje otroke izven doma v izobraževalno kulturne dejavnosti, a 

obstajajo razlike med mestom in vasjo. 

 H6 Starše pri aktivnem preživljanju prostega časa z otroki najbolj ovira delovni čas. 

 H7 Razlik v skupnem preživljanju prostega časa družin glede na kraj bivanja ni. 

8.1.2 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja, ki temelji na empirični metodologiji. Za raziskovanje sem 

uporabila kvantitativni raziskovalni pristop.  

8.1.3 Raziskovalni instrument – merski instrumentarij 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila na podlagi teoretičnih 

izhodišč. Vprašalnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu vprašalnika so navedeni 

splošni podatki (spol, starost, izobrazba, število otrok, lokacija bivanja, tip družine in pa 
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način preživljanja družine), v nadaljevanju vprašalnik vsebuje petstopenjsko Likertovo 

ocenjevalno lestvico stališč, ocenjevalne lestvice ter vprašanja odprtega in zaprtega tipa, s 

katerimi sem ugotavljala stališča staršev do pomena preživljanja aktivnega prostega časa 

skupaj s svojimi otroki, čas, ki ga preživijo skupaj, in ugotovila dejavnike, ki preprečujejo 

aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa. 

V drugem delu so ocenjevalne lestvice, s katerimi sem skušala ugotoviti poglede staršev 

predšolskih otrok na skupno preživljanje prostega časa, ter vprašanja odprtega in zaprtega 

tipa, s katerimi sem skušala raziskati, koliko časa starši dnevno preživijo s svojimi otroki, 

kaj počnejo in koliko časa. Zanimalo me je tudi, kakšne so razlike med mestom in vasjo. 

Ocenjevalne lestvice so petstopenjske: 

 1 – Se nikakor ne strinjam. 

 2 – Se ne strinjam. 

 3 – Se ne morem odločiti. 

 4 – Se strinjam. 

 5 – Se popolnoma strinjam. 

Starši so obkrožili odgovor, s katerim so se najbolj poistovetili. 

Objavila sem tudi spletno mesto (www.datmun.com), kjer so si starši lahko ogledali 

rezultate ankete v opisni statistiki (Vogrinc, 2010). 

8.1.4 Raziskovalni vzorec 

V slučajnostni vzorec so bili zajeti naključno izbrani starši, ki so imeli svoje otroke 

vključene v javne vrtce. Za sodelovanje, izpolnjevanje vprašalnika sem prosila 120 staršev, 

ki imajo otroke vključene v vrtca v mestnem okolju, in 120 staršev, ki imajo otroke 

vključene v vrtca v vaškem okolju. Od 120 anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila v 

vaškem vrtcu, sem dobila vrnjenih 78 (65,00 %), od 120 anketnih vprašalnikov, ki sem jih 

razdelila v mestnih vrtcih, pa 72 (60,00 %). Skupaj je bilo vrnjenih 150 anketnih 

vprašalnikov. 

http://www.datmun.com/


74 
 

Graf 1: Anketirani starši po spolu 

 

 

Kot je razvidno z grafa 1, je v vaškem okolju glede na spol anketo izpolnjevalo 73 oseb 

ženskega spola (93,58 %) in 5 oseb moškega spola (6,41 %). Povprečna starost žensk je 

35,68 let in moških 39,40 let. V mestnem okolju je glede na spol anketo izpolnjevalo 59 

oseb ženskega spola (81,94 %) in 13 oseb moškega spola (18,05 %). 

Tabela 1: Starost anketiranih staršev 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Spol Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški 

Povprečje 35,68 39,40 35,75 37,08 35,71 37,72 

 

Povprečna starost žensk je 35,71 let in moških 37,72 let. Večina oseb, ki so izpolnjevale 

anketne vprašalnike tako na vasi kot v mestu, so bile osebe ženskega spola. Pri 

interpretaciji podatkov bom uporabljala termin anketirani starši, ne glede na spol 

anketirancev. Ob primerjavi anketiranih staršev iz vaškega in mestnega okolja opažam, da 

se starost ob poroki ali odločitvi za skupno življenje zvišuje (Ule in Kuhar, 2003), 

materinstvo se prelaga na kasnejši čas, saj so starši stari povprečno med 35,68 in 39,40 let. 

Anketne vprašalnike je izpolnjevalo tudi bistveno več moških iz mestnega okolja (13), kar 

nakazuje, da se odnosi med spoloma v skrbi za družino počasi rahljajo in spreminjajo, 

spreminjajo pa se tudi moški v vlogi očetov, ker se več vključujejo v razmerja z otroki 

(Švab, 2001; Ule in Kuhar, 2003; Humer, 2007; Robnik 2012). 
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Tabela 2: Izobrazba anketiranih staršev iz vaškega in mestnega okolja 

 
VAS MESTO 

Ženske Moški Ženske Moški 

Izobrazba f f % f f % f f % f f % 

a) 

Osnovna 

šola 

1 1,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

b) Srednja 

šola 
22 30,14 1 20,00 22 37,29 4 30,77 

c) Višja 

šola 
8 10,96 0 0,00 4 6,78 5 38,46 

č) Visoka 

šola 
37 50,68 4 80,00 23 38,98 4 30,77 

d) Drugo 5 6,85 0 0,00 10 16,95 0 0,00 

Skupaj 73 100,00 5 100,00 59 100,00 13 100,00 

 

Pri obeh skupinah anketiranih staršev (tabela 2) opažam, da so v povprečju ženske dosegle 

višjo stopnjo izobrazbe kot moški, izjema je le ena ženska iz vaškega okolja, ki ima 

dokončano le osnovno šolo. Največ anketirancev v vaškem okolju ima končano visoko šolo 

(50,68 % žensk, 80,00 % moških), največ anketirancev v mestnem okolju pa srednjo (37,29 % 

žensk, 30,77 % moških) oz. visoko šolo (38,98 % žensk, 30,77 % moških). V mestnem okolju 

je bilo pod razdelek d) (Drugo) dopisanih 5 magisterijev, 4 univerzitetne izobrazbe in 1 

doktorat znanosti, anketne vprašalnike so izpolnile osebe ženskega spola. 

Ženske se zaradi vse višje izobraženosti in vpetosti v delo vse kasneje odločijo za materinstvo 

in rodijo manj otrok (Ule in Kuhar, 2003). V odnosu med delom in družino ima dominantno 

mesto sfera dela in določa vlogo družini, posameznik pa usklajuje svoj čas med delovnimi in 

družinskimi obveznostmi, kar je za posameznika stresno. Če pa se posameznik odloči še za 

kariero v poklicu, mu je družina v breme, delovne razmere pa ga ovirajo pri uresničevanje 

družinskih obveznosti (Žakelj in Švab, 2009). V Sloveniji pa večino skrbi za družino še vedno 

opravijo ženske (Černigoj Sadar, 2002; Ule in Kuhar, 2003; Hrženjak, 2007). 
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Anketirane starše smo vprašali tudi po številu otrok v njihovih družinah.  

Tabela 3: Število otrok v družini 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Povprečje 2,36 1,85 2,10 
 

V družinah na vasi imajo v družini povprečno 2,36 otroka, v mestnih družinah pa imajo 1,85 

otroka na družino. Občutna razlika je le v številu otrok na družino. V vaškem okolju imajo 

povprečno 2,36 otroka v družini, v mestnem okolju pa 1,82 otroka v družini. 

Ženske v postmoderni dobi na prvo mesto postavljajo kariero in neodvisnost (Ule in Kuhar,  

2003). V moderni družini so ženske dosegle osebno avtonomijo, družina jim mora 

predstavljati tudi intimno skupnost, da se odločijo za rojstvo otroka (Zidar, 2003). V mestnem 

okolju je rodnost podobna kot v evropskih državah, pod vrednostjo enostavne obnove 

prebivalstva, to je pod 2,1 otroka na eno žensko v rodni dobi (Rajgel, 2008). V vaških vrtcih 

otroci anketiranih staršev živijo največ z obema staršema, 66 otrok (80,76 %), v razširjeni 

družini 9 otrok, (11,53 %) in v enostarševski družini 3 otroci (3,84 %). Tudi v mestnih vrtcih 

otroci anketiranih staršev živijo največ z obema staršema, 64 otrok (88,88 %), v enostarševski 

družini 5 otrok (38,46 %) in v razširjeni družini 3 otroci (4,16 %).  

Zakonska zveza je izenačena z izvenzakonsko zvezo, veliko je kohabitacij in zato tudi 

nisem spraševala po tipu družine, v kakšni zvezi živijo starši, ali je to zakonska ali 

izvenzakonska skupnost, ker bi za anketirance bilo lahko tako vprašanje preveč osebno 

(Vogrinc, 2012). Vendar pa podatki anketiranih staršev kažejo na spremembe v obliki in 

sestavi družin. Družina se spreminja in prilagaja na zunanje vplive, obenem pa se tudi 

sama spreminja (Švab, 2001; Rener idr., 2006). Največje število otrok anketiranih staršev 

živi z obema staršema tako v mestu kot na vasi. To dejstvo pripisujem razmeram v družbi, 

ki je naravnana tekmovalno, globalno, negotovo glede zaposlitev in povzroča med ljudmi 

nemalo pritiskov. Na drugi strani pa družina nudi zavetje in čustveno toplino pred pritiski 

iz okolja (Ule, 2007; Kuhar, 2013). Enostarševske družine so izpostavljene tudi večjemu 

tveganju za revščino (Rener idr., 2006). Strukture družin se spreminjajo tudi v porastu 

enostarševskih družin v obeh vzorcih, kot kažejo tudi kazalci v statističnih podatkih 

(Dolenc, 2016). Prav tako je lahko veliko razširjenih družin posledica dolgega bivanja 

mladih pri starših (Kuhar, 2013) in reševanja stanovanjskih razmer ter blažitve krize in 

revščine. 
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Družine na vasi se v večini preživljajo z zaslužkom matere in očeta, 63 odgovorov (80,76 

%), z dohodkom očeta 9 (11,53 %), z dohodkom matere 4 (4,65 %) in z delom na kmetiji 2 

družini (2,56 %). Družine v mestu se v večini preživljajo z zaslužkom matere in očeta, 61 

odgovorov (84,72 %), z dohodkom matere 8 (11,11 %), z občasnim delom 1 (1,38 %) in s 

socialno podporo 2 (2,77 %). Največ družin iz obeh vzorcev se preživlja z zaslužkom očeta 

in matere, za vaško okolje so značilna tudi kmečka gospodinjstva, z delom na kmetiji se 

preživljata dve družini (2,56 %), kar je za vaško okolje malo, delo na kmetijah se opušča. 

Na omenjenem vzorcu se je pojavilo v mestnem okolju tudi preživljanje s socialno 

podporo (2,77 %). Zaposlitev je postala negotova, nezaposlenost pa je ekstremna oblika te 

negotovosti (Ule, 2004). Globalizacija, brezposelnost, velika konkurenčnost in 

fleksibilizacija zaposlovanja vplivajo predvsem na nove generacije, ki vstopajo na trg dela 

(Černigoj Sadar in Vladimirov, 2004). 

8.1.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

Ravnateljice in ravnatelja javnih vrtcev v mestnem in vaškem okolju sem prosila za 

dovoljenje za anketiranje staršev otrok, ki so vključeni v njihove vrtce. Po dogovoru in 

soglasju ravnateljic in ravnatelja sem skušala pridobiti za sodelovanje tudi vzgojiteljice, ki 

bi bile pripravljene razdeliti anketne vprašalnike med starše svojih varovancev in jih v 

določenem času zbrati v za ta namen narejene škatle z režo. Škatle sem naredila zato, da je 

bila zagotovljena anonimnost podatkov in tudi anketirancev ter etičnost (Vogrinc, 2010).  

Anketne vprašalnike sem v mestu razdelila v dveh javnih vrtcih: v Vrtcu Kolezija, enota 

Murgle, in Vrtcu Jarše, enota Kekec. Na vasi pa sem anketne vprašalnike razdelila v Vrtec 

pri osnovni šoli Polhov Gradec in Vrtec pri podružnični šoli Šentjošt. Vzgojiteljice so jih 

razdelile staršem otrok varovancev. Po določenem in dogovorjenem času sem škatle z 

vrnjenimi vprašalniki prevzela. Raziskava v obeh okoljih je potekala marca in maja 2016.  

8.1.6 Postopek obdelave podatkov 

Spremenljivke na racionalnem nivoju sem opisala s pomočjo opisne statistike (M – 

aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, Me – mediana, Mo – modus). Podatke sem 

rangirala. Statistično pomembnost razlik sem preverila s parametričnim t-testom za 

neodvisne vzorce; t-test nam pove, ali je p-vrednost (statistična pomembnost) več kot 0,05, 

potem ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama glede 

na izbrano spremenljivko, tretiramo jih, kot da so enake. Če pa je statistična pomembnost 

manj kot 0,05, potem pa statistično pomembne razlike obstajajo na nivoju 0,05. Pogoj za 
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parametrični t-test je normalna distribucija podatkov, kar pomeni, da morajo biti podatki 

razporejeni po Gaussovi krivulji. Podatke sem prikazala v tabelah in grafih. 

8.1.7 Zanesljivost merjenja 

Preverjamo jo zato, ker želimo preveriti, kako zanesljive so naše merske lestvice. To 

pomeni odgovor na vprašanje: Ali bi dobili enake odgovore, če bi merjenje še enkrat 

opravljali na istih udeležencih. Da nam podatek, kako prepričani smo lahko, da bi dobili 

enake rezultate, če bi enaki skupini ljudi dali ponovno za reševanje dani vprašalnik. Slaba 

zanesljivost pomeni, da je bil vpliv naključji oz. okoliščin testiranja na rezultate velik, in 

tako ne moremo biti prepričani, da bo vprašalnik naslednjič pokazal enake rezultate – torej 

ne moremo biti prepričani, da bo dal zanesljive rezultate. V vaški vrtec in mestna vrtca sem 

staršem razdelila po deset anketnih vprašalnikov v februarju 2016. Vrnjenih je bilo vseh 

deset anketnih vprašalnikov iz mestnega okolja in tudi iz vaškega okolja. Po primerjavi 

rezultatov, ki sem jih marca in maja zbrala z anketiranjem staršev, so bili rezultati 

primerljivi. 

8.2 Analiza in interpretacija podatkov 

8.2.1 Mnenje staršev o pojmu aktivni prosti čas 

Najprej nas je zanimalo, kaj si anketirani starši v vrtcih na vasi in v mestu predstavljajo pod 

pojmom aktivni prosti čas (R1). Zastavili smo si hipotezo, da si starši pod pojmom aktivni 

prosti čas predstavljajo dejavnosti, v katerih se sami aktivno udejstvujejo (H1). 

Anketirance smo najprej vprašali, kaj si predstavljajo pod pojmom prosti čas.  

Tabela 4: Predstave staršev o pojmu prosti čas 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Trditve f f % f f % f f % 

Čas brez 

obveznosti 
20 25,64 20 27,78 40 26,67 

Uživanje 11 14,10 12 16,67 23 15,33 

Zabava 2 2,56 0 0,00 2 1,33 

Počitek 2 2,56 3 4,17 5 3,33 

Sprostitev 36 46,15 27 37,50 63 42,00 

Razvedrilo 7 8,97 10 13,89 17 11,33 

Skupaj 78 100,0 72 100,0 150 100,0 
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Starši so na vprašanje, kaj jim predstavlja sam prosti čas (tabela 4), v večini zapisali, da je to 

čas za sprostitev (42,00 %) in čas brez obveznosti (26,67 %). 15,33 % anketiranih staršev je 

zapisalo, da jim prosti čas predstavlja uživanje, 11,33 % anketiranim staršem pa prosti čas 

pomeni razvedrilo. 3,33 % anketiranih staršev prosti čas izkoristi za počitek in 1,33 % za 

zabavo. Tudi omenjene opredelitve anketiranih staršev, da je prosti čas čas sprostitve, 

potrjujejo ugotovitve avtorjev (Ule in Kuhar, 2003; Sadar in Vladimirov, 2004), ki pišejo, da 

so zaposlitve vse bolj stresne in neprijazne ter da prosti čas blaži napetosti vsakdanjega 

življenja. Občutek svobode in zavzetost ob aktivnostih v prostem času pa v človeku ustvarjata 

občutek zadovoljstva (Sadar, 1991).  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj počnejo v prostem času, zato smo jim zastavili vprašanje, 

kaj si predstavljajo pod pojmom aktivni prosti čas.  

Tabela 5: Predstave anketiranih staršev o aktivnem prostem času 

 VAS MESTO SKUPAJ 

Trditve f f % f f % f f % 

Obiski kina, gledališča 6 7,69 4 5,56 10 6,67 

Hobiji šivanje, slikanje 7 8,97 5 6,94 12 8,00 

Športne aktivnosti 42 53,85 27 37,50 69 46,00 

Izleti 13 16,67 27 37,50 40 26,67 

Drugo 10 12,82 9 12,50 19 12,67 

Skupaj 78 100,0 72 100,0 150 100,0 

 

Največ anketirancev (46,00 %) v vaških in mestnih vrtcih (tabela 5) si pod pojmom aktivni 

prosti čas predstavlja športne aktivnosti. Druga največkrat izbrana dejavnost v obeh okoljih pa 

so izleti, ki jih je izbrala dobra četrtina anketirancev (26,67 %). Večji odstotek staršev, ki je 

izbral izlete, izhaja iz mestnega okolja (37,50 %). Med dejavnike, ki vplivajo na preživljanje 

prostega časa, poleg posameznikove ekonomske moči, njegove naravnanosti in interesov 

spada tudi ponudba vsebin in prostora (Kajba Gorjup, 1999). Ker izhajam iz vaškega okolja, 

kjer sem tudi anketirala starše, sklepam, glede na njihove odgovore, da je ponudba športnih 

aktivnosti v novi šolski telovadnici pestra, saj jo uporablja več športnih društev in sekcij, v 

bližnji okolici pa je odprt tudi nov center za fitnes. Predvidevam, da je za anketirane starše iz 

mestnih vrtcev tudi menjava okolja, kot so izleti, sproščujoča. Intenzivnost dela in vse bolj 

neprijazne oblike dela in zaposlitve, od katerih je posameznik s svojo družino odvisen, 
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posamezniku puščajo malo možnosti med odločanjem za prioritete družinskega življenja ali 

pa plačanega dela (Žakelj in Švab, 2009). Prehodi osebe iz vedenjskih vzorcev v različnih 

vlogah pa so zelo konfliktni in za osebo stresni (Ule in Kuhar, 2003). V slovenskih 

organizacijah je prožnosti za zaposlovanje malo, pojavljajo se take oblike zaposlitev, ki so do 

delavcev »neprijazne«, kot so delo za vikend, v izmenah, nadurno delo, začasno delo in delo 

za določen čas, ki povečujejo negotovost zaposlitve in od delavcev zahtevajo večjo 

intenzivnost dela (Sadar in Vladimirov, 2004). Zaradi stresnosti zaposlitev, hitrega tempa 

življenja se mora človek v prostem času odpočiti, se regenerirati in si nabrati novih moči. Po 

Strojinu (1982), ki navaja pet funkcij prostega časa, bi dejavnosti staršev lahko umestili med 

biološko regenerativne dejavnosti. Anketirani starši si v večini pod pojmom aktivni prosti čas 

predstavljajo predvsem svobodno izbiranje dejavnosti, ki jih sproščajo in si ob njih nabirajo 

novih moči za funkcioniranje v družini in pri plačanem delu. Prosti čas je povezan s pojmom 

prostost, svoboda, svobodna izbira. V vsebinskem pogledu gre za skupek dejavnosti zunaj 

obveznega dela, s katerimi si nabiramo telesne, psihične in ustvarjalne moči. Posameznik ga 

lahko oblikuje po svojih željah (Kajba Gorjup, 1999). 

Hipotezo 1 (H1) lahko potrdimo, saj se starši v aktivnem prostem času ukvarjajo z 

dejavnostmi, ki jih sami svobodno izberejo in so jim v veselje. 

8.2.2 Ozaveščenost staršev o kakovostnem preživljanju prostega 

Nadalje nas je zanimalo, ali so starši predšolskih otrok ustrezno ozaveščeni o kakovostnem 

preživljanju prostega časa svojih predšolskih otrok. Zastavili smo si hipotezo (H2), da se 

starši zavedajo pomena kakovostnega preživljanja prostega časa za vsestranski razvoj 

predšolskih otrok. 

Tabela 6: Mnenja anketiranih staršev o pomembnost kvalitetnega preživljanja prostega časa za 

predšolske otroke 

 VAS MESTO SKUPAJ 

Trditev f f % f f % f f % 

Da 78 100,00 72 100,00 150 100,00 

 

Vsi anketirani starši iz mestnih 72 (100 %) in prav tako iz vaških vrtcev 78 (100 %) so si 

enotni v zavedanju pomena kakovostnega preživljanja prostega časa svojih otrok. Anketirani 

starši (72) iz vaškega okolja (priloga 1) so svojo odločitev utemeljili in njihove utemeljitve 

smo analizirali s kvalitativno metodo. Utemeljitve ni podalo 6 anketiranih staršev (priloga 1). 
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Svojo odločitev so utemeljevali z vplivom staršev na vzgojo, saj se otroci ves čas oblikujejo, 

razvijajo in socializirajo. Zapisali so, da naj se v dejavnosti otrok starši preveč ne vmešavajo, 

naj si otroci sami izberejo aktivnosti, se razvijajo, urijo v spretnostih, se utrjujejo kot 

osebnosti, porabijo energijo, pozabijo rutino vsakdana, se sprostijo, se spočijejo, družijo s 

sovrstniki, kar pripomore k zdravju. Dejavnosti naj potekajo v naravi. Otroci naj uživajo v 

prostem času, ko še nimajo šolskih obveznosti, dobro je tudi, da so zaposleni, da pridobivajo 

delovne navade, da se kaj naučijo, kar jim bo prišlo kasneje v življenju prav. Pomembno za 

razvoj otrok se jim zdi tudi, da si starši vzamejo dovolj časa za otroke, so zanje odgovorni, da 

si jih ne podajajo, da so otroci in starši skupaj. Menijo tudi, da predšolski otroci, ki so v vrtcu, 

popoldne ne potrebujejo dodatnih dejavnosti izven doma. Starši predstavljajo tudi vzor in 

vzorec za življenje otrok in tudi za preživljanje prostega časa, kar je pomembno tudi za 

občutek varnosti, vrednote, graditev medsebojnih odnosov, da se kot majhni učijo 

kvalitetnega življenja. Skupaj naj opravljajo razna opravila, se igrajo, kar je pomembno za 

oboje, tako otroke kot tudi starše. Menijo, da na otroke televizija in računalniške igrice 

škodljivo vplivajo. 

Tudi anketirani starši v mestnem okolju (64) so svojo odločitev utemeljili in tudi njihove 

utemeljitve smo analizirali s kvalitativno metodo (priloga 2). Utemeljitve ni podalo 8 

anketiranih staršev (priloga 2). Svojo odločitev so utemeljevali z vplivom staršev na vzgojo in 

razvoj, ker so otroci zelo dojemljivi, ustvarjalni in nabirajo izkušnje za življenje. Zapisali so, 

da naj otroci v prostem času uživajo v prostosti, gibanju, da so zaposleni, imajo obveznosti, da 

pridobivajo delovne navade, da se kaj naučijo, kar jim bo prišlo kasneje v življenju prav. 

Gibajo naj se na svežem zraku in družijo v krogu družine, s sovrstniki. Naj imajo možnost 

razviti svojo ustvarjalnost, motoriko, v naravi, z vrstniki. Otroci naj bi bili aktivni in 

usmerjeni v zdrav življenjski slog, da ne bi počeli neumnosti. Anketiranci se zavedajo vpliva 

medijev, pomena vpliva družine na razvoj otrok v socialnem in emocionalnem razvoju, otroke 

želijo usmeriti v zdrav način življenja. 

Anketirani starši iz obeh okolji se zavedajo pomena kakovostnega preživljanja prostega časa 

svojih otrok. Pri utemeljitvah anketiranih staršev, tako iz vaškega kot mestnega okolja, se 

kaže skrb staršev za zadovoljevanje otrokovih potreb, predvsem izobraževanje (kar jim bo 

prišlo kasneje prav), zagotavljanje najboljših pogojev za optimalen razvoj otrok (Švab, 2001; 

Kuhar, 2011). Zavest o pomembnosti izobrazbe za kasnejše življenje se je prenesla na vse 

sloje in generacije (Ule, 2000, v Pesjak in Kersnik, 2006). Družina ima še vedno velik 

emocionalni pomen, funkcijo primarne socializacije otrok in stabilizacijo odraslih oseb. 
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Hipotezo 2 (H2) lahko potrdimo, saj se anketirani starši zavedajo pomena kakovostno 

preživetega prostega časa s svojimi predšolskimi otroki. 

8.2.3 Čas, namenjen aktivnemu preživljanju prostega časa z otroki 

Zaradi pomena aktivnega preživljanja prostega časa s svojimi otroki, ki mu tudi anketirani 

starši pripisujejo velik pomen, smo anketiranim staršem iz obeh okolij zastavili tudi 

vprašanje, koliko časa na dan namenijo aktivnemu preživljanju prostega časa s svojimi otroki. 

Oblikovali smo hipotezo 3 (H3), v kateri smo zapisali, da na dan starši namenijo do dve uri 

aktivnega prostega časa za svoje otroke. 

Tabela 7: Število ur, ki jih starši preživijo skupaj s svojimi otroki 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Povprečje 4,81 4,77 4,79 

  

Anketirani starši v obeh okoljih (tabela 7) so v anketnem vprašalniku zapisali razpon ur v 

dnevu, ko so doma s svojimi otroki in skupaj preživljajo prosti čas. Na vasi anketirani starši 

skupaj preživijo povprečno 4,81 ure na dan, predvsem v popoldanskem in večernem času. V 

mestnih družinah pa anketirani starši s svojimi otroki (tabela 7) skupaj preživijo 4,77 ure na 

dan, predvsem v popoldanskem času.  

Anketirane starše smo vprašali tudi, koliko prostega čas imajo sami na dan.  

Tabela 8: Število ur prostega časa anketiranih staršev na dan 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Trditve f f % f f % f f % 

Nimam ga 7 8,97 5 6,94 12 8,00 

Do 1 ure 27 34,62 8 11,11 35 23,33 

1–2 uri 21 26,92 31 43,06 52 34,67 

2–3 ure 11 14,10 8 11,11 19 12,67 

3–4 ure 7 8,97 13 18,06 20 13,33 

Več kot 4 ure 5 6,41 7 9,72 12 8,00 

Skupaj 78 100,00 72 100,00 150 100,00 

 

Od 1 do 2 uri na dan ga ima največ anketiranih staršev iz obeh okolij 52 (34,67 %), do 1 ure 

prostega časa na dan ima slaba četrtina staršev (23,33 %), od 3 do 4 ure pa slaba petina 

anketiranih staršev (13,33 %). 8,00 % anketiranih staršev je zapisalo, da prostega časa na dan 
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sploh nimajo, prav toliko (8,00 %) pa jih je zapisalo, da ga imajo več kot 4 ure na dan (tabela 

8).  

Spremembe se v družinske odnose prenašajo iz družbenega okolja, kulturnih, ekonomskih in 

socialnih razmer. Na trgu dela in zaposlitev so se pogoji zaostrili, zaposleni starši težko 

uskladijo obveznosti med delom in družino (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2007; Sedmak 

in Medarič, 2007, v Humer, Švab in Žakelj, 2011). Posamezniki so prisiljeni izbirati med 

različnimi življenjskimi stili in opcijami, ki so stvar posameznika in njegove presoje, vse pa je 

podvrženo hitrim spremembam in negotovosti (Ule in Kuhar, 2003). Izginjajo tradicionalne 

družinske vezi, obenem pa tudi opora med partnerji, življenje pa postaja preračunljivo in 

nejasno (Šadl, 2005 in Ule, 2014). 

Tabela 9: S kom anketiranci najraje preživljajo prosti čas 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Trditve f f % f f % f f % 

Sam/-a 3 3,85 3 4,17 6 4,00 

Z družino 72 92,31 65 90,28 137 91,33 

S prijatelji 2 2,56 1 1,39 3 2,00 

Drugo (mešano, šport s prijatelji, 

izleti z družino in prijatelji, včasih 

pa sam v hribe, vse našteto, z 

otrokom) 

1 1,28 3 4,17 4 2,67 

Skupaj 78 100,00 72 100,00 150 100,00 

 

Anketirane starše iz obeh okolij (tabela 9) smo vprašali tudi, s kom najraje preživljajo prosti 

čas. V največjem odstotku na vasi 72 (92,31 %) in v mestu 65 (90,28 %) anketirani starši svoj 

prosti čas preživijo z družino. Večina odraslih je večino časa razpeta med skrbjo za družino in 

opravljanjem plačanega dela. Prosti čas v družini je vir stabilnosti in bogastva družinskih 

odnosov, ki je nujen za razvojne možnosti njenih članov. Družina pa je po drugi strani lahko 

tudi vir za prosti čas. Zveza med družino in prostim časom postaja vse bolj pomembna, kot 

tudi socialna in emocionalna opora, ki jo družina nudi. Prosti čas je običajno skupni interes 

družine, kjer potekajo komunikacije in interakcije med njenimi člani (Sadar,1991). 

 Anketirance smo povprašali tudi, ali svoje otroke vključujejo v interesne dejavnosti.  
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Tabela 10: Vključevanje otrok v interesne dejavnosti v vaškem in mestnem okolju 

 
VAS MESTO SKUPAJ 

Trditve f f % f f % f f % 

Da 49 62,82 56 79,5 105 70,00 

Ne 29 37,2 16 20,5 45 30,00 

Skupaj 78 100,00 72 100,00 150 100,00 

 

Kot je razvidno iz tabele 10, na vasi svoje otroke v interesne dejavnosti vključuje več kot dve 

tretjini staršev (62,82 %), v mestu pa celo slabe štiri petine anketirancev (79,50 %), kar tudi 

zmanjšuje količino skupno preživetega aktivnega prostega časa. Ker na vasi manj anketiranih 

staršev vključi svoje otroke v interesne dejavnosti, lahko predvidevamo, da je tudi ponudba 

interesnih dejavnosti na vasi manj pestra kot v mestu. 

Zelo pomembno pa je, kako mlade pripraviti na koristno preživljanje prostega časa, saj prav 

mladim prosti čas služi kot družbena afirmacija. Kakovost izrabe prostega časa je odvisna 

predvsem od posameznika in vzgoje, ki jo je deležen že v najzgodnejšem življenjskem 

obdobju v družini (Sadar, 1991; Kajba Gorjup, 1999). Tudi prosti čas v družini ima določena 

pravila in je socialni prostor z določenimi vrstami odprtosti (Sadar, 1991). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto otroci obiskujejo interesne dejavnosti.  

Graf 2: Frekvenca obiskov interesnih dejavnosti 
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Otroci, ki so vključeni v interesne dejavnosti (graf 2), jih v večini v obeh okoljih obiskujejo 1- 

do 2-krat na teden. Sklepamo lahko, da je prosti čas, ki ga otroci in starši preživijo skupaj, 

nekoliko krajši od prikazanega, a vendar daljši od našega predvidevanja, predvsem pa so 

skupaj ob koncih tedna, kot pojasnjujejo anketirani starši. Zastavljene hipoteze 3 (H3), da 

starši na dan preživijo do dve uri aktivnega prostega čas s svojimi otroki, ne moremo potrditi, 

saj anketirani starši tako v vaškem kot tudi v mestnem okolju preživijo s svojimi otroki več 

aktivnega prostega časa, kot smo predvidevali. 

8.2.4 Preživljanje aktivnega prostega časa  

Zanimalo nas je tudi, kako starši in otroci preživljajo aktivni prosti čas. Ob tem smo si 

zastavili hipotezo 4 (H4). Aktivni prosti čas preživijo skupaj ob skrbi za gospodinjstvo tako v 

mestnem kot v vaškem okolju, vendar med anketiranimi starši obstajajo razlike v načinu 

preživljanja prostega časa glede na okolje. 

Gospodinjstvo je ena izmed dejavnosti, ki so potrebne za vsakdanje delovanje in 

funkcioniranje družine (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). Veliko žensk je zaposlenih, zato 

se tudi družinske dejavnosti selijo izven doma, v odvisnosti od materialnega stanja družine 

(Švab, 2001 in 2003; Robnik, 2012). Spremembe, ki se dogajajo v družbi, se prenašajo iz 

družbenega okolja tudi v družinske odnose. Intenzivnost dela in zaostreni delovni pogoji 

otežujejo zaposlenim staršem usklajevanje med delom in družino, zaposlenost obeh staršev pa 

je postala nuja (Kanjo Mrčela in Černigoj Sadar, 2007; Sedmak in Medarič, 2007, v Humer, 

Švab in Žakelj, 2011). Naloge v družini se hitro spreminjajo in obenem tudi odločitve, kdo jih 

bo opravil v družini, naloge se opravijo na hitro, lahko pa se tudi ne (Švab, 2003). S pojavom 

protektivnega pojmovanja otroštva to zahteva večjo čustveno in skrbstveno pozornost staršev 

do otrok pri zadovoljevanju njihovih potreb ter blaginjo, potrošništvo. S tem pojavom, zaradi 

socialne konstrukcije materinstva, nalaga ženskam veliko družbeno odgovornost (Williams, 

2005, v Humer, Švab in Žakelj, 2011). Skrb v družini vzpostavlja medosebno odvisnost, ki jo 

je težko razmejiti. Zaradi sprememb v družbi in posledično v družini, individualnih 

življenjskih potekov posameznikov, usklajevanja družinskega dela in življenja je participacija 

s strani moških nujna, če naj družinsko življenje nudi zavetje in čustveno toplino (Švab, 2003; 

Ule, 2007; in M. Kuhar, 2013). Prav partnerski odnosi v družini in njihovo preživljanje 

prostega časa so indikator kvalitetnega družinskega življenja. Sadarjeva (1991) meni, da 

aktivnosti v prostem času, v katerih sodeluje vsa družina, v večji meri pripomorejo k 

izboljšanju odnosov med njimi, kot če v aktivnosti sodelujejo le posamezni člani. V prostem 

času se starši posvetijo drug drugemu, otrokom, vzgoji in odnosom v družini (Tepavčević, 
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2003). Vzgoja poteka najprej doma, oblikujejo jo odnosi med starši in otroki v družini (Žorž, 

2005; Zalokar Divjak, 2001). Musek (1995) med najpomembnejše vzgojne komponente 

uvršča čustveno toplino in odzivnost. Pravi tudi, da vzgoja v družini predstavlja interakcijo 

med starši in otroki ter odzivanje staršev na potrebe otrok. Čeprav se življenje globalizira in 

se razlike med posameznimi okolji brišejo, predvidevam, da se med dejavnostmi, ki jih skupaj 

opravljajo družine v mestu in na vasi, pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Tabela 11: Opisna statistika načinov preživljanja prostega časa družin na vasi, strinjanje z navedeno 

trditvijo (1 – se nikakor ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Prebiramo 

knjige. 
78 0 4,60 5,00 5 0,63 

Gledamo 

televizijo. 
78 0 3,27 3,00 4 1,08 

Skupaj 

opravljamo 
vsakdanja 

domača opravila. 

78 0 4,28 4,00 4 0,79 

Zmanjkuje mi 

časa za vse 

obveznosti. 

78 0 3,18 3,00 4 1,14 

Skupaj smo pri 

obrokih. 
78 0 4,47 5,00 5 0,64 

Skupaj z 

otrokom se v 

prostem času 

igram. 

78 0 4,29 4,00 5 0,76 

Skupaj 

opravljamo 
nakupe. 

78 0 3,04 3,00 2 1,11 

Ob koncu tedna 

smo najraje 

doma. 

78 0 3,62 4,00 3 1,02 

Ob koncih tedna 

se običajno 

odpravimo od 

doma. 

78 0 3,15 3,00 4 1,01 

Skupaj 

obiskujemo 

sorodnike. 

78 0 4,24 4,00 5 0,89 

Skupaj se 

udeležujemo 

športnih 

prireditev. 

78 0 3,38 4,00 4 1,24 

Prosti čas 

uporabim kot 

pripravo na 

plačano delo. 

78 0 1,68 2,00 1 0,83 

Prosti čas 

porabim za 

izobraževanje. 

78 0 2,27 2,00 2 0,99 
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Sodelujem v 

društvih in 

političnih 

strankah. 

78 0 1,83 1,00 1 1,18 

V prostem času 

še dodatno 

delam za boljši 

standard. 

78 0 1,69 2,00 1 0,86 

Tabela 12: Opisna statistika načinov preživljanja prostega časa družin v mestu, strinjanje z navedeno 

trditvijo (1 – se nikakor ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Prebiramo 
knjige. 

72 0 4,33 5,00 5 0,85 

Gledamo 
televizijo. 

72 0 3,31 3,00 4 1,01 

Skupaj 

opravljamo 

vsakdanja 

domača opravila. 

72 0 4,10 4,00 4 0,71 

Zmanjkuje mi 

časa za vse 

obveznosti. 

72 0 3,36 4,00 4 1,16 

Skupaj smo pri 
obrokih. 

72 0 4,35 5,00 5 0,83 

Skupaj z 
otrokom se v 

prostem času 

igram. 

72 0 4,09 4,00 4 0,78 

Skupaj 

opravljamo 

nakupe. 

72 0 3,59 4,00 4 1,06 

Ob koncu tedna 

smo najraje 

doma. 

72 0 2,96 3,00 2 1,09 

Ob koncih tedna 

se običajno 

odpravimo od 
doma. 

72 0 3,55 4,00 4 0,91 

Skupaj 

obiskujemo 

sorodnike. 

72 0 4,33 4,00 5 0,73 

Skupaj se 

udeležujemo 

športnih 

prireditev. 

72 0 3,68 4,00 4 1,15 

Prosti čas 

uporabim kot 

pripravo na 

plačano delo. 

72 0 1,72 1,00 1 0,92 

Prosti čas 

porabim za 

izobraževanje. 

72 0 2,42 2,00 3 0,97 
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Sodelujem v 

društvih in 

političnih 

strankah. 

72 0 1,45 1,00 1 0,95 

V prostem času 

še dodatno 

delam za boljši 

standard. 

72 0 1,82 1,00 1 1,10 

Tabela 13: Opisna statistika načinov preživljanja prostega čas družin v mestu in na vasi 

Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Prebiramo knjige. 
Mesto 72 4,33 0,85 0,10 

Vas 78 4,60 0,63 0,07 

Gledamo televizijo. 
Mesto 72 3,31 1,01 0,11 

Vas 78 3,27 1,08 0,12 

Skupaj opravljamo vsakdanja 

domača opravila. 

Mesto 72 4,10 0,71 0,08 

Vas 78 4,28 0,79 0,09 

Zmanjkuje mi časa za vse 

obveznosti. 

Mesto 72 3,36 1,16 0,13 

Vas 78 3,18 1,14 0,13 

Skupaj smo pri obrokih. 
Mesto 72 4,35 0,83 0,09 

Vas 78 4,47 0,64 0,07 

Skupaj z otrokom se v prostem 

času igram. 

Mesto 72 4,09 0,78 0,09 

Vas 78 4,29 0,76 0,09 

Skupaj opravljamo nakupe. 
Mesto 72 3,59 1,06 0,12 

Vas 78 3,04 1,11 0,13 

Ob koncu tedna smo najraje doma. 
Mesto 72 2,96 1,09 0,12 

Vas 78 3,62 1,02 0,12 

Ob koncih tedna se običajno 

odpravimo od doma. 

Mesto 72 3,55 0,91 0,10 

Vas 78 3,15 1,01 0,11 

Skupaj obiskujemo sorodnike. 
Mesto 72 4,33 0,73 0,08 

Vas 78 4,24 0,89 0,10 

Skupaj se udeležujemo športnih 

prireditev. 

Mesto 72 3,68 1,15 0,13 

Vas 78 3,38 1,24 0,14 

Prosti čas uporabim kot pripravo na 

plačano delo. 

Mesto 72 1,72 0,92 0,10 

Vas 78 1,68 0,83 0,09 

Prosti čas porabim za 

izobraževanje. 

Mesto 72 2,42 0,97 0,11 

Vas 78 2,27 0,99 0,11 

Sodelujem v društvih in političnih 

strankah. 

Mesto 72 1,45 0,95 0,11 

Vas 78 1,83 1,18 0,13 

V prostem času še dodatno delam 

za boljši standard. 

Mesto 72 1,82 1,10 0,12 

Vas 78 1,69 0,86 0,10 
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Razlike je bilo zaznati, po mnenju anketiranih staršev iz vašega okolja, pri trditvi 

prebiramo knjige, saj se jih je s trditvijo strinjalo 26 (33,33 %), popolnoma pa se jih je 

strinjalo 51 (65,38 %) (priloga 3). 

Po mnenju anketiranih staršev iz mestnega okolja je pri trditvi skupaj opravljamo nakupe 

opaziti, da se s trditvijo strinja 29 (40,27 %) anketiranih staršev, popolnoma pa 14 (19,44 

%) (priloga 4). Pri trditvi anketiranih staršev iz vaškega okolja, da so ob koncu tedna 

najraje doma, se 25 (32,05 %) staršev ni moglo odločiti, 24 (30,77 %) se je s trditvijo 

strinjalo, 18 (23,08 %) pa se je s trditvijo popolnoma strinjalo (priloga 3). Pri trditvi 

sodelujem v društvih in političnih strankah so se anketirani starši iz vaškega okolja v 

večjem odstotku strinjali s trditvijo – 6 (7,69 %) anketiranih staršev, popolnoma pa so se 

strinjali 4 (5,13 %) (priloga 3). 

S t-testom smo preverili razlike povprečij med dvema neodvisnima skupinama, ker je 

neodvisna spremenljivka na intervalnem ali razmernostnem nivoju in ker je porazdelitev 

podatkov normalna. T-test nam pove, ali je vrednost (statistična pomembnost) več kot 

0,05, potem ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike med skupinama 

glede na izbrano spremenljivko, in jih tretiramo, da so razlike enake. Statistična 

pomembnost (p-vrednost) nam da podatek, kako zelo smo lahko prepričani, da razlike med 

skupinami zares obstajajo v populaciji, iz katere je vzorec vzet, in ali lahko razlike iz 

vzorca posplošimo na populacijo. Če je p-vrednost manj kot 0,05, potem statistično 

pomembne razlike obstajajo na nivoju 0,05. Obstaja 5 % (ali manjša) verjetnost, da razlike 

med skupinama obstajajo in da smo prišli do razlik po naključju ter pove nam tudi, kako 

zanesljivi so naši rezultati. 

Izračunali smo tudi Levenov test enakosti varianc, ki nam pove, da če je p-vrednost več kot 

0,05, se smatra, da so variance enake pri obeh skupinah. Če pa je p-vrednost manj kot 0,05, 

se smatra, da variance niso enake pri obeh skupinah. F pa je vrednost testa, ki nam služi za 

izračun p-vrednosti.  
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Tabela 14: T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

Asimp. 

p-

vrednost 

(2-

stranska) 

Razlika v 

povprečjih 

Napaka 

razlike v 

povprečjih 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Prebiramo 

knjige. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

5,68 0,02 –2,25 154,00 0,03 –0,27 0,12 –0,51 –0,03 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–2,25 142,31 0,03 –0,27 0,12 –0,51 –0,03 

Gledamo 

televizijo. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,20 0,65 0,23 154,00 0,82 0,04 0,17 –0,29 0,37 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,23 153,37 0,82 0,04 0,17 –0,29 0,37 

Skupaj 

opravljamo 

vsakdanja 

domača 

opravila. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

3,20 0,08 –1,49 154,00 0,14 –0,18 0,12 –0,42 0,06 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–1,49 152,50 0,14 –0,18 0,12 –0,42 0,06 

Zmanjkuje mi 

časa za vse 

obveznosti. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,48 0,49 0,98 154,00 0,33 0,18 0,18 –0,18 0,54 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,98 153,93 0,33 0,18 0,18 –0,18 0,54 

Skupaj smo pri 

obrokih. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

2,62 0,11 –1,08 154,00 0,28 –0,13 0,12 –0,36 0,11 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–1,08 144,18 0,28 –0,13 0,12 –0,36 0,11 

Skupaj z 

otrokom se v 

prostem času 

igram. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,50 0,22 –1,67 154,00 0,10 –0,21 0,12 –0,45 0,04 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–1,67 153,91 0,10 –0,21 0,12 –0,45 0,04 

Skupaj 

opravljamo 

nakupe. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,30 0,59 3,17 154,00 0,00 0,55 0,17 0,21 0,89 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

3,17 153,70 0,00 0,55 0,17 0,21 0,89 

Ob koncu 

tedna smo 

najraje doma. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,01 0,92 –3,87 154,00 0,00 –0,65 0,17 –0,99 –0,32 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–3,87 153,43 0,00 –0,65 0,17 –0,99 –0,32 

Ob koncih 

tedna se 

običajno 

odpravimo od 

doma. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,62 0,20 2,59 154,00 0,01 0,40 0,15 0,09 0,70 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

2,59 152,32 0,01 0,40 0,15 0,09 0,70 

Skupaj 

obiskujemo 

sorodnike. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,67 0,42 0,69 154,00 0,49 0,09 0,13 –0,17 0,35 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,69 148,79 0,49 0,09 0,13 –0,17 0,35 

Skupaj se 

udeležujemo 

športnih 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,13 0,29 1,54 154,00 0,12 0,29 0,19 –0,08 0,67 
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prireditev. Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

1,54 153,03 0,12 0,29 0,19 –0,08 0,67 

Prosti čas 

uporabim kot 

pripravo na 

plačano delo. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,29 0,26 0,27 154,00 0,78 0,04 0,14 –0,24 0,32 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,27 152,23 0,78 0,04 0,14 –0,24 0,32 

Prosti čas 

porabim za 

izobraževanje. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,01 0,93 0,98 154,00 0,33 0,15 0,16 –0,16 0,46 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,98 153,96 0,33 0,15 0,16 –0,16 0,46 

Sodelujem v 

društvih in 

političnih 

strankah. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

4,29 0,04 –2,25 154,00 0,03 –0,38 0,17 –0,72 –0,05 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–2,25 147,31 0,03 –0,38 0,17 –0,72 –0,05 

V prostem 

času še 

dodatno delam 

za boljši 

standard. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

6,26 0,01 0,81 154,00 0,42 0,13 0,16 –0,18 0,44 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,81 145,24 0,42 0,13 0,16 –0,18 0,44 

P-vrednost je pri trditvah: prebiramo knjige (vaško okolje), skupaj opravljamo nakupe 

(mestno okolje), ob koncu tedna smo najraje doma (vaško okolje) in pri trditvi sodelujem v 

društvih in političnih strankah (vaško okolje) nižja kot 0,05 in zanje lahko trdimo, da 

obstajajo statistično značilne razlike v povprečjih med vaškim in mestnim okoljem. 

Hipotezo 4 (H4) lahko le delno potrdimo.  

8.2.5 Vključevanje otrok v dejavnosti 

Nadalje nas je zanimalo, v katere dejavnosti anketirani starši vključujejo svoje otroke. V 

hipotezi 5 (H5) smo predvidevali, da starši vključujejo svoje otroke izven doma v 

izobraževalno-kulturne dejavnosti, vendar obstajajo razlike med mestom in vasjo. 
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Tabela 15: Dejavnosti, v katere so otroci vključeni 

Dejavnosti 

število 

vključitev 

na vasi 

 

število 

vključitev 

v mestu 

 

f f % f f % 

Športne dejavnosti (nogomet, gimnastika, 

tenis, jahanje, plavanje, rolanje, plezanje, 

smučanje, šah …) 

42 85,71 64 114,29 

Umetniške dejavnosti (pevski zbor, glasbena 

šola, likovni tečaj, balet, folklora, cici klub 

…) 

40 81,63 30 53,57 

Družbene organizacije (gasilci, taborniki …) 10 20,41 2 3,57 

Učenje tujega jezika 1 2,04 7 12,50 

Skrb za zdravo življenje, okolje (vrtičkarstvo 

…) 
1 2,04 2 3,57 

Verske dejavnosti (kateheza, pritrkovalski 

krožek) 
6 12,24 0 0,00 

Strojin (1982) navaja pet funkcij prostega časa in med te sklope prostočasnih aktivnosti smo 

razvrstili interesne dejavnosti glede navajanja anketiranih staršev. V največji meri so starši 

tako v mestnem kot v vaškem okolju zapisali, da otroke vključujejo v izobraževalno-kulturne 

dejavnosti in pa v individualno ustvarjalne dejavnosti. V mestnem okolju so anketirani starši 

navedli, da svojega otroka vključujejo tudi v več različnih športnih dejavnosti (tabela 15). 

Znatno večje je število vključitev v družbene dejavnosti v vaškem (20,41 %) kot v mestnem 

okolju (3,57 %). V mestnem okolju pa več anketiranih staršev svoje otroke vključuje v učenje 

tujega jezika (12,50 %) kot v vaškem okolju (2,04 %). V vaškem okolju anketirani starši svoje 

otroke vključujejo v verske dejavnosti (12,24 %), v mestnem okolju pa se vključevanje v 

verske dejavnosti med anketiranimi starši ne pojavlja. Anketirani starši iz obeh okolij pa 

skoraj v enaki meri svoje otroke vključujejo v dejavnosti, ki skrbijo za zdravo življenje in 

okolje. Vključevanje v dejavnosti pa zahteva tudi finančna sredstva. Ponudniki prostočasnih 

dejavnosti delujejo v veliki meri po tržnih zakonitostih, takih dejavnosti pa si vse družine z 

otroki ne morejo privoščiti (Kajba Gorjup, 1999). 
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Tabela 16: Mnenja anketiranih staršev o vzrokih vključevanja v interesne dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi odgovori anketiranih staršev o vzrokih vključevanja v interesne dejavnosti potrjuje našo 

razvrstitev dejavnosti, saj v obeh okoljih starši vključujejo otroke zaradi učenja raznih 

spretnosti: 30 (38,46 %) v vaškem okolju in 31 (43,05 %) v mestnem okolju. Na drugem 

mestu je trditev krepijo si zdravje in osebnost: 27 (34,61 %) v vaškem okolju in 23 (31,94 %) 

v mestnem okolju. Lahko trdimo, da je trend anketiranih staršev čim bolj kompetenten 

posameznik. 

Staršem smo navedli še nekaj trditev o prostem času in ugotavljali smo stopnjo strinjanja z 

njimi. 

 

 

 

 

 

 

 VAS MESTO 

Trditve f f % f f % 

a) Otroci se učijo 

raznih spretnosti. 

30 38,46 31 43,05 

b) Otroci so vodeni 

in pod nadzorom. 

0 0,00 2 2,77 

c) Družijo se s 

sovrstniki. 

14 17,94 7 9,72 

d) Koristno preživijo 

prosti čas. 

4 5,12 7 9,72 

e) Krepijo si zdravje 

in osebnost. 

27 34,61 23 31,94 

f) Drugo 3 3,84 2 2,77 

Skupaj 78  72  
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Tabela 17: Opisna statistika stališč anketiranih staršev o preživljanju prostega časa na vasi, strinjanje z 

navedeno trditvijo (1 – se nikakor ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

 

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Otroci morajo biti vključeni v 

interesne dejavnosti. 
78 0 2,95 3,00 3 1,27 

Starši v prostem času poskrbijo za 

izboljšanje materialnih pogojev za 

družino. 

78 0 2,09 2,00 2 1,06 

Otroci in starši se morajo v prostem 

času družiti pri različnih opravilih. 
78 0 4,58 5,00 5 0,71 

Družinsko okolje pomembno vpliva 

na razvoj otroka. 
78 0 4,94 5,00 5 0,25 

Preživljanje prostega časa družine je 

odvisno od standarda. 
78 0 2,92 3,00 3 1,26 

Družina se v prostem času vključuje v 

socialne mreže. 
78 0 3,29 3,00 4 1,20 

Preživljanje prostega časa družine je 

odvisno tudi od materialnih pogojev, 

ki jih nudi okolje. 

78 0 3,24 3,00 3 1,06 

Prostočasne dejavnosti naj odražajo 

interes otroka. 
78 0 4,14 4,00 5 0,82 

Aktivnosti v prostem času omogočajo 
udeležencem, da se sproščajo in 

regenerirajo. 

78 0 4,41 5,00 5 0,73 

Prosti čas je prijetna dopolnitev 

načina življenja. 
78 0 4,64 5,00 5 0,70 

Tabela 18: Opisna statistika stališč anketiranih staršev o preživljanju prostega časa v mestu, strinjanje 

z navedeno trditvijo (1 – se nikakor ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam) 

 

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Veljavni Manjkajoči 

Otroci morajo biti vključeni v 

interesne dejavnosti. 
78 0 3,77 4,00 3 1,04 

Starši v prostem času poskrbijo za 

izboljšanje materialnih pogojev za 

družino. 

78 0 2,54 3,00 3 1,19 

Otroci in starši se morajo v prostem 
času družiti pri različnih opravilih. 

78 0 4,46 5,00 5 0,80 

Družinsko okolje pomembno vpliva 

na razvoj otroka. 
78 0 4,81 5,00 5 0,58 

Preživljanje prostega časa družine je 

odvisno od standarda. 
78 0 3,17 3,00 3 1,41 

Družina se v prostem času vključuje v 

socialne mreže. 
78 0 3,23 3,00 3 1,10 

Preživljanje prostega časa družine je 

odvisno tudi od materialnih pogojev, 

ki jih nudi okolje. 

78 0 3,35 3,00 4 1,25 

Prostočasne dejavnosti naj odražajo 

interes otroka. 
78 0 4,06 4,00 4 0,81 

Aktivnosti v prostem času omogočajo 

udeležencem, da se sproščajo in 

regenerirajo. 

78 0 4,21 4,00 5 0,78 

Prosti čas je prijetna dopolnitev 

načina življenja. 
78 0 4,62 5,00 5 0,65 
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Tabela 19: Opisna statistika stališč anketiranih staršev o preživljanju prostega časa v mestu in na vasi 

Skupina N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Otroci morajo biti vključeni v interesne 
dejavnosti. 

Mesto 72 3,77 1,05 0,12 

Vas 78 2,95 1,27 0,14 

Starši v prostem času poskrbijo za 
izboljšanje materialnih pogojev za 

družino. 

Mesto 72 2,49 1,19 0,14 

Vas 78 2,09 1,06 0,12 

Otroci in starši se morajo v prostem času 

družiti pri različnih opravilih. 

Mesto 72 4,47 0,81 0,09 

Vas 78 4,58 0,71 0,08 

Družinsko okolje pomembno vpliva na 

razvoj otroka. 

Mesto 72 4,81 0,59 0,07 

Vas 78 4,94 0,25 0,03 

Preživljanje prostega časa družine je 

odvisno od standarda. 

Mesto 72 3,13 1,42 0,16 

Vas 78 2,92 1,26 0,14 

Družina se v prostem času vključuje v 

socialne mreže. 

Mesto 72 3,21 1,11 0,13 

Vas 78 3,29 1,20 0,14 

Preživljanje prostega časa družine je 

odvisno tudi od materialnih pogojev, ki jih 

nudi okolje. 

Mesto 72 3,36 1,27 0,15 

Vas 78 3,24 1,06 0,12 

Prostočasne dejavnosti naj odražajo 

interes otroka. 

Mesto 72 4,07 0,81 0,09 

Vas 78 4,14 0,82 0,09 

Aktivnosti v prostem času omogočajo 

udeležencem, da se sproščajo in 

regenerirajo. 

Mesto 72 4,21 0,78 0,09 

Vas 78 4,41 0,73 0,08 

Prosti čas je prijetna dopolnitev načina 

življenja. 

Mesto 72 4,64 0,63 0,07 

Vas 78 4,64 0,70 0,08 

Statistično značilne razlike je bilo zaznati pri strinjanju s stališčem otroci morajo biti 

vključeni v interesne dejavnosti. S trditvijo se je strinjalo 15 (20,83 %) anketiranih staršev iz 

mestnega okolja, popolnoma pa se jih je strinjalo 25 (34,72 %),(priloga 6). Prav tako se je več 

anketiranih staršev iz mestnega okolja strinjalo – 12 (16,66 %), popolnoma strinjali pa so se 3 

(4,16 %), in sicer s trditvijo, da starši v prostem času poskrbijo za izboljšanje materialnih 

pogojev za družino (priloga 6). 

Tabela 20: T-test za neodvisne vzorce 

T 

 

Levenov test za 

enakost varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

Asimp. 

p-

vrednost 

(2-

stranska) 

Razlika v 

povprečjih 

Napaka 

razlike v 

povprečjih 

95 % Interval 

zaupanja 

Nizki Visoki 

Otroci morajo 

biti vključeni 

v interesne 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,54 0,46 4,38 151,00 0,00 0,82 0,19 0,45 1,20 
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dejavnosti. Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

4,39 147,67 0,00 0,82 0,19 0,45 1,20 

Starši v 

prostem času 

poskrbijo za 

izboljšanje 

materialnih 

pogojev za 

družino. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

4,56 0,03 2,22 151,00 0,03 0,40 0,18 0,04 0,76 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

2,21 147,46 0,03 0,40 0,18 0,04 0,76 

Otroci in starši 

se morajo v 

prostem času 

družiti pri 

različnih 

opravilih. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,69 0,41 –0,89 151,00 0,37 –0,11 0,12 –0,35 0,13 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–0,89 146,83 0,37 –0,11 0,12 –0,35 0,13 

Družinsko 

okolje 

pomembno 

vpliva na 

razvoj otroka. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

11,34 0,00 –1,70 151,00 0,09 –0,12 0,07 –0,27 0,02 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–1,68 98,61 0,10 –0,12 0,07 –0,27 0,02 

Preživljanje 

prostega časa 

družine je 

odvisen od 

standarda. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,99 0,16 0,97 151,00 0,33 0,21 0,22 –0,22 0,64 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,97 147,27 0,33 0,21 0,22 –0,22 0,64 

Družina se v 

prostem času 

vključuje v 

socialne 

mreže. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,53 0,47 –0,44 151,00 0,66 –0,08 0,19 –0,45 0,29 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–0,44 150,77 0,66 –0,08 0,19 –0,45 0,29 

Preživljanje 

prostega časa 

družine je 

odvisno tudi 

od materialnih 

pogojev, ki jih 

nudi okolje. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

4,83 0,03 0,62 151,00 0,54 0,12 0,19 –0,26 0,49 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

0,61 144,14 0,54 0,12 0,19 –0,26 0,49 

Prostočasne 

dejavnosti naj 

odražajo 

interes otroka. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,64 0,42 –0,56 151,00 0,57 –0,07 0,13 –0,33 0,19 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–0,56 150,85 0,57 –0,07 0,13 –0,33 0,19 

Aktivnosti v 

prostem času 

omogočajo 

udeležencem, 

da se 

sproščajo in 

regenerirajo. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,22 0,64 –1,62 151,00 0,11 –0,20 0,12 –0,44 0,04 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–1,62 149,42 0,11 –0,20 0,12 –0,44 0,04 

Prosti čas je 

prijetna 

dopolnitev 

načina 

življenja. 

Predpostavljene 

so enake 

variance 

0,06 0,81 –0,01 151,00 0,99 0,00 0,11 –0,21 0,21 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 
  

–0,01 150,26 0,99 0,00 0,11 –0,21 0,21 

 

S t-testom smo preverili razlike povprečij med dvema neodvisnima skupinama. T-test nam 

pove, ali je vrednost več kot 0,05, potem ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama glede na izbrano spremenljivko in jih obravnavamo, kot da so razlike 

enake. Statistična pomembnost (p-vrednost) nam da podatek, kako zelo smo lahko prepričani, 

da razlike med skupinami zares obstajajo v populaciji, iz katere je vzorec vzet, in ali lahko 
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razlike iz vzorca posplošimo na populacijo. Pri obravnavanih trditvah je p-vrednost nižja kot 

0,05 in zanje lahko trdimo, da obstajajo statistično značilne razlike med vasjo in mestom. 

Levenov test enakosti varianc pa nam pove, da če je p-vrednost več kot 0,05, se smatra, da so 

variance enake pri obeh skupinah. Če pa je p-vrednost manj kot 0,05, se smatra, da variance 

niso enake pri obeh skupinah. 

Hipotezo 5 (H5) lahko delno potrdimo. Statistično pomembne razlike se pojavijo v strinjanju 

o nujnosti vključevanja otrok v interesne dejavnosti in trditvi, da starši v prostem času 

poskrbijo za izboljšanje materialnih pogojev za družino (tabela 20). 

8.2.6 Dejavniki, ki ovirajo starše pri preživljanju skupnega prostega časa z njihovimi otroki 

Zastavili smo si tudi vprašanje, kateri so tisti dejavniki, ki anketiranim staršem onemogočajo 

aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa z otroki. Zastavili smo si hipotezo 6 (H6), da 

starše pri aktivnem preživljanju prostega časa z otroki najbolj ovira delovni čas. Odgovore 

anketiranih staršev iz vaškega okolja smo analizirali s kvalitativno metodo. Svojega mnenja ni 

pripisalo 11 anketiranih staršev iz vaškega okolja (priloga 7). 

Ovire vidijo v delovnem času, ki je več kot le osem ur, tempu življenja, tudi v honorarnem 

delu, v popoldanskih turnusih, v številu otrok v družini, v dodatnem izobraževanju. Tudi 

otroci šolarji, ki jim starši pomagajo pri nalogah in učenju, vožnje, migracije do delovnih 

mest, gospodinjska opravila, delo na kmetiji. Razmišljajo tudi, kako delovni čas vpliva na 

prosti čas in se odraža na družinah, saj ni varnosti zaposlitev. Dejavnosti za družino se 

pomikajo v čas počitka, kar dolgoročno vpliva na kvaliteto prostega časa. Največ prostega 

časa skupaj preživijo ob koncih tedna. 

Tudi odgovore anketiranih staršev iz mestnega okolja smo analizirali s kvalitativno metodo. 

Svojega mnenja ni pripisalo 11 staršev iz mestnega okolja (priloga 8). 

Ovire vidijo v delovnem času, ki je več kot le osem ur, v dolgih delavnikih, v popoldanskih 

turnusih in delu ob koncu tedna in ob nedeljah. Ob prevelikih obremenitvah v službah, kjer 

morajo podaljševati delovni čas. Ovire vidijo tudi v dodatnem izobraževanju, gospodinjskih 

opravilih, vožnji in dejavnostih za družino. Omenijo tudi slabo plačano delo ter nujnost 

dodatnega dela in zaslužka. Imajo preveč obveznosti, nalog. Tudi šola in vrtec starše 

obremenita z nalogami. Na splošno menijo, da je prostega časa premalo, zmanjka jim ga zase, 

saj pridejo utrujeni iz služb. Tempo življenja je zelo napet, gospodinjska opravila se pomikajo 

v čas počitka ali pa v škodo bivanja z otroki, kar dolgoročno vpliva na kvaliteto prostega časa. 
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Prosti čas morajo skrbno načrtovati, večino skupnega prostega časa skupaj preživijo ob koncu 

tedna. 

Odgovori anketiranih staršev so podobni navedbam strokovnjakov (Švab in Kuhar, 2003; 

Rener idr., 2006; Robnik, 2012; Ule, 2014), da je posameznik prisiljen k individualnemu stilu 

življenja, dela in učenja. V Sloveniji je zaposlenost žensk zelo visoka, v porastu so 

enostarševske družine (Kuhar, 2011; Robnik, 2012; Humer, 2015; Vrabič Krek, 2016; 

Dolenc, 2016). Nenehno pa se mora posameznik potrjevati kot kreativna in fleksibilna 

osebnost. Če ne zmore konkurenčnega boja za delovna mesta in za doseganje kakovosti 

življenja, ostane med tistimi ljudmi, ki živijo na robu družbe od slabo plačanih, 

neperspektivnih služb ali pa ostanejo brez dela (Ule, 2014). Za postmoderno dobo so značilne 

tudi različne oblike družin (Švab,2001), treba je načrtovati in usklajevati obveznosti med člani 

družine, zaznati pa je tudi intenziven tempo življenja (Rener idr., 2006). Ženske so vse bolj 

obremenjene, kako uskladiti delo in družino, saj v Sloveniji velik delež gospodinjskih opravil 

in skrbi za otroka opravijo prav ženske (Kanjuo Mrčela in Črnigoj Sadar, 2004; Robnik, 

2012). Človek preživi v službi veliko časa, delovni čas se zajeda tudi v prosti čas in to dejstvo 

vpliva na količino časa, ki ga posameznik še ima na voljo za vzdrževanje in funkcioniranje 

družine v vsakdanjem življenju, sploh pa še če sta zaposlena oba starša (Švab, 2003; Stropnik, 

2006). Iz zapisanih izjav anketiranih staršev se potrjuje dejstvo, da se v slovenskih 

organizacijah pojavljajo družinam »neprijazne« oblike zaposlitev, od delavcev pa zahtevajo 

veliko intenziteto dela in pa tudi dodatno delo za boljši standard (Černigoj Sadar in 

Vladimirov 2004). 

Odgovori anketiranih staršev potrjujejo hipotezo 6 (H6), saj večina anketiranih staršev vidi 

oviro pri preživljanju skupnega prostega časa z otroki prav v delovnem času. 

8.2.7 Preživljanje prostega časa družin v različnih okoljih 

Preživljanje prostega časa staršev z njihovimi otroki je odvisno od več dejavnikov, predvsem 

pa od posameznika in vzgoje, ki jo je deležen že v najzgodnejšem življenjskem obdobju 

(Sadar, 1991; Kajba Gorjup, 1999). Globalizacija in hiter tempo življenja pa povzročata, da se 

razlike med različnimi okolji zelo zmanjšujejo, zanimalo nas je, ali so v naši raziskavi vidne. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v skupnem preživljanju prostega časa glede na kraj 

bivanja družine. Zastavili smo si hipotezo 7(H7), da razlik v skupnem preživljanju prostega 

časa družin glede na kraj bivanja ni. 
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Razlike glede načina preživljanja prostega časa družin anketiranih staršev v mestu in na 

vasi so majhne, statistično opazne so v tabeli 13 in preizkušene s t-testom v tabeli 14. 

Statistično pomembne razlike so opazne samo pri trditvah: prebiramo knjige, kjer je večji 

odstotek strinjanja in popolnega strinjanja v vaškem okolju (98,71 %); skupaj opravljamo 

nakupe, kjer je večji odstotek strinjanja in popolnega strinjanja v mestnem okolju (59,71 

%), ob koncu tedna smo najraje doma, kjer je večji odstotek strinjanja z navedeno trditvijo 

v vaškem okolju (62,85 %); in pa pri trditvi sodelujem v društvih in političnih strankah, 

kjer je večji odstotek strinjanja in popolnega strinjanja z navedeno trditvijo tudi v vaškem 

okolju (12,82 %). Omenjene statistične razlike si razlagam tako, da je veja knjižnic in 

izposoja gradiva dobro organizirana, vaška naselja redno obiskuje tudi knjižnični avtobus. 

V vaškem okolju, kjer sem anketirala starše, ni veliko trgovin, anketirani starši se običajno 

vozijo na delo v večja mesta, kjer obenem tudi opravijo nakupe, saj za vsakodnevne 

migracije do delovnih mest porabijo kar nekaj časa in s tem, da nakupujejo po opravljenem 

delu v večjih središčih, čas prihranijo. V mestu pa je ponudba in gostota trgovin večja in 

zato družine lažje nakupujejo skupaj. V vaškem okolju se je treba za določene dobrine 

skupnega pomena organizirati in povezati, za dosego ciljev, zato se večji odstotek ljudi v 

vaškem okolju tudi vključuje v strankarsko življenje. 

Razlike opazimo tudi pri stališčih anketiranih staršev o preživljanju prostega časa v tabelah 

19 in 20 v trditvah: otroci morajo biti vključeni v interesne dejavnosti, kjer je večje 

strinjanje in popolno strinjanje v mestnem okolju (55,55 %); starši v prostem času 

poskrbijo za izboljšanje materialnih pogojev za družino, kjer je tudi večje strinjanje z 

navedeno trditvijo v mestnem okolju (20,82 %). Sklepam, da imajo več ponudnikov 

interesnih dejavnostih v mestnem okolju, prav tako pa ljudje v večini v mestu nimajo 

prostorskih možnosti, ki bi jim omogočale, da si sami pridelajo hrano in s tem zmanjšajo 

izdatke v družinskem proračunu. Razlike med obema okoljema so majhne, lahko bi rekli, 

da svet resnično postaja vas. 

Hipoteze 7 (H7) ne moremo v celoti potrditi, ker statistično opazne razlike med 

preživljanjem prostega časa družin v mestu in na vasi obstajajo. 
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9 ZAKLJUČEK 

Družina ima štiri temeljne funkcije, ki so med seboj povezane. Čeprav družina izgublja 

svoje funkcije, predvsem izobraževalno, zdravstveno, rekreativno in tudi ekonomsko, jih 

prevzemajo družbeno organizirane institucije. Družina ima pa še vedno funkciji: primarne 

socializacije otrok in stabilizacije odrasle osebe. Družina se spreminja pod vplivom širših 

družbenih sprememb, predvsem je zaposlitev žensk spremenila odnose v družinah (Švab, 

2001). Spremenile so se tudi vrednote in življenjski poteki, ki odstopajo od tradicionalnih 

in so nepredvidljivi (Nastran Ule in Kuhar, 2003). Nastajajo različne oblike in načini 

družinskega življenja, ki ga kreirajo posamezniki (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 

Narašča pa število reorganiziranih družin, veliko je razvez in posledično enostarševskih 

družin, na drugi strani pa so omejene možnosti za zaposlitev, napeti so delovni urniki. Z 

zaposlitvijo se zagotavlja socialna varnost, favorizirana je vloga zaposlenega posameznika, 

njegova neodvisnost in sposobnost lastnega vzdrževanja (Švab, 2003).  

Tudi v raziskavi sem opazila, da so v porastu reorganizirane družine, čeprav večina otrok 

živi z obema staršema, v obeh okoljih. Zaposlenost žensk, zmanjšana rodnost, izobraženost 

in neodvisnost so spremembe, ki so zelo spremenile partnerstvo v družinah, ker so tudi 

moški intenzivneje vključeni v družinsko delo, saj oba partnerja prispevata v zvezi 

(Robnik, 2012; Humer, 2015). Razmerje med partnerjema obstaja le v tem, da obema 

prinaša zadovoljstvo (Giddens, 2000). V raziskavi se teoretična spoznanja glede rojevanja 

in izobrazbe žensk potrjujejo, saj se rojeva manj otrok, predvsem v mestu, ženske pa so 

dosegle večjo izobrazbo kot moški. 

Zaradi zmanjšane rodnosti v postmoderni se vedno bolj poudarja blaginja otrok (Batistič 

Zorec, 2003). Porajajo se prakse, ki izražajo vedno bolj intenzivno skrb za otroke, protektivno 

otroštvo. Otroštvo je postalo najbolj nadzorovan del osebne eksistence, pojmovanje otroka je 

v odvisnosti, ki se vse bolj podaljšuje in dopolnjuje z novimi potrebami (Zidar, 2003). Cilj pa 

je zagotovili otrokom čim boljše pogoje in blaginjo (Švab, 2003; Kuhar, 2011). Starši želijo, 

da bi se njihovi otroci čim bolje izobrazili, zato že zelo zgodaj začno otroke uvajati v različne 

dejavnosti, po drugi strani pa so starši zaposleni in odsotni ter svoje izobraževalne funkcije v 

družini ne morejo v celoti opraviti (Pesjak, Rener in Kersnik, 2006). V družbi pa ljudje 

pripisujejo izobrazbi in zgodnjemu učenju velik pomen za kasnejše uspešno življenje (Ule, 

2000, v Pesjak in Kersnik, 2006). 
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Zaradi visoke zaposlenosti obeh staršev Švabova (2003) pravi, da je zaposlenost obeh staršev 

postala pri nas nuja, ki pa partnerja sili v delitev dela zaradi stiske s časom. Spremembe v 

delitvi dela med partnerjema se v življenju družin različno odražajo (Robnik, 2012; Humer, 

2015). Tudi v raziskavi se v večjem številu pojavijo moški v mestnem okolju pri 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Ob velikem številu nezaposlenih je plačanemu delu 

zrastla vrednost, delo tudi določa vlogo družine in med obema vlogama prihaja do nasprotij. 

Zaposleni, anketirani starši se svojih pravic ne zavedajo ali pa jih ne želijo uresničevati, saj bi 

s tem lahko ogrozili svojo zaposlitev (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2006). Stiska s 

časom (Kristan, 1992) pa še dodatno poglablja evropsko naravnan urnik (Svetlik, 2004), 

padec življenjskega standarda, čustvena napetost zaradi številnih obveznosti in različnih vlog 

doma in v službi starše izčrpava, saj nimajo potrebnega počitka in čedalje manj časa za 

zasebno življenje (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2006). Do podobnih ugotovitev sem 

prišla tudi v raziskavi. 

Ugotovila sem, da starši in otroci največ skupnega prostega časa preživijo ob koncih tedna, 

zavedajo se pomena sobivanja na eni strani, po drugi pa ne želijo izgubiti socialne varnosti in 

plačanega dela. V svojem magistrskem delu sem predstavila skupni prosti čas anketiranih 

staršev in njihovih otrok v mestu in na vasi, dejavnosti, ki jih opravljajo skupaj, odnos staršev 

do interesnih dejavnosti in tiste interesne dejavnosti, kamor anketirani starši vključujejo svoje 

otroke. Ker starši zelo pomembno vplivajo na vzgojo otrok in tudi na koristno preživljanje 

prostega časa, je zelo pomembno, da starše že v začetku šolskega leta opomnimo, da se dobro 

informirajo, v katere dejavnosti bodo vključili svojega otroka. Poznati morajo otrokov interes, 

želje in tudi sposobnosti, nadarjenosti, da bodo interesne dejavnosti otroku v veselje. 

Opozoriti pa jih moramo tudi na število. Preveč dejavnosti otroka obremeni, posredno pa tudi 

starše, tako finančno kot časovno. Naj interesne dejavnosti ne služijo kot mašilo za 

prezaposlene starše. Vključevanje v različne dejavnosti ne more nadomestiti čustvene topline 

v odnosih, ki jo nudi otroku družina (Ule, 1993). Tudi v vrtcu moramo paziti ob velikem 

številu ponudnikov, katerim bomo dali prednost. V ospredju naj bo kvalitetno delo, ki 

upošteva razvojne potrebe otrok. Predvsem pa starše ozaveščamo o njihovem vplivu in 

pomenu za vzgojo njihovih otrok. Dobro počutje v družini, sprejetost in varnost ter zaupanje 

med člani družine so temelj za oblikovanje kompetentne osebnosti (Zalokar Divjak, 2001; 

Kroflič, 1997a).  

Starša se morata podpirati pri vzgojnem vplivanju na otroke (Čačinovič Vogrinčič, 1998; 

Kompan Erzar, 2003), otroci pa morajo poznati meje, pravila, vrednote, kar jim daje občutek 
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varnosti. Bolj se bodo pravila in meje vrtca in doma prekrivale, bolj bomo uspešni pri 

vzgojnem delovanju. Po svojih zmožnostih naj otroci sodelujejo pri odločanju in tudi pri 

družinskih opravilih (Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999; Divjak Zalokar, 2008). S svojo lastno 

aktivnostjo otroci pridobijo zdravo samopodobo (Zalokar Divjak, 1996), imajo svojo vlogo v 

družini, so cenjeni, med družinskimi člani vladajo dobri odnosi (Tomori, 1994). Starši so 

svojim otrokom tudi vzor, model, usmerjanje otrok mora biti jasno, jasna morajo biti njihova 

pričakovanja v odnosu do otrok (Jurič, 2009). Otrok ima v takšnem okolju, kjer vladajo topli 

medsebojni odnosi, obojestranska komunikacija med otroki in starši, možnost za optimalen 

razvoj osebnostnih potencialov (Kroflič, 1997b). Musek (1995) pripisuje čustveni toplini in 

odzivnost staršev do otrok najpomembnejšo vzgojno komponento. V zgodnjem otroštvu se 

razvijejo tudi ključne osebnostne lastnosti posameznika, ki so pogoj za moralno delovanje 

(Musek, 1985; Kroflič, 1997b). Prav vsi starši in prav tako vzgojitelji pa si poleg vseh drugih 

stvari želimo poštenih in ustvarjalnih otrok. 
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11 PRILOGE 

Priloga 1: Utemeljitve anketiranih staršev iz vaškega okolja o pomembnosti načina preživljanja 

prostega časa njihovih otrok. 

Ker so zelo dovzetni in občutljivi. Opazujejo okolico in srkajo vase. Vse to lahko vpliva na njegov 

odnos do okolice in sebe. 

Da ga ne preživijo pred TV oziroma računalnikom, da so čim več na zraku, da se gibljejo. 

Pomembno je za njihov razvoj 

Da posnemajo starše, da se naučijo vzgojnih ukrepov. 

Vsaj naši otroci potrebujejo veliko časa preživetega z nama, zaradi njihovega dobrega počutja, občutka 
varnosti. Pa tudi zaradi naju. Biti z otrokom in kvalitetno preživeti prosti čas, nam izboljša kvaliteto, 

nas napolni in obogati. Ne nazadnje pa je to del vzgoje, kar je tudi zelo pomembno.  
Ni vsako preživljanje prostega časa pozitivno za otokov razvoj, razvoj kreativnosti, razvoj 

samoiniciativnosti, socialnih veščin.  

Ker se sprostijo in obenem učijo in zabavajo.  

Pomembno je tudi, da so sami s sabo, berejo, se igrajo s svojimi igračami, sestavljajo, … Brez naše 

navzočnosti, da razmišljajo po svoje, brez našega vodenja.  

Zaradi njihovega psihofizičnega razvoja.  

Da je prosti čas izkoriščen aktivno, se podajamo v hribe, ukvarjamo s športom ali pomagamo pri 

raznovrstnih opravilih. Pasivno pred TV in računalnikom občasno paše, drugače se raje izogibamo teh 

medijev. Pred šolo se otrok zelo razvija in ga lažje preko dejavnosti naučimo samostojnosti, socialnega 
obnašanja, ker krepijo osebnost.  
Moje mnenje je da otroku največ pomeni da mu nameniš čas za igro. Imamo pa tudi to prednost, da 

živimo na podeželju in veliko prostega časa preživimo na svežem zraku. Igramo nogomet, sprehodi, 

vožnja s kolesom , smučanje.  
Zdi se mi dobro, da ga v večini preživijo na zraku zunaj, v naravi. Da tekajo, hodijo, se igrajo z žogo, 

da se družijo, so vrstniki, se z njimi igrajo. Zaradi razvoja psihofizičnega, zaradi socializacije, zaradi 

krepitve imunskega sistema. Zato, da čim manj časa preživijo pred TV ali računalnikom.  

V prostem času se otrok lahko veliko nauči, preživi zunaj. Aktivni prosti čas; druženje s sovrstniki.  

Dobro je, če so tudi malo zaposleni, da kakšno stvar naredijo in s tem pridobijo kakšno delavno 

navado. 

Da ga znajo ceniti naprej, sploh pa ker gredo čez par mesecev v šolo in bo tega vse manj.  

Da niso večino časa pred TV zasloni in računalniki, vendar na prostem ali v hiši igrajo skupne igre. 

Pomembno mi je, da se lahko igrajo zunaj z vrstniki in starši. Pomembno je, da se lahko igrajo sami, 

če želijo ali da sem blizu, da se lahko igramo skupaj. 
Predvsem zato, ker takrat otroku najbolj pokažemo kaj je v življenju pomembno, vredno, lepo in zakaj 
(ali so to odnosi v družini, pomoč drug drugemu, skupni čas, … ali so to stvari,… in da kaj lepega 

počnemo skupaj).   
čas pred šolo je čas za igro. Skozi igro se otrok uči in razvija spretnosti in domišljijo, ki jih 

potrebujemo za življenje in jih v šoli ne bodo mogli pridobiti. Poleg tega kasneje časa za igro ne bodo 
imeli dovolj. Sem tudi mnenja, da pri 6 letih otroci potrebujejo malo šolo.  

Nič 

Zato, ker se že kot majhni učijo kvalitetnega življenja, dnevnih navad, druženja, ustvarjalnosti, 
športnih aktivnosti, motorike.  

Ne morejo biti cel čas prepuščeni sami sebi morajo aktivno kaj početi pa se tudi kaj spočiti.  

pomembno se mi zdi, da čas ko ni v vrtcu preživi brez obveznosti, skupaj s straši in se z njimi uči dela, 

komunikacije v odnosih, da preprosto biva in se uči življenja brez TV in drugih sodobnih 
pripomočkov. Izreden pomen pa ima zame prosta igra z materiali, ki jih otrok najde zunaj.  

Ker je to temelj za nadaljnje preživljanje prostega časa, ko bodo rasli in odrasli.  

Čim več v naravi, kjer so bolj sproščeni.  
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Da niso prepuščeni sami sebi se razvijajo , da čim več časa preživimo skupaj z njimi, se z njimi 

igramo, to jim največ pomeni.  

Da malo pozabijo vsakdanjo rutino, za zdravje. 

Kar znajo prej v vrtcu jim pride prav naprej v šoli. 

Ker smo odgovorni za njih. Predšolski otroci uživajo tako pri pometanju dvorišča kot pri igranju 

računalniških igric, le da bo s prvim pridobil delovne navade, z drugim pa ničesar- vsaj ne koristnega. 

Zaradi njihovega razvoja-miselnega , razvojnega… za njihovo nadaljnje življenje. 

Pomembno je dobro poznavanje otrok, otroci morajo dobro poznati starše in jim zaupati, otrokom se s 

skupnim druženjem pokaže zgled glede obnašanja, prehranjevanja, gibanja, zabavanja. 

Da se naučijo za kasneje v življenju. Naj bodo čim bolj aktivni in ustvarjalni. 

Se razvijajo, odkrivajo nove stvari, ugotavljajo kaj jim najbolj ustreza, porabijo energijo. 

Pomembno se mi zdi, da prosti čas preživijo tako kot si sami želijo in da si ga tudi sami 

organizirajo(igre, ki si jih sami izberejo). Da ni tudi prosti čas preveč organiziran, ampak, da jim je 
včasih lahko tudi dolgčas. 
Pomembno se mi zdi, da predšolski otrok preživi čim več časa v krogu družine( ata, mama, sestra, 

brat). 
Pomembno je gibanje na prostem, trošenje energije, čim manj sedenja in gledanja v različne ekrane. 
Pomembno z vidika zdravja. 
Pomembno je ,da se veliko gibajo, igrajo na prostem, da se igrajo sami ter s starši in ne da se jih 

prepusti televiziji, računalniškim igricam.  
Predvsem, da ni izpostavljen škodljivim vplivom in nevarnostim. V mislih imam gledanje TV, če je 
prižgana nekontrolirano. Tudi risanke niso vse dobre. 

Ker je pomembno za vse vidike razvoja otrok in staršev. 

Igra, sprostitev +učenje. Brezdelje, dolgočasenje , gledanje TV, računalnika. 

Zdi se mi prav, da ga preživimo z otroki za njihovo bodočnost, npr. beremo, da imajo večji besedni 
zaklad, se igramo, podimo, vozimo s kolesi, rolerji, da se naužijemo svežega zraka, da se bolje 

povežemo med sabo in tudi mi starši damo možgane malo na off... se imamo super. 

Ker so premajhni, da bi znali pravilno usmeriti svoje aktivnosti, potrebe. 

V prostem času spoznajo okolico okoli sebe, se učijo komunikacijskih veščin, z igro pridobivajo nove 

spretnosti, navezujejo stike z vrstniki in odraslimi. 

Z igro in različnimi aktivnostmi pripomoremo k otrokovemu razvoju. 

Zdi se mi pomem5bno, da ga preživijo s svojo družino, v primeru, da so vključeni v vrtec, se mi ne 
zdijo potrebne kakršne koli druge organizirane aktivnosti, ki temeljijo na principu starš pripelje otroka 

in prepusti odgovornost za skrb nekomu drugemu.  
Otrok je v predšolskem obdobju še posebej dojemljiv in učljiv, hkrati pa že zgodaj začne razumeti 
razliko med "delovnim" in prostim časom. Prav je, da tudi sam odloča, kaj bo počel v prostem času, da 

ni prepuščen sam sebi, starši pa ga lahko motiviramo in naučimo, kako si bo ta čas organiziral. Imeti 

mora tako možnost počitka kot možnost biti aktiven in pridobivati čim več izkušenj in spretnosti. 
Ker se že oblikujejo njihove navade in reference, zato smatram, da je pomembno, da otroci preživijo 
prosti čas aktivno in ne pred TV ali računalnikom. 

Otroci morajo preživeti prosti čas s starši, saj so tako bolj samozavestni, zadovoljni, srečni, varni. 

Da ga ne obremenimo preveč z vodnimi dejavnostmi, ampak mu pustimo prosto, spontano igro, 

počitek. 
To je pomembno za njihov razvoj, socialnost in nasploh je super zanje, da prosti čas preživijo v krogu 

svoje družine. 

Da ga izkoristijo čim več preden gredo v šolo. 

Nič 

Nič 

Ker je to pomembno za njihov razvoj, samozavest, disciplino, vklop v okolje. 

Ker se ves čas oblikujejo, vzgajajo. 
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Da in ne v smislu, da ne potrebujejo organiziranega prostega časa, ampak so lahko samo tukaj in zdaj 

in uživajo v prostem času po svoji volji. Da v smislu, da so s svojimi starši brez, da počnejo karkoli 

obvezujočega, lahko tudi samo gledajo Tv in se pogovarjajo s starši, gredo skupaj na izlete itd. mislim, 
da je vse v ravnovesju. 

Čim več zunaj: zaradi razvoja. 

Prosti čas za predšolskega otroka ni prava beseda. Zdi se mi, da vrednotenje časa pride na vrsto, ko je 
otrok v šoli.  
Ker bi si otroci izbrali gledanje TV, računalnik in to bi predstavljalo večino njihovega prostega časa, 

to pa ne bi bilo v redu.  

Da niso samo pred TV. 

otroci naj preživijo prosti as ob igri. 

Vpliv na zdravje, zdrav razvoj otroka. Postavlja vzorec vzgoje. 

Ker morajo biti otroci ves čas zaposleni (igra- prosto čim manj vodene in gibalne dejavnosti) 

Da se otrok utrdi na raznih področjih.  

Če so otroci aktivni, se veliko naučijo, dobro vpliva na njihov telesni i umski razvoj.  

Že tako ali tako si otroke podajamo in rok v roke in si vzamemo premalo časa zanje.  

Nič 

Na prostem, brez Tv, računalnika. 

Ker je pomembno, da ga izkoristijo čim bolj kvalitetno.  

Da je usmerjen v kakšno dejavnost. 

Širjenje obzorja, pridobivanje znanja in spretnosti, socialni razvoj.  

Pomembno se mi zdi, da niso prepuščeni sami sebi, da pomagajo pri hišnih opravilih in da se znajo 

tudi sami igrati 
Da se znajo sami zamotiti, da ob aktivnostih razvijajo svoje gibalne sposobnosti, da ob stiku z drugimi 

razvijajo socialno vključenost.  
Zdi se mi pomembno, da otroci svoj prosti čas preživijo v naravi (če je to mogoče zaradi vremena). 

Tako se naučijo sobivati z naravo in spoštovanja do okolja.  

Nič 

Mislim , da je pri otroku potrebno omejiti gledanje TV. Pomembno se mi zdi, da otrok preživlja prosti 
čas zunaj s svojo igro ali sodeluje pri opravilih, ki jih delajo starši. S tem spoznava tudi se je potrebno 

potruditi, če hočemo rezultat.  

Nič 

V času do 6 let je zelo pomembno kaj otrok dela, da se ga pravilno usmerja in da ima smernice, ki so 

zdrave. Otrok posnema in zato je aktivno življenje zelo pomembno. Pasivni otroci pred Tv ni ravno 

lepa prihodnost. 
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Priloga 2: Utemeljitve anketiranih staršev iz mestnega okolja o pomembnosti načina preživljanja 

prostega časa njihovih otrok. 

Nič 

Nič 

Zaradi pridobivanja veščin, izkušenj. Takrat se tudi (še vedno) oblikuje osebnost, navade. 

Nič 

V prostem času se povežejo s svojimi starši, naučijo se dodatnih stvari, doživijo nove stvari itd.. 

Prosti čas je pomemben za povezovanje družine, prosto igro otrok in počitek. 

Ker je pomembno, da so aktivni(šport). 

Da se nekaj naučijo, pridobijo kakšno izkušnjo, uživajo, znajo se sami kaj odločiti. 

Preživljanje prostega časa je pomembno zato, da se otroci spočijejo, se igrajo z vrstniki, se družijo z 

babicami in dedki. Prosti čas naj bo res prosti čas za druženje in igro. 
Zato, da preživimo vsaj nekaj časa skupaj. Rada se z njimi udejstvujem različnih krožkov, da so čim 

bolj samostojni. 

Predšolski otroci morajo šele razviti zdrav in ustvarjalen način življenja. 

Prosti čas otrokom predstavlja predvsem televizija, tablica,računalnik. Mislim, da je bolj pomembno, 

da se družijo s svojimi vrstniki in se zabavajo.  

predšolski čas je nadvse pomemben za otroka, tudi za kasnejši razvoj. 

Aktivno ne pa za računalnikom ali TV. 

Širjenje obzorij, učenje na neprisiljen način, vzpostavitev dolgotrajnega življenjskega sloga, 

navezovanje stikov. 

Razvoj otroka, bolj kot je raznolik čas, bolje se imajo. 

Vzgoja otrok s strani staršev, otroci naj se zgledujejo po starših, starševska ljubezen, varnost, toplina. 

Ker želim, da ga maksimalno kvalitetno izkoristi torej, da se igra s sovrstniki, športne aktivnosti, 
skupaj prebereva kakšno knjigo, se smejiva ob šalah. 
Ker je to najbolj pomembno obdobje in bi otroci morali biti le šest ur v vrtcu. Pomembno je s kom 

otrok preživi prosti čas. 

Aktivno ne pa za računalnikom ali TV. 

Šport koristi razvoju fine motorike in krepijo imunski sistem. 

Predvsem pomembno je, da se prosti čas ne preživlja pred TV, računalnikom, ampak druženje, 

socializacija, pogovor, igra, gibanje. 

Zaradi razvoja otroka 

Ker ustvarjajo odnos do različnih aktivnosti, športa, se socializirajo, učijo. 

Ker zaradi tempa življenja jim prehitro vzamejo njihovo otroštvo. 

Se razvijajo, uživajo v stvareh, ki jih veselijo. 

Kert so to temelji za naprej. 

Predvsem gre za združitev prijetnega s koristnim. 

Ker je to vzorec, ki ga bodo s seboj nosili celo življenje. 

Vse vpliva na razvoj otroka. 

Pomembno se mi zdi, kako preživljajo prosti čas, saj tako se oblikuje tudi vzorec vedenja. Razvijajo se 

razne spretnosti, socialne veščine, domišljija, ki otroku pride prav kasneje v šoli in v življenju. 

Nič 

Da se sprostijo. 

To vpliva na njihovo vzgojo, dobiti morajo delovne navade. 

Da se spočijejo, da počnejo kar želijo. 

Ima vpliv na razvoj otroka. Koristno preživijo prosti čas. Razvijajo sposobnosti. 

Zato, ker v šoli imajo obveznosti, prosti čas pa bi morali izkoristiti na več načinov, prosti čas z 
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družino, šport, sproščanje. 

Pomembno zaradi njihovega razvoja, njihove sreče, ljubezni,.. 

Predšolski otroci srkajo znanje zato je zanje pomembno da prosti čas preživijo pestro, raznoliko, saj se 

tako učijo več stvari.  

Ker so zelo dojemljivi, potrebujejo svojo družino, prijatelje.  

Prav je da imajo kakšno obveznost in delavno navado (manj zahtevno). Zato, da dobijo te 
vsakodnevne navade- obveznosti, da se učijo obnašati odgovorno.  
Pomembno je, ker se s tem bogati njihova osebnost. Danes otroci največ prostega časa preživljajo na 

PC-jih kar pa meni ni v redu in otroci nimajo več prijateljev, vse se nanaša na imaginarne prijatelje iz 

risank.  
S tem razvijajo medsebojne odnose in se bogatijo, pridobivajo izkušnje, naučijo se kako reagirati v 

določenih situacijah, pomembno je da se čim več igrajo in čutijo da so ljubljeni.  
Ker mislim, da z igricami in tablicami oz. telefoni ne razvijejo svojih potencialov. Z igro in raznimi 

drugimi aktivnostmi ter druženjem z ostalimi pa napredujejo.  

Za utrjevanje medsebojnih odnosov, lepih spominov, razvijanje domišljije.  

Zato ker s tem pridobijo vzorce in navade za poznejše življenje. Glede gibanja zanimanja za razne 

aktivnosti, spodbujanje radovednosti in želje po vedenju.  

Pridobivanje znanja, socialnih veščin, spoznavanje športnih disciplin, razvoj motorike. 

Pomembne se mi zdijo športne aktivnosti 

Prosti čas je pomemben za socialno in telesno rast.  

Nič 

Nič 

Zaradi tega ker nam današnji tempo (še posebno staršem) ni naklonjen, je pomembno, da z otrokom 
preživimo čim več prostega časa, kar se da aktivno in produktivno. Predvsem se mi zdi pomembno to, 

da otrok prostega časa ne preživi pred TV ali računalnikom. Kajti, če otroka zamotimo z dejavnostmi 

(plastelin, risanje, kolesarjenje, igra z žogo, zunanje aktivnosti,...) teh stvari ne pogreša, jih ne 

potrebuje.  
Del prostega časa mora biti strukturiran v smislu obveznosti, del pa je namenjen domišljiji otroka. 

Vsak dan je del dneva namenjen prav slednjemu.  
Po lastnih izkušnjah iz sproščenega, ob podpori in aktivni pozornosti, z ljubeznijo napolnjenega 

prostega časa naj otroci črpajo dobro počutje de se dobro počutijo v svoji koži. Najbolj bistven je stik 
z naravo, sproščene igre in dovolj primerne pozornosti. 

Zaradi samega razvoja in razmišljanja otroka.  

Sproščanje v družbi sovrstnikov v naravi in da se ukvarjajo s kakšno dejavnostjo.  

Menim, da je dobro, da čim več časa preživijo zunaj, v gibanju in se družijo z vrstniki ter družino. 

Menim, da jih je dobro usmerjati v te dejavnosti, čeprav bi bilo večkrat veliko lažje prižgati TV.  

Zaradi družbe, skupno preživljanje prostega časa z družino, skupne dejavnosti, … 

Spoznavanje okolja, druženje, gibanje. 

Je pomembno za njegov razvoj. 

Pomembno mi je da čas izkoristimo maksimalno dobro, da otrok uživa.  

Vpliv na otroka 

Če se za prosti čas smatra usmerjena dejavnost potem je zame važno, da ne počne neumnosti.  

Nič 

Ker tako lahko spodbujamo njegove talente, preživimo kvalitetni čas, kot družina. 

Zato, da ga preživijo z igro s prijatelji, s športnimi aktivnostmi, s prosto igro,… 

V prostem času se otrok uči življenjskih navad, ki mu jih da starš. 

Zaradi njihovega pravilnega razvoja.  

Da niso obremenjeni že prezgodaj, naj uživajo. 
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Nič  

Pridobijo delovne navade. 

Ker jih nerad puščam pred TV , ker jih učim fotografirati. 
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Priloga 3: Opisna statistika anketiranih staršev iz vaškega okolja za pogostost strinjanja z navedeno 

trditvijo (dejavnosti družine v prostem času). 

Trditve 

Se nikakor 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne morem 

odločiti. 
Se strinjam. 

Se popolnoma 

strinjam. 

Št. 

odg

. 

f % f % f % f % f % ∑  

1.  
Prebiramo 

knjige. 
0 0,00 2 2,56 0 0,00 25 32,05 51 65,38 78 

2.  

Gledamo 

televizijo. 
4 5,13 17 21,79 19 24,36 30 38,46 8 10,25 78 

3.  

Skupaj 

opravljamo 

vsakdanja 

domača 

opravila. 

0 0,00 4 5,13 4 5,13 36 46,15 34 43,58 78 

4.  

Zmanjkuje mi 

časa za vse 

obveznosti. 

4 5,13 22 28,21 18 23,07 24 32,05 10 12,82 78 

5.  
Skupaj smo pri 

obrokih. 
0 0,00 1 1,28 3 3,85 32 41,03 42 53,85 78 

6.  

Skupaj z 

otrokom se v 

prostem času 

igram. 

0 0,00 2 2,56 8 10,26 33 42,31 35 44,87 78 

7.  

Skupaj 

opravljamo 

nakupe. 

4 5,13 27 34,62 16 20,51 24 30,77 7 8,97 78 

8.  

Ob koncu 

tedna smo 

najraje doma. 

1 1,28 10 12,82 25 32,05 24 30,77 18 23,08 78 

9.  

Ob koncih 

tedna se 

običajno 

odpravimo od 

doma. 

3 3,85 21 26,92 19 24,36 31 39,74 4 5,13 78 

10.  

Skupaj 

obiskujemo 

sorodnike. 

0 0,00 7 8,97 2 2,56 34 43,59 35 44,87 78 

11.  Skupaj se 7 8,97 13 16,67 17 21,79 25 32,05 16 20,51 78 
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udeležujemo 

športnih 

prireditev. 

12.  

Prosti čas 

uporabim kot 

pripravo na 

plačano delo. 

38 48,72 31 39,74 6 7,69 2 2,56 1 1,28 78 

13.  

Prosti čas 

porabim za 

izobraževanje. 

20 25,64 27 34,61 21 26,92 10 12,82 0 0,00 78 

14.  

Sodelujem v 

društvih in 

političnih 

strankah. 

43 55,12 19 24,36 6 7,69 6 7,69 4 5,13 78 

15.  

V prostem času 

še dodatno 

delam za boljši 

standard. 

38 48,72 31 39,74 5 6,41 3 3,85 1 1,28 78 
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Priloga 4: Opisna statistika anketiranih staršev iz mestnega okolja za pogostost strinjanja z navedeno 

trditvijo (dejavnosti družine v prostem času). 

Trditve 

Se nikakor 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne morem 

odločiti. 
Se strinjam. 

Se popolnoma 

strinjam. 

Št. 

odg

. 

f % f % f % f % f % ∑  

16.  
Prebiramo 

knjige. 
1 1,38 2 2,77 7 9,72 26 36,11 36 50,00 72 

17.  

Gledamo 

televizijo. 
1 1,38 18 25,00 16 22,22 29 40,27 8 11,11 72 

18.  

Skupaj 

opravljamo 

vsakdanja 

domača 

opravila. 

0 0,00 3 4,16 7 9,72 43 59,72 19 26,38 72 

19.  

Zmanjkuje mi 

časa za vse 

obveznosti. 

2 2,77 21 29,16 11 15,27 24 33,33 14 19,44 72 

20.  

Skupaj smo pri 

obrokih. 
0 0,00 5 6,94 2 2,77 27 37,50 38 52,77 72 

21.  

Skupaj z 

otrokom se v 

prostem času 

igram. 

0 0,00 3 4,16 7 9,72 42 58,33 20 27,77 72 

22.  

Skupaj 

opravljamo 

nakupe. 

1 1,38 10 13,88 18 25,00 28 35,89 15 20,83 72 

23.  

Ob koncu 

tedna smo 

najraje doma. 

4 5,55 27 37,50 21 29,16 14 19,44 6 8,33 72 

24.  

Ob koncih 

tedna se 

običajno 

odpravimo od 

doma. 

1 1,38 9 12,50 19 26,38 34 47,22 9 12,50 72 

25.  

Skupaj 

obiskujemo 

sorodnike. 

0 0,00 2 2,77 6 8,33 32 44,44 32 44,44 72 

26.  

Skupaj se 

udeležujemo 
3 6,25 12 16,66 12 16,66 26 36,11 19 26,38 72 
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športnih 

prireditev. 

27.  

Prosti čas 

uporabim kot 

pripravo na 

plačano delo. 

38 52,77 21 29,16 7 9,72 6 8,33 0 0,00 72 

28.  

Prosti čas 

porabim za 

izobraževanje. 

15 20,83 22 30,55 25 34,72 10 13,88 0 0,00 72 

29.  

Sodelujem v 

društvih in 

političnih 

strankah. 

56 77,77 6 8,33 4 5,55 5 6,94 1 1,38 72 

30.  

V prostem času 

še dodatno 

delam za boljši 

standard. 

40 55,55 13 18,05 11 15,27 6 8,33 2 2,77 72 
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Priloga 5: Opisna statistika anketiranih staršev iz vaškega okolja za pogostost strinjanja z navedeno 

trditvijo (stališča staršev o preživljanju prostega časa). 

Trditve 

Se nikakor 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Št. 

odg. 

f % f % f % f % f % ∑  

1. 

Otroci morajo biti 

vključeni v interesne 

dejavnosti. 

15 19,23 10 12,82 26 33,33 18 23,08 9 11,54 78 

2. 

Starši v prostem času 

poskrbijo za izboljšanje 

materialnih pogojev za 

družino. 

27 34,61 28 35,89 14 17,95 7 8,97 2 2,56 78 

3. 

Otroci in starši se 

morajo v prostem času 

družiti pri različnih 

opravilih. 

0 0,00 0 0,00 10 12,82 13 16,67 55 70,51 78 

4. 

Družinsko okolje 

pomembno vpliva na 

razvoj otroka. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 6,41 73 93,59 78 

5. 

Preživljanje prostega 

časa družine je odvisen 

od standarda. 

14 17,95 13 16,67 25 32,05 17 21,79 9 11,54 78 

6. 

Družina se v prostem 

času vključuje v 

socialne mreže. 

10 12,82 6 7,69 24 30,77 27 34,62 11 14,10 78 

7. 

Preživljanje prostega 

časa družine je odvisno 

tudi od materialnih 

pogojev, ki jih nudi 

okolje. 

6 7,69 10 12,82 29 37,18 25 32,05 8 10,26 78 

8. 

Prostočasne dejavnosti 

naj odražajo interes 

otroka. 

0 0,00 0 0,00 21 26,92 25 32,05 32 41,03 78 

9. 

Aktivnosti v prostem 

času omogočajo 

udeležencem, da se 

sproščajo in 

regenerirajo. 

0 0,00 2 2,56 5 6,41 30 38,46 41 52,56 78 

10. Prosti čas je prijetna 1 1,28 0 0,00 4 4,12 16 20,51 57 73,08 78 
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dopolnitev načina 

življenja. 
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Priloga 6: Opisna statistika anketiranih staršev iz mestnega okolja za pogostost strinjanja z navedeno 

trditvijo (stališča staršev o preživljanju prostega časa). 

Trditve 

Se nikakor 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Št. 

odg. 

f % f % f % f % f % ∑  

1. 

Otroci morajo biti 

vključeni v interesne 

dejavnosti. 

0 0,00 6 8,33 26 36,11 15 20,83 25 34,72 72 

2. 

Starši v prostem času 

poskrbijo za izboljšanje 

materialnih pogojev za 

družino. 

21 29,16 11 15,27 25 34,72 12 16,66 3 4,16 72 

3. 

Otroci in starši se 

morajo v prostem času 

družiti pri različnih 

opravilih. 

1 1,38 1 1,38 6 8,33 23 31,94 41 56,94 72 

4. 

Družinsko okolje 

pomembno vpliva na 

razvoj otroka. 

1 1,38 0 0,00 1 1,38 9 12,50 61 84,72 72 

5. 

Preživljanje prostega 

časa družine je odvisen 

od standarda. 

14 19,44 10 13,88 19 26,38 12 16,66 17 23,61 72 

6. 

Družina se v prostem 

času vključuje v 

socialne mreže. 

6 8,33 11 15,27 24 33,33 21 29,16 10 13,88 72 

7. 

Preživljanje prostega 

časa družine je odvisno 

tudi od materialnih 

pogojev, ki jih nudi 

okolje. 

8 11,11 10 13,88 19 26,38 21 29,16 14 19,44 72 

8. 

Prostočasne dejavnosti 

naj odražajo interes 

otroka. 

0 0,00 1 1,38 18 25,00 30 41,66 23 31,94 72 

9. 

Aktivnosti v prostem 

času omogočajo 

udeležencem, da se 

sproščajo in 

regenerirajo. 

0 0,00 1 1,38 13 18,05 29 40,27 29 40,27 72 

10. Prosti čas je prijetna 0 0,00 1 1,38 4 5,55 17 23,61 50 69,44 72 
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dopolnitev načina 

življenja. 
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Priloga 7: Mnenja anketiranih staršev iz vaškega okolja glede vpliva aktivnega prostega časa na 

vzgojo in ovire, da nimajo prostega časa. 

Druženje staršev z otroki dviga njihovo samopodobo in krepi vezi. Pomembno se mi zdi druženje tudi 

med delom, ne samo v prostem času. Tako otrok dobi občutek, da ne pride vse samo po sebi in mu 

daje osebno zadovoljstvo po opravljenem delu. Prosti čas nam kradejo ravno interesne dejavnosti 
večjih otrok (vožnja). 

Vzgoja se začne v družini in če ni časa, potem otroku manjka osnovna vzgoja.  

Nič 

Otroci imajo preveč prostega časa, zato ga je potrebno aktivno preživljati, odrasli pa premalo prostega 

časa, ki ga morajo izkoristiti aktivno v naravi, da nismo v zaprtih prostorih.  
Predvsem službe poberejo preveč časa (ker ni veliko prostih služb podjetja s pritiski izkoriščajo). 

Tako, da je postal prosti čas dobrina (omejena). Aktivni prosti čas je zelo pomemben. Le fizično 
zdrav, recimo krepak (s tem običajno tudi bolj samozavesten) človek je lahko tudi resnično 

zadovoljen, srečen. Preživeti aktivni prosti čas z otroki pa je korak naprej. S tem jih učimo, da je 

potrebno skrbeti zase (za zdravje), med tem je čas za zanimive pogovore (sprostitev, večja povezanost 
pa tudi vzgoja otrok).  
Večino v današnjem času pri tem ovira služba, ki je le redko omejena na 8-h delavnik. V večini 

primerov pa si ne moremo privoščiti, da bi jo pustili, čeprav bi prilagoditev življenjskega stila verjetno 

pozitivno vplivala na nas in naše otroke. Večino časa sicer ne posegava v čas, ki ga imava na voljo z 
otroki, temveč bolj v čas za počitek , spanje, vendar pa to dolgoročno prav tako prinese slabšo 

kvaliteto skupnega prostega časa. 
Da nekdo nima prostega časa je ovira v njem samem. Vseeno je ali je aktiven ali ne pomembno je, da 

se tako starši kot otroci enako razvedrijo. Lahko skupaj (lepše) ali vsak zase. Cilj prostega časa je bolj 
harmonično in uravnoteženo življenje v družini.  
Sodelovanje otrok in staršev je garancija v dobro vzgojo. Skupaj je potrebno opravljati vsa hišna 

opravila, da se bodo lahko kasneje osamosvojili z dobro samopodobo, da so sposobni česa narediti. Če 
želiš imeti čas zase in za otroke, pa je potrebna organizacija dela, načrtovanje,.. 
Aktivni prosti čas vpliva na razvoj naših otrok. Žal pa tudi naš trenutni način življenja ovira pri 

kvaliteti našega prostega časa. 
Aktivni prosti čas po mojem vpliva na samostojnost otrok in odkrivanju, kaj je otrok zmožen narediti 
če mu straši omogočimo. S tem si otroci oblikujejo tudi osebnost.  
Aktivno preživljanje časa z otroki je pomembno zato, ker se okrepi povezanost med starši in otroki, pa 

s tem jim pokažemo, da je aktivnost pomembna za zdravje. Dovolj prostega časa mi primanjkuje 

zaradi službe (turnus) in pa vsakodnevna opravila; skrb za gospodinjstvo.  
Starši smo otroku vedno zgled-če se tega zavedamo ali ne. Tudi z načinom preživljanjem prostega 

časa mu kažemo način oziroma vzorec. Verjetno si želimo, da bi si naš otrok nekega dne znal vzeti čas 

zase. Torej, kakšen zgled mu dajemo ? 

Aktivni prosti čas z otrokom je naložba. Dodano vrednost ima otrok ter tudi starši.  

Aktivni prosti čas in njegovo preživljanje je super za vzgojo. Veliko prostega časa nam vzame šola, 

urejanje doma. Imamo ga nekaj, želimo si ga več.  

Ceniti skupni čas z družino ker ga je vse manj.  

Nič 

Pri preživljanju prostega časa z otrokom, me najbolj ovira moj delavnik. V času pred 18. uro otrok 

preživi čas z očetom, kasneje v večernem času pa smo vsi skupaj.  
Menim da bistveno vpliva na vzgojo otrok, da je marsikateri otrok nemiren, če je tega časa premalo… 

K sreči imamo možnost, da imamo tega časa dovolj. Kako ga preživljamo je za otroka spoznanje o 

tem kaj je v življenju pomembno, vredno, lepo, za kaj si je vredno prizadevati.  

Nič 

Nič 

Pride teden ko s partnerjem nimava preveč prostega časa in se nama zdi, da tisti teden premalo časa 
preživimo skupaj. A se da potem vse nadoknaditi. Otroci vse razumejo, če jim enostavno razložiš, da 

je včasih tako. Sama delam popoldne in otrok med tednom skoraj nič ne vidim. Med vikendi smo z 
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družino skupaj.  

Moje mnenje je, da se morajo otroci znati tudi sami zaposliti, se je pa nujno treba tudi z njimi aktivno 
ukvarjati in se med igro tudi pogovoriti o vsakdanjih stvareh.  
Pomemben se mi zdi čas, ki ga preživi cela družina skupaj. Ne strinjam se s trditvijo, da je pomembna 

zgolj kakovost preživljanja prostega časa, izredno pomembno se mi zdi, da otroci bivajo skupaj s starši 

in jih opazujejo ter z njimi sodelujejo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in obveznosti. Menim, da 
predšolski otrok ne potrebuje interesne dejavnosti.  
Pomemben je za sprostitev in da skupaj spoznamo kaj novega. Ovira za prosti čas je skrb za več otrok 

in posledično potem utrujenost, ko bi lahko prosti čas aktivneje preživeli.  

Nič 

Da nimam veliko prostega časa me ovira služba, dodatno izobraževanje ob službi, gospodinjska 

opravila, pomoč pri reševanju nalog od otrok.  
Da ga je premalo, treba izkoristiti pa tisti čas, ki ga imamo čim bolj koristno. Da nimamo časa je 
velikokrat ovira služba. 

otroku pomaga če se starši čim bolj ukvarjajo -igrajo z otrokom. 

Interesne dejavnosti, čeprav zanimive in poučne, ne morejo nadomestiti časa, preživetega z otrokom. 
Otrok naj sodeluje pri vsakodnevnih opravilih- to se mi zdi pomembneje kot biti v vrtcu do poznih 

popoldanskih ur ali obiskovati interesne dejavnosti. 

Za preživljanje časa z otrokom si vedno vzamem vsaj del časa, ko pridem iz službe. 

Služba in vožnja na delo vzameta precej časa, včasih si je treba ob službe in gospodinjskega dela 
odpočiti in delati nič. Vse kar ostane pa preživim z otroki, ni nujno , da se z njimi igram v isti sobi, le 

da sem jim na voljo. Mislim, da jim to daje varnost. Doma se morajo počutiti varne, upam in želim, da 

bodo tako v primeru kakršnih koli težav le te zaupali doma staršem. 

Pomanjkanje čas na žalost pomembno vpliva na količino. 

pri druženju z otroki le ti dobijo signal, da si rad z njimi, da ti ni vseeno kaj počnejo. Druženje z njimi 

je pomembna popotnica za življenje v prihodnosti. Prosti čas ima še vedno, samo vzeti si ga moraš. 
Vse počaka , otroci pa odrastejo. 
Starši in otroci morajo prosti čas preživljati skupaj, v tem času naj se veliko pogovarjajo in tudi če 

časa ni veliko naj bo kvalitetno izkoriščen( skupni sprehodi, izleti). 

Ovira me samo dan, ki ima premalo ur. 

Vsi se zavedamo,da tisto malo časa, ko smo z otroki koristno uporabim za dejavnosti pri katerih vsi 

lahko sodelujemo. Težje je potem, ko so otroci šoloobvezni in imajo še šolske zadolžitve. Vsi se 

najbolje počutimo, če smo v naravi in opazujemo, raziskujemo , se gibljemo... . 
Izlet na bližnji hrib, koristno za starše kot tudi otroke, ker si v naravi in se rekreiraš, starš je zgled 
otroku. Prosti čas je pomemben za posameznika kot tudi za družino kot enoto. Je nujno potreben za 

normalno oziroma zdravo funkcioniranje. 
V prostem času se spoznamo in učimo drug o drugem. Učimo se sprejemanja( ko otok raste vedno 
znova preizkuša meje),socializacije, veščin na prijeten dan. Je pa prijetno, tudi nujno, da smo del 

prostega časa sami s seboj. Tudi otroci, kar pa ne pomeni, da je predšolski otrok sam doma. 

Kvalitetno, dobro izkoriščen prosti čas nas povezuje in ustvarja prijetno in zdravo klimo za razvoj 

otroka in staršev. 
V svojem prostem času sem z družino. Mislim,da je tako najbolje vsi rastemo in se učimo in 

razvijamo. 
Prosti čas je zelo pomemben za psihični razvoj otroka in fizični, učenje, občutek ljubljenosti, 
pripadnosti, spoznavanje drug drugega. 
Če se več ukvarjam z otroci in se imamo lepo, se bolje razumemo in več ubogajo, ovira me najbolj to, 

ker smo iz kmetije in dela ne zmanjka, a če se jaz ne zavzamem da sem z otroki,se ne bo nobeden, zato 

si ga vzamem tudi če ga drugače ni dovolj. 
Z aktivnostmi, ki jih v prostem času počnemo skupaj, s svojimi otroki in v sproščenem vzdušju, je 

vzgajanje lažje. Dodatno se povežemo, utrdimo medsebojno zaupanje in tudi najdemo skupne hobije. 
prosti čas z otroki pomaga staršem in otrokom, da navežejo še tesnejše vezi. Ob enem otroka učimo za 

življenje. Prostega časa imamo malo zaradi službe, šolskih obveznosti otrok in vključenosti otrok v 
vrhunski šport. 
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V naši družini se trudimo, da skupaj preživimo čim več prostega časa, pa naj bo to v naravi, pri 

družinskih opravilih ali pa ob igrah, ki spodbujajo otrokov razvoj. 

Prosti čas ima vpliv na vrednote ljudi. Delovni čas vpliva na prosti čas naše družine. 

Sodoben način življenja nam dopušča zelo malo priložnosti, da bi starši vsakodnevno aktivno 

preživljali prosti čas z otroki. Potrebno je ogromno prilagajanja in odrekanja lastnemu prostemu času 

staršev, da lahko kolikor toliko normalno peljejo vsakodnevna sprotna opravila in si vzamejo tudi 
nekaj ur dnevno za otroke. pomemben vpliv ima tudi delovni čas obeh staršev( če je popoldan en starš 

sam z na primer dvema malima otrokoma, takrat domača opravila trpijo in so na vrsti šele pozno 

zvečer- če sploh, prostega časa za starše takrat zmanjka. 
Mislim, da je pomembno preživljati prosti čas aktivno. Na ta način se otroci učijo aktivnosti in kasneje 
niso zdolgočaseni. Seveda pa je potrebno otrokom pustiti tudi, da so aktivni sami, samostojno igranje, 

zabavanje na prostem in ni potrebno, da jih ves čas usmerjamo kaj naj počnejo. Tako razvijajo tudi 

svoje želje in se jih naučijo izražati. 
Sem za aktivno preživljanje prostega časa z otroki. Včasih, toda ne prepogosto me ovira služba. Starši 

morajo preživljati čas z otroki, saj to krepi njihovo samozavest, osebnost, njihovo varnost, so bolj 

odprti, krepijo motorične sposobnosti in kar je najpomembnejše, da preživijo prosti čas z mamo in 

očetom, ki ju imajo najraje. 
N e da nimamo prostega časa, enostavno si ga ne vzamemo, oziroma si ga nočemo vzeti. Vedno samo 

hitimo in se ne ustavimo. Pomemben je za vzdrževanje dobrih družinskih vezi, dobrega počutja in 

sreče, ki se odraža na vseh tako nas, kot otrocih. 
Menim, da aktivno preživet prosti čas zelo vpliva na vzgojo, saj se ravno v tem času vzgoji lahko 
posvetimo in jo tudi v načinu igre prenašamo na svoje otroke. Imam zelo malo prostega časa zaradi 

službe in honorarnega dela. 

Ceniti skupni čas z družino ker ga je vse manj.  

Nič 

Nič 

Starši in otroci bi morali preživeti več časa skupaj, pa smo žal vsi zelo omejeni z časom, ostanejo nam 

vikendi, da se družimo in s tem krepimo vezi. 
predšolski otroci naj bodo čim več ob svojih starših, tako bodo v stiku in navezani. Starši naj otroke 

spodbujajo in imajo radi. 
V aktivnem prostem času se otroci in starši povezujejo, družijo in največkrat se vse to izraža v 

otrokovem pozitivnem odnosu do družbe in okolja. Prosti čas je čas, ko se lahko in se moramo še bolj 

posvetiti otroku, mu pokazati , da smo lahko tudi sami brezskrbni, da zmoremo odriniti vsakdanje 

obveznosti in skrbi in biti z njim, četudi ne počnemo nič posebnega skupaj. Mislim, da ima to potem 
tudi velik vpliv na otrokovo odraščanje in sprejemanje družbenih pritiskov.  

Če bi bila oba v službi, bi imeli premalo prostega časa. 

Ni pomembno kaj družina v prostem času počne, važno je predvsem to, da se drug drugemu iskreno 
posvetimo in da smo kot straši v stiku z otrokom, in da sta partnerja v stiku.  
Pomembno je, da starši in otroci preživijo čim več prostega časa skupaj. Lahko pa delovni časi v 

službi prispevajo k zmanjšanju skupnega preživljanja prostega časa. 

Starši in otroci naj prosti čas preživijo čim več skupaj.  

Nič 

Dolgi delavniki jemljejo staršem čas, da se posvetijo otrokom.  

Če z otroki skupaj aktivno preživljamo prosti čas, se otroci veliko naučijo,se gibajo in za vse (tudi za 

starše) je dobro. Prostega časa pa imamo toliko kolikor si ga vzamemo.  
Ker imam kar nekaj prostega časa, ga izkoristim z različnimi aktivnostmi s svojim otrokom. To pa 

bogati mene in posledično tudi mojega otroka.  
Tako starši kot otroci morajo aktivno preživljati prosti čas (zdravje, otrokov razvoj). Starši dajemo 

zgled otrokom, saj se od nas veliko naučijo. Pomembno pa je tudi, da so otroci veliko z vrstniki.  
Naš tempo življenja nam narekuje, da imamo vedno manj časa zase in za naše otroke, in posledično jih 

porivamo v ene in druge dejavnosti.  

Nič 
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Skupno druženje. 

Je zelo dobrodošel, na vzgojo deluje pozitivno, nas še bolj povezuje, učimo se vsi in izpopolnjujemo. 

Delo na kmetiji "24 ur". 

Je izrednega pomena za otroke in starše, za odnose med njimi, celostni razvoj otrok.  

Starši se z otrokom bolj povežejo in ga bolje spoznajo, če z njim preživijo aktivni prosti čas. Ovira me 

popoldanski delovni čas v službi.  
Aktivno preživljanje prostega časa cele družine skupaj nudi možnost sproščenega pogovora, otroci se 

učijo vztrajnosti in doseganja skupaj zastavljenih ciljev. Pomanjkanje prostega časa je posledica 
službenih obveznosti ter dela na kmetiji, ki terja veliko časa, vendar to delo hkrati krepi otrokovo 

samozavest, delovne navade in timsko delo.  

Nič 

Da imamo premalo prostega časa nas ovira predvsem služba.  

Aktivni prosti čas je zelo pomemben. Poležavanje pred TV poleni tako otroka kot starše. Če imaš več 

otrok, predvsem ko so šolarji , je več interesnih dejavnosti in s tem naj prostega časa. Ko si doma pa te 
čakajo hišna opravila, šola, kuhanje, igra otroci, branje knjig.  

Nič 

Aktivni prosti čas je zelo pomemben. Šport, kulturna udejstvovanja in spoznavanje domačih hišnih 

opravil je pomembno za otrokov razvoj.  
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Priloga 8: Mnenja anketiranih staršev iz mestnega okolja glede vpliva aktivnega prostega časa na 

vzgojo in ovire, da nimajo prostega časa. 

Nič 

Premalo časa 

Izkušnje, ki jih pridobi otrok ob dejavnosti vplivajo na osebnost, navade. Starši in stari starši naj bi 
otroku razkazali in razložili svet okoli njega in ga pripravili na samostojno življenje. To se dogaja tudi 

v prostem času. Prostega časa nimamo zaradi slabe organizacije lastnega časa ali trenutnih 

kratkotrajnih obveznostih v službi, gospodinjstvu. 
Mislim, da pozitivno vpliva na njegov duševni in motorični razvoj. Ovira me prevelika obremenitev v 

službi. 

Nič 

Največja ovira, da nimamo več prostega časa je osem urni delavnik. Aktivni prosti čas je pomemben 
za povezovanje družine, razvoj otrokove osebnosti, širjenje socialne mreže, učenje, spoznavanje novih 

stvari. 

Starši in otroci naj bi veliko časa preživeli skupaj. Žal je vedno premalo prostega časa zaradi službe. 

Trudimo se preživeti skupaj zanimivo prosti čas, izleti, sproščanje, skupna opravila, nedeljska kosila. 

Aktivnosti koristijo zdravju in povezujejo družinske člane. Službene obveznosti, ki jih je precej, 

ovirajo preživljanje prostega časa. 
Aktiven prosti čas bi moral biti aktiven za starše in otroke. Kar pa ne pomeni, da se otroci niso zmožni 

zaposliti sami. Da nimamo dovolj časa se največkrat izkaže zaradi egoističnih težav, ki jih imamo za 

vse otroke. 
Šola in vrtec preveč obremenjujeta starše z nalogami, ki jih otroci morajo izvesti sami. Sicer prosti čas 
najbolj obremenjujejo gospodinjska opravila. 
Ko otroku nudimo aktivno preživljanje prostega časa, mu s tem nudimo možnost učenja novih stvari, 

širi si obzorja in s tem veselje do izkustva novih stvari. Prosti čas mi primanjkuje zaradi službenih 
obveznosti. 
prosti čas preživet z otroki je nadvse koristen, saj otroci sploh v predšolskem času še najbolj 

potrebujejo starše. Otrokov kvaliteten predšolski čas je popotnica za celo življenje! 

Druženje starš otrok. Če bi bil krajši delovni čas, bi bilo časa več. 

Aktiven prosti čas v družbi staršev otroku omogoča spoznavanje možnosti, učenje na naraven način, 

socializacijo,vzpostavitev kulture do narave in drugih ljudi. 

Nič 

Življenje v razvitem svetu danes zahteva veliko obveznosti tudi "nepotrebne birokracije" naše države. 

Sprotno kupovanje hrane in kuhanje le te to staršem odvzame prosti čas, sprotno kupovanje oblačil. 
Sama se trudim, da izkoristimo prosti čas za kakšen izlet, obisk sorodnikov, torej za druženje. 

Občasno v prostem času skupaj pospravljamo. Zaradi narave mojega dela, mi dnevno ostane 3-4 ure 
časa za druženje s sinom, zato se trudim, da ga preživimo čim bolj kvalitetno, saj ima velik vpliv na 

otrokovo osebnost. 
Da nimam prostega časa je kriva služba! Vpliv skupnega prostega časa pa je temelj vzgoje. Starši so 
prvi odgovorni za vzgojo svojih otrok, le ta pa poteka v prostem času! 

Nič 

Starši poglavitno vplivajo na prosti čas otrok in s tem na vzgojo. Služba je največja ovira. 

Aktivni prosti čas pozitivno vpliva na vzgojo, na razvoj. Vsakdo potrebuje prosti čas, da se lahko 

sprosti. Na ta način premaguje tudi stres in slabo voljo. 

Današnji tempo življenja. 

Je nujno potreben. Starši, ki si ne vzamejo časa za otroke, delajo napako in se po navadi zgovarjajo na 
službo ipd.. Vse to je odločitev posameznika. 

Da nimamo prostega časa je občasno podaljšan delovni čas v službi. 

Prosti čas je potreben, saj zadovoljen, sproščen starš je lahko dober starš. 

Vsak si mora in si lahko vzame čas zase in za družino. Nujno je. 

Tega časa je absolutno premalo. Ostanejo le vikendi. Sama narava dela oziroma tempo življenja je 
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preprosto prehiter. Gre za nekakšno socializacijo za okolico, da otrok spozna in se nauči obnašanja v 

določenih situacijah, predvsem reda in samodiscipline. 
Absolutno pozitivno vpliva na otroka. Starši se preveč obremenjujemo z delom oz. nas tudi delodajalci 
preveč obremenjujejo, zato je časa premalo. 

Obveznosti v službi in doma, dan je prekratek. 

Da nimam prostega časa me ovira, da sama vzgajam tri otoke. Menim, da starši nujno morajo 
preživljati čas z otroci, saj je to pomembno zaradi vzgoje, vzorcev, ki jih starši prenesemo na otroka. 

Pri skupnem preživljanju prostega časa otrok dobi pozornost staršev, ki jo potrebuje in 

najpomembnejše je,da se krepi vez, ljubezen zaupanje otrok- starš. 

Tempo življenja- službene obveznosti.  

Ker dobro vpliva na otroka, na socialni razvoj. Premalo prostega časa. 

Zaradi nizkega dohodka,ker je treba še dodatno delati poleg službe, zato ostane zelo malo prostega 
časa. 

Nič. 

Služba posega tudi v prosti čas, ki naj bi ga preživel z otrokom. 

Da nimam dovolj prostega časa je služba, ki je poln delovni čas in me zelo izčrpa, pa še hišne 

obveznosti. 
Pri skupnem prostem času nas največ ovira popoldanska služba, saj se takrat skoraj ne vidimo. Na 

otrokovo vzgojo vpliva skoraj ves prosti čas, saj otroci pri vsem posnemajo svoje starše. 

Predolg delavnik je glavna ovira oz razlog za pomanjkanje prostega časa. 

Čas si je potrebno vzeti. Otroka je potrebno imeti rad, ne pa da ga kupujemo z darili. Za skupno 

preživljanje prostega časa, ne potrebujemo kupe denarja pač pa samo voljo. Če se imate radi lahko tudi 
pred hišo poješ pesmice z njimi. Otroci malo potrebujejo, starši pa,... 

Nič 

Pomembno je in menim, da pozitivno vpliva na otrokov socialni razvoj. Otrok tudi potrebuje čas za 
različne stvari, ker se s tem bogati njihova osebnost. Vira me služba, pospravljanje, učenje.  
Pomembno nam je predvsem, da smo skupaj in da se imamo pri tem lepo, da vsi uživamo, s tem otroci 

postajajo boljši ljudje in jim bo samo koristilo za naprej.  
Mislim, da bi vsak starš moral vsak dan preživeti s svojim otrokom vsaj 1 uro, vendar je to v 
današnjem tempu življenja izredno težko (služba, obveznosti), Tako otroci vedo, da niso sami in da se 

lahko vedno zanesejo na starše oziroma krepijo odnos. 
Idealno bi bilo, če bi se starši v svojem prostem času ukvarjali z otrokom vendar žal starši tudi 

potrebujemo čas zase. V kolikor družini uspe najti kompromis, da del svojega časa namenijo sebi, 
drugi del pa aktivno otrokom, predvidevam, da je uspeh dober. Nobena skrajnost dolgoročno ni v 

redu; ali nastrada starš ali pa otrok.  

Nič 

Aktivno preživljanje prostega časa pripomore k razvoju (fizičnem in duševnem) tako staršev kot otrok. 

Krepi družinske vezi in nas osrečuje. Vedno najdemo prosti čas in si dneve prilagodimo tako, da smo 

čim več časa skupaj. Otroci so naše bogastvo in prav je , da jim izkazujemo ljubezen in omogočimo 

kvalitetno otroštvo kot dobro popotnico za življenje.  
Aktivni prosti čas je zelo pomemben. Vpliva na boljše počutje, kreativnost, socializacijo. Ovira nas 

tempo življenja- da je tega prostega časa premalo.  
Prosti čas je pomemben za otroka in starše ter družino kot celoto. Ovira je delovna obveznost in hiter 

tempo življenja.  
Pri meni niso ovira otroci, svoj prosti čas izkoristim tako, da več časa preživim z njimi, kajti moj 

delavnik je od ponedeljka do nedelje in imam zelo malo časa da bi se družili. Zato vsako minuto 

oziroma sekundo izkoristim da se jim čim več posvetim in uživamo v tem 

Nič 

V današnjem času je zelo pomembno, da z otrokom preživimo prosti čas, kar se da aktivno, kajti 

zunanje dejavnosti imamo zelo pozitiven vpliv na otroka. Otrok krepi motorične in socialne veščine, 

še posebej v okolju, kjer ima stik z ostalimi otroci in odraslimi. Prav tako se nauči potrpežljivosti, 
nesebičnosti in ostalih nevarnih dejavnikov na katere mora biti pozoren (promet, hoja po pločniku, 
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prečkanje zebre,..). 

Oblika povezovanja skozi drugačen način, kjer se skozi drugačne oblike /situacije spoznavaš, učiš, 
širiš obzorja. Prosti čas - vedno najdem vsaj uro časa, da ga preživim z otrokom in opravila končam, 

ko gre spat ali pa jih opraviva kar skupaj. Tako se otroci naučijo odgovornosti, jaz pa imam tako več 

časa za skupno preživljanje prostega časa. 
Glede na tempo dela, zahteve in zaposlitev pogosto pridem domov utrujena in se mi zato zdi, da sem 
otrokom manj na voljo. Prav tako je težko včasih usklajevati nujne opravke z željo, da bi bila čim več 

sproščeno z otroki, brez drugih obveznosti.  
Zdi se mi, da odrasli preveč pogosto vidim delo, ki je za postoriti doma kot pa, da si bi vzeli določen 

čas za otroka (predvsem igro).  
Ovira: vožnja od kraja bivanja do delovnega mesta in nazaj; dolg delovni čas. Premalo prostega časa je 

da bi se ukvarjala z otrokom, kar je mislim, da slabo.  
Skupno preživljanje prostega časa je zame zelo pomembno. To je čas, ko se kot družina povezujemo 

in počnemo reči, ki nas veselijo. Včasih so to razne dejavnosti, včasih doma počivamo in lenarimo. Pri 
tem bi me marsikaj lahko oviralo - od službe so gospodinjenja, vendar si prosti čas enostavno 

vzamem. 

Premalo prostega časa - služba, gospodinjska opravila.  

Prosti čas, denar, vplivi povezanost, sodelovanje v družini. 

Nič 

Veliko nam vzamejo hišna opravila, saj sem za vse sama. Moža ni doma, saj vozi kamijon pride samo 

čez vikend. Pomembno mi je, da z otrokom izkoristimo maksimalno prosti čas , da ga kvalitetno 

preživimo v naravi saj so otroci sedaj premalo zunaj, zato izkoristiva to igrava tenis, se druživa še z 

otroci in starši na igrišču. Otrok ne sme biti zaprt. 

Dolgi delavniki, veliko obveznosti. 

Prosti čas je preslabo definiran pojem , da bi lahko enoznačno odgovoril na vprašanje. Če se definira 

kot čas, ko se sproščam lahko v tem času delam tud plačljive stvari. Prav tako je lahko prostočasna 
dejavnost nekaj koristnega za gospodinjstvo - kuhanje, pospravljanje. V tem opisu lahko edino rečem, 

da je pametno vključevati otroke v čim več dejavnosti s katerimi se ukvarjamo ker ga na ta način 

učimo z zgledom, kar je najbolj naraven in efektiven način vzgoje.  

Služba mi jemlje prosti čas 

Otroci se v aktivnem prostem času učijo raznih spretnosti in tako lahko starši tudi ugotovimo v čim so 

dobri in kaj radi počnejo in jih v tem še spodbujamo.  

Menim, da aktivno preživljanje prostega časa ima pozitiven vpliv na razvoj in osebnost otroka. 

S starši in otroci morajo preživljati prosti čas skupaj, da dojemajo pojem družine (otroci po navadi v 

starših vidijo vzornike, vsaj bi jih morali), vendar mora tudi starš vedeti kje je zdrava mera druženja z 

otroki (da otrok ne postane obsesija starša). 

Nič 

Menim , da je pomembno, da se ga preživi skupaj ali aktivno ali pasivno saj otroci hitro odrastejo. 

Večino prostega časa nam vzame služba.  

Nič 

Pomanjkanje časa, tempo. 

Večinoma ogromno delo, preveč zahtevno delo in otroci; vsak ima svoje zahteve. 
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