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POVZETEK 

V pričujočem diplomskem delu z naslovom Modeli sodelovanja med starši in strokovnimi 

delavci v vrtcih smo sprva opredelili pojem sodelovanja, navedli nekatere njegove 

sopomenke, pomen in namen, pogoje za nastanek, predstavili koristne učinke, ki jih prinaša, 

akterje in njihovo vlogo v potekajočem procesu.  Omenili smo tudi dejavnike, ki morebitno 

vplivajo nanj oz. ovirajo nastanek/ohranjanje kvalitetnega odnosa. Za lažje razumevanje 

sodelovanja med strokovnimi delavci in starši smo naredili pregled zgodovine, preko katere 

smo zaznali storjene spremembe in napredek na področju stikov med strokovnimi delavci – 

vzgojitelji – in starši. Slednji izražajo zadovoljstvo z vzpostavljenim medsebojnim odnosom, 

le-to pa delno pripomore k oblikovanju pogleda na kakovost dela celotne vzgojno-

izobraževalne institucije. Ker se zavedamo, da je sodelovanje med vzgojitelji in družino 

obvezno oz. formalno pogojeno, smo izpostavili tudi vsebino nekaterih zakonov, aktov, še 

posebno pa smo se osredinili na ključni dokument, ki gradi program in izvedbo predšolske 

vzgoje – Kurikulum za vrtce, natančneje navedeno načelo sodelovanja s starši. Nazadnje pa 

smo nekaj več besed namenili še modelom sodelovanja med strokovnimi delavci in starši, ki 

so, kot lahko razberemo iz naslova dela, naša osrednja tema, in sicer smo opisali menedžerski, 

klientski in partnerski model sodelovanja. 

V empiričnem delu smo izhajajoč iz ciljev raziskovali, kakšen je pogled staršev na pomen 

sodelovanja z vrtcem in pogoje, ki so za nastanek kakovostnega medsebojnega odnosa 

potrebni, kakšno je stanje na področju sodelovanja, torej, kateri model sodelovanja je v 

ospredju ter kakšno je zadovoljstvo staršev z vzpostavljenim odnosom z vzgojiteljem. Na 

podlagi interpretacije rezultatov smo prišli do sklepa, da obstaja precejšnje zadovoljstvo 

staršev na področju sodelovanja s strokovnimi delavci, čeprav nekateri še vedno vidijo 

možnost izboljšave oz. nadgradnje odnosa. 

 

Ključne besede: sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v vrtcih, načelo sodelovanja s 

starši, odnos, modeli sodelovanja  



 

 

ABSTRACT 

This paper titled Models of Collaboration between Parents and Educational Professionals in 

Kindergartens first defines cooperation, states some of its synonyms, describes its 

significance, intention and conditions for formation as well as it presents the beneficial effects 

it has, the persons involved and their role in the on-going process. Furthermore, factors that 

may affect the process or hinder the formation/the maintenance of a quality relationship are 

mentioned. For a better understanding of the cooperation between professional workers and 

parents, we conducted an overview of history, through which we noticed the changes done 

and detected the progress that was made in the field of relationship between professional 

workers – kindergarten teachers – and parents. The latter express satisfaction regarding the 

established mutual relationship, which partly contributes to how the quality of work of the 

entire educational institution is perceived. Since we are aware that the cooperation between 

kindergarten teachers and families is obligatory and necessary, we stressed the content of 

some laws and acts: what is more, we especially focused on the key document that defines the 

program and the execution of the pre-school education – Kindergarten Curriculum, a more 

precisely stated principle of cooperation with parents. Lastly, we briefly presented the models 

of cooperation between professional workers and parents, which are – as it can be deducted 

from the title of the paper – our main topic. The management, client and partnership models 

of cooperation are described.  

The empirical part stems from our goals and examines what is the parents' opinion on the 

significance of cooperation with the kindergarten and on conditions that are required for the 

formation of a quality mutual relationship. Furthermore, it investigates what the situation in 

the field of cooperation is–which model of cooperation is the most common–and to what 

degree the parents are satisfied with the established relationship with the kindergarten teacher. 

Based on the interpretation of the results, we concluded that the parents are considerably 

satisfied regarding the cooperation with the professional workers; however, some parents still 

see the potential for improvement or the enhancement of their relationship. 

 

Keywords: cooperation between parents and professional workers in the kindergarten, 

principle of cooperation with parents, relationship, models of cooperation  
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1 UVOD 

Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v vrtcih je pomembno za izvedbo kakovostne 

predšolske vzgoje, saj je eden izmed kazalcev kakovosti delovanja vrtca. Le-ta ima vpliv na 

dobro delovanje in oblikovanje ugleda posamezne vzgojno-izobraževalne institucije. 

Vzpostavljanje sodelovalnega odnosa s starši, temelječega na soudeležbi in aktivnem 

pristopanju, ter povezovanje družine in vrtca prinaša mnoge pozitivne učinke, v prvi vrsti 

vpliva na otroka ter njegov razvoj. Če želimo dobro sodelovati s celotno družino otroka, 

moramo narediti vpogled na ovire, ki nam to morebitno preprečujejo, in zagotoviti potrebne 

pogoje, predvsem pa mora biti izražena želja, vsi vključujoči morajo aktivno delovati, skrbeti 

in nadgrajevati medsebojni odnos. Ker imamo najrazličnejša pričakovanja in potrebe, je 

besedna zveza »dobro sodelovanje« zelo relativna, zato je potrebno sprotno spremljanje tega 

področja, nato pa vnašanje sprememb in novosti, ki naj bi obenem odražale tudi čas in razvoj 

oz. družbene spremembe. 

V diplomskem delu se bomo usmerili v najbolj pogoste modele sodelovanja med starši in 

strokovnimi delavci v vrtcih, in sicer bomo podrobneje predstavili menedžerski, klientski in 

partnerski model sodelovanja. Preko izvedene raziskave v dveh različnih okoljih smo 

ugotavljali, kateri izmed omenjenih modelov sodelovanja med starši in strokovnimi delavci se 

pojavlja najpogosteje, obenem pa smo s pomočjo anketnih vprašalnikov želeli dobiti vpogled 

v to, kakšno pomembnost starši predpisujejo sodelovanju in kako so z njim zadovoljni, kateri 

so zanje ključni pogoji za kakovosten sodelovalni odnos, kakšno je realno stanje vključenosti 

staršev, tako v načrtovanje kot izvedbo dela in življenja v vrtcu, ter kakšna je komunikacija 

med njimi. Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri strokovni delavci izpolnjujejo pravice staršev  

oz. upoštevajo in uresničujejo posamezne vsebinske vidike kurikularnega načela sodelovanja 

s starši, ki naj bi slednjim omogočal participacijo znotraj vzgojno-izobraževalne institucije. 
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I. TEORETIČNI DEL 

2 SODELOVANJE MED STARŠI IN STROKOVNIMI DELAVCI 

2.1 Pomen in namen sodelovanja med starši in strokovnimi delavci 

Sodelovanje lahko povežemo z naslednjimi pojmi, ki se najpogosteje pojavljajo v domači in 

tuji literaturi: komunikacija, interakcija, participacija, pravica do informiranosti in 

soodločanja ter vključevanje (Lepičnik Vodopivec, 2013, Vidmar, 2001). Sodelovanje s starši 

bi moralo, kot zapišeta A. Trudn (2013) in Vec (2009), postati del vsakdanjika in se 

oblikovati ob zavedanju, da zanj ni točno predpisanih sestavin oz. konkretnega recepta, po 

katerem bi lahko delovali. Kot zapiše M. Batistič Zorec (2008, nav. po Petrič, 2013), je 

sodelovanje eno izmed tistih področij, kjer se ugotovitve znotraj prakse ne ujemajo povsem z 

zapisanim teoretičnim znanjem. Kot poudari R. Beguš (2012), gre za segment v vzgoji in 

izobraževanju, pri katerem so konkretna doživetja izjemnega pomena in večji vir znanja v 

primerjavi z vsemi znanstvenimi spoznanji. 

Pot do kakovostnega sodelovanja s starši je lahko prepletena, polna ovir, truda in prizadevanj, 

saj se lahko, po besedah T. Ažman idr. (2015), zatakne že pri samem pogledu na to, kakšno 

naj bi bilo dobro oz. kakovostno sodelovanje. Pomembno je, da razmislimo, kakšen bi bil 

najustreznejši pristop k staršem, kakšna so pričakovanja in predstave posameznih akterjev v 

povezavi s sodelovanjem ter kako uspešno vzpostaviti in ohranjati želen odnos s starši 

(Berčnik, Devjak, 2016). Vec (2009) navede, da je vse prepogosta miselnost, da so starši 

enotna skupina, podobna v mišljenju, željah in ciljih, zato je pomembno tudi, da razmislimo, 

kako zagotoviti vključenost vseh staršev, saj je vsakdo individuum – ima lastne osebne 

značilnosti, izkušnje, izobrazbo in poiščemo odgovor na vprašanje, kaj bi lahko vsakdo 

prispeval (Kalin 2009, Kumer 2014, Trudn 2013). J. Lepičnik Vodopivec (1996, nav. po 

Lepičnik Vodopivec,  Hmelak, 2016) in Vidmar (2001) izpostavita, da obravnavano področje 

zahteva precejšnje znanje s pedagoškega področja, senzibilnost, usposobljenost, prisotnost 

spoznanj s področja komunikacije, dela z odraslimi in novosti stroke. S tem se strinjata tudi E. 

Dolar Bahovec in K. B. Golobič (2004), ki zapišeta še, da je ob sorazmerno veliki meri 

védenja potrebno biti tudi notranje odgovoren in koristno ravnati z vsemi informacijami, ki 

posamezniku ugodno pomagajo pri komunikaciji z odraslimi. Po drugi strani pa Rajtman 

(2013) navede, da medsebojni stik, ki se vzpostavlja med starši in strokovnimi delavci, niti ni 

tako zahtevna dejavnost, prav tako ni potrebno imeti ogromno spoznanj o tem, češ da sta 

ključna neposreden stik in pristnost, ki naj bi jo posameznik izražal. 
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V družbi je potrebno narediti korak naprej in spremeniti pogled na pomen obravnavanega 

področja in ne gledati na starše kot na »nepotrebno in potencialno škodljivo motnjo« 

(Berčnik,  Devjak, 2016). Po mnenju T. Ažman idr. (2015) v današnjem času naj ne bi bilo 

več prisotnega pomisleka, da sodelovanje med strokovnimi delavci in starši ne prinaša 

ugodnosti, zato pri pojasnjevanju besedne zveze »zakaj sodelovati« ne bi smeli imeti večjih 

težav. Kot poudari M. Žnidaršič (2012), je v prvi vrsti potrebno delovanje v smeri 

ozaveščanja vseh strokovnih delavcev in njihovega vodstva o smislu in koristnih učinkih 

sodelovanja s starši. S tem se strinjajo tudi J. Kalin idr. (2009), ki zapišejo, da bi se dalo 

dokazati problematično oz. neustrezno zasnovo študijskih programov, saj večinsko bodočim 

strokovnim delavcem ne zagotovijo dovolj znanja in kompetenc, ki bi jim omogočale 

kakovostno sodelovanje s starši. S tem se strinja tudi Resman (1992b, nav. po Kalin, 2009), ki 

izpostavi, da slednje nastane kot posledica pomanjkanja časa v obdobju izobraževanja, zato pa 

je ključno, da strokovni delavci kasneje dobijo dovolj podpore in pomoči na tem področju ter 

imajo možnost usposabljanja. Pomembno pa je tudi, kot zapiše I. Matijevič (2006), da na 

prvem skupnem srečanju vsem staršem pojasnimo, zakaj je sodelovanje tako pomembno.  

2.2 Pozitivni učinki sodelovanja med starši in strokovnimi delavci 

Dobra medsebojna komunikacija med starši in strokovnimi delavci zagotavlja ozračje 

varnosti, graditev na posameznikovi samopodobi, krepitev lastnih pričakovanj, sprejemanju 

okolja, pozitivnem odnosu in spoštljivosti do vključenih (Ažman idr., 2015). Dobro 

medsebojno poznavanje sodelujočih zagotovi lažje razumevanje otroka, njegovega razvoja, 

vedênjske in komunikacijske plati ter omogoča bolj skladen in uravnotežen razvoj osebnosti 

posameznika (Rajtman, 2013). Kot zapišeta E. D. Bahovec K. B. Golobič (2004, str. 82), je 

pomembno, da združimo moči, »da bo otrok dobil čim več tistega, kar mu bo omogočalo, da 

napreduje znotraj tistega, kar danes zmore.« 

Skupno delo strokovnih delavcev in staršev, kot dveh ključnih otrokovih okolij, zagotovi 

boljše možnosti za potek zdravega in nemotenega razvoja posameznika, zagotovo pa ima 

velik vpliv na področje čustvovanja, saj tako otrok opazuje in pridobiva prve izkušnje vezi, 

stikov in odnosov z raznolikimi ljudmi (Devjak, Berčnik, 2018). Otrok skozi prvo leto 

spoznava določeno socialno okolje, ki ga obdaja – družino in njene člane, potem pa se to kar 

naenkrat spremeni, ko začne obiskovati vrtec. Prav iz tega razloga je še bolj pomembno 

sodelovanje med strokovnimi delavci in starši, ki poskušajo uskladiti, prilagoditi in med seboj 

povezati dejavnike družinskega in vrtčevskega okolja, tako da se s tem poskuša vsaj malo 

olajšati prehod iz enega v drugega (Žnidaršič, 2012). Tudi B. Sigulin (2012) navede, da je 
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uspešnost uvajalnega obdobja, hitrost privajanja posameznega otroka in intenzivnost občutka 

krivde ob oddaji otroka v veliki meri pogojena s stopnjo razvitosti čustvenega odnosa med 

prej omenjenimi akterji. Seveda pa, kot navajata J. Kalin (2009) in I. Matijevič (2006), je 

pozitivne učinke sodelovanja možno zaznati tudi pri starših, ki se na ta način še bolj povežejo 

z otrokom, lažje razumejo njegove potrebe in so tudi občutljivejši nanje, krepijo spretnost 

sprejemanja odločitev. Preko komuniciranja s strokovnimi delavci pridobivajo nova znanja v 

povezavi s potekom in značilnostmi razvoja otroka, zaradi česar postajajo bolj spodbujajoči, 

se manj poslužujejo kaznovanj, drugače postavljajo meje, prav tako jim to zagotovi dvig 

samozavesti, premostitev določenih strahov, razrešitev dilem, ki se jim lahko pojavljajo, sploh 

ob začetku opravljanja svoje starševske vloge. 

Korist od dobro vzpostavljenega sodelovanja s starši pa imajo tudi vzgojno-izobraževalna 

institucija in zaposleni v njej, saj bo, po besedah T. Vonta (2009, nav. po Berčnik, Devjak, 

2015), celoten proces znotraj vrtca bolj uspešen, če se bo slednji tesno povezoval z 

makrokulturo družine. Obenem pa mora ob tem obstajati tudi zavedanje, da se tako pozitivne 

kot negativne izkušnje staršev prenašajo naprej, kar omogoča spremembe znotraj sistema 

(Devjak, Berčnik, 2018). 

2.3 Vloge akterjev v procesu sodelovanja med starši in strokovnimi delavci 

Po mnenju F. Vrhovšek Ulamec (2013) so vzgojitelji tisti, ki staršem nudijo pomoč pri 

oblikovanju otroka kot človeškega bitja znotraj družbe v prvih letih njegovega življenja. Kot 

zapišeta E. Jensen in H. Jensen (2011), gre v omenjenem primeru za odnos, ki naj bi temeljil 

na veliki meri profesionalnosti, pri čemer vzgojitelj nastopa kot strokovnjak svojega področja, 

ki predstavlja svojo ustanovo in ima v njej posebno moč, vlogo, tudi veliko odgovornost za 

medsebojno vzajemno povezovanje in kakovost le-tega. Na drugi strani pa so starši, ki jih 

obravnavamo kot laike, saj v tem vidiku ni pomembna njihova izobrazba oz. poklic, pač pa so 

v vzgojno-izobraževalni instituciji v tistem trenutku zgolj starši, ki pa vseeno nosijo del 

obveze za dobro sodelovanje. Kot zapiše Resman (2009, nav. po Ažman idr., 2015), je 

pomembno, da staršem vzbudimo občutek, da so oni tisti, ki vodijo in odgovarjajo za zdravje, 

vzgajanje in kasnejše izobraževanje ter razvoj osebnosti svojih otrok, strokovni delavci pa 

imajo na drugi strani vlogo opazovalca in obveščevalca o opažanjih na omenjenih področjih 

in konstantnega informatorja o potekajočem procesu, v katerega je njihov otrok vključen ter 

svetovalca pri opravljanju starševske naloge. Zapisane vloge vzgojitelja omenjata tudi J. 

Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016), ki pravita še, da se vzgojitelj pojavlja tudi kot 

usklajevalec, mentor, soudeleženec in ocenjevalec. V primerjavi s preteklostjo se je njegov 
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vpliv spremenil, kar je posledica večje odprtosti in procesne usmerjenosti vsebine Kurikuluma 

za vrtce. 

2.4 Vpliv različnih dejavnikov na sodelovanje med starši in strokovnimi delavci 

2.4.1 Starost in izobrazba staršev 

Zavedati se moramo, da so starši in drugi družinski člani med seboj povsem raznoliki – ne le, 

da nimajo vsi dosežene enake stopnje izobrazbe, niti ne moremo vseh umestiti v isto starostno 

skupino, tudi živijo ne vsi na povsem enak način, razlikuje se njihov pristop k vzgoji in 

odnosni vidik do otrok. Kljub vsemu pa je pomembno, kot zapišeta E. Jensen in H. Jensen 

(2011), da v sodelovanju s starši zagotavljamo enakopravnost, kar od nas pravzaprav zahteva 

pedagoški poklic. 

Prodanović (1981) se poglobi v obravnavo starosti starša, kot enega izmed dejavnikov, ki 

lahko vpliva na vzpostavitev in potek sodelovalnega odnosa, in v zvezi s tem navede, da so 

dopolnjena leta starša eden pomembnejših podatkov, ki ga moramo upoštevati, ko 

razmišljamo o področju sodelovanja. Zapiše, da so denimo ljudje v razponu med 18. in 25. 

letom dovzetnejši za pridobivanje nasvetov in upoštevanje slišanega ter prebranega v 

povezavi s postopki vzgajanja, ki jih navadno podajajo starejše osebe in strokovnjaki. Takrat 

so starši tudi bolj usmerjeni vase in lastno uspešnost, zlahka se povežejo in delujejo z 

vzgojiteljem. Čeprav so, kot omenja J. Lepičnik Vodopivec (2010), po drugi strani lahko te 

osebe šele v fazi pridobivanja izkušenj, saj gre po vsej verjetnosti za njihovega prvega otroka 

in se še soočajo z novo nalogo ter okoljem, zato so posledično bolj kritično naravnani in 

občutljivejše narave. Starostno obdobje 25–35 let Prodanović (1981) imenuje zrela doba, za 

katero zapiše, da se posamezniki že lahko pohvalijo z določenimi izkušnjami, ki jim jih je 

življenje dalo, usmerjeni so v izboljšanje samega sebe, k temu se prišteva tudi večja 

odgovornost, razumnejše ravnanje, ki se dotika dela z otroki, tudi odraslimi. Družinski člani 

otroka v tem obdobju radi vzpostavljajo sodelovalni odnos s strokovnimi delavci in se trudijo 

za njegovo ohranitev, saj se zavedajo njegovega pomena, še bolj izrazito, če je njihov trud 

opažen. Zapisano nam da vedeti, da je starost dejavnik, ki lahko vpliva na to, kakšno 

sodelovanje se bo izoblikovalo in kako pogosto se bo udejanjalo. S tem se strinja tudi J. 

Lepičnik Vodopivec (2010), ki na podlagi rezultatov raziskave zapiše, da so pričakovano 

večje zadovoljstvo s sodelovanjem izrazili starši, ki so nekoliko starejši, kar je odraz tega, da 

že imajo določene življenjske ugotovitve in morda več otrok, zato poznajo samo institucijo in 

delo v njej ter so posledično bolj zaupljivi. Ob tem nas T. Devjak in S. Berčnik (2018) 
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opozarjata, da mora v miselnosti ljudi prevladovati zavedanje, da se ljudje tekom življenja 

spreminjamo, zorimo, kar velja tudi za odnosno in komunikacijsko področje, ki sta 

pomemben del procesa sodelovanja. 

Pri stopnji izobrazbe pa se naj ne bi pojavljale razlike med posamezniki, vsaj ne izrazitejše, 

morda bolj učeni starši drugače dojemajo mišljenja vzgojitelja, so usmerjeni v večjo kritičnost 

pri ponujenih predlogih in ravnanjih, kar pa lahko vpliva na strokovnega delavca, ki v tem 

primeru ni tako zaupljiv vase, svoje znanje in sposobnosti (Prodanović, 1981). Medtem ko 

Zabukovec (1992, nav. po Vidmar, 2001) na podlagi opravljene raziskave zapiše, da je za bolj 

izobražene starše značilno doslednejše potenciranje zahtev, izražanje večje potrebe po 

vključitvi in vzpostavljanju stikov s strokovnimi delavci in večja želja po spoznavanju novosti 

na področju sodelovanja. Tisti z nižjo stopnjo izobrazbe pa sebe doživljajo kot pasivne osebe 

znotraj vzgojno-izobraževalne institucije in so bolj usmerjeni k ohranitvi že uvedenih načinov 

sodelovanja. Tudi J. Kalin idr. (2009) menijo, da starši, ki so višje izobraženi kot strokovni 

delavci, navadno postavljajo višje zahteve in se postavijo v pozicijo težje dostopnosti, včasih 

bi jih celo lahko označili za bolj agresivne in nespoštljive v primerjavi z drugimi, 

izpostavljajo svoje znanje, zato posledično podcenjujoče nastopajo v odnosu do vzgojitelja, 

ravno ti tudi težje razumejo pomen zavezništva.  

2.4.2 Vzgojiteljeva osebnost, znanje in izkušnje 

Vse prevečkrat se dogaja, da vzgojiteljeva prepričanja in mišljenja, pridobljena tekom 

življenja, prevladajo oz. pride v ospredje posameznikova osebnost, ki lahko povsem 

nezavedno vpliva na naše delo in odnose z drugimi (Hohmann, Weikart, 2005). Tako se v 

določenih situacijah, ki vključujejo tudi starše, lahko hitro zgodi, da vzgojitelj odreagira s 

precejšnjim avtomatizmom in na podlagi rutine, ne da bi prej globlje razmislil o primernosti. 

Pri tem se v ravnanju, poleg osebno, čustveno in vrednotno obarvanih pogledov, stališč in 

predsodkov, pridobljenih tekom življenja in izobraževanja, odsevajo tudi reakcije, ki jih je 

posameznik zaznal in ponotranjil znotraj vrtca, v katerem je zaposlen – govorimo o t. i. 

specifični institucionalni delovni kulturi (Batistič Zorec, 2004). S tem se strinja tudi J. 

Lepičnik Vodopivec (1996, nav. po Kumer, 2014), ki pride do ugotovitve, da pogosto prihaja 

do nekakšnega nevidnega prisiljevanja staršev, saj imajo v zvezi z njimi strokovni delavci 

vnaprejšnja pričakovanja, po katerih želijo, da se vedejo. Zavedati se je potrebno, kot zapiše 

Prodanović (1981, nav. po Razgoršek, 2013), da je, ne glede na vse vzgojiteljeva dolžnost 

svoje delo jemati profesionalno, zato je ključno, da kljub vsem naštetim razlikovanjem in 

lastnim stališčem stremijo k nastanku sodelovanja, h kateremu bodo pristopali z odprtim 
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dialogom. V tem primeru je večja verjetnost, da se bodo starši radi odzvali povabilu 

strokovnega delavca, oblikovala se bo povezava, pri čemer se bodo starši želeli čim bolj 

vključevati. Makarenko je nekoč govoril, da je vzgojiteljeva prava »zmaga« takrat, ko bodo 

starši odhajali z védenjem, zakaj je nekaj tako in kakšna naj bodo njihova dejanja oz. ustrezen 

ukrep. 

Priti moramo do spoznanja, da so starši pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa, zato 

je potrebno biti pazljiv, da ne pride do občutka nepomembnosti in odrinjenosti, saj gre za 

njihove otroke. Prav iz tega razloga je potrebno delovati v smeri graditve tesnejšega odnosa 

strokovnih delavcev in staršev (Rajtman, 2013). Za to pa je že od prvega trenutka ključnega 

pomena trud in, kot zapiše F. Vrhovšek Ulamec (2013), izražanje medsebojnega razumevanja, 

oblikovanja sporočil, da jih bo vsakdo lahko razumel, sprejemanje drug drugega in grajenje 

odnosov, ki slonijo na naklonjenosti, posebno pa izražanje potrditve, da lahko s skupnimi 

močmi uspemo. K zapisanemu S. Razgoršek (2013) doda, da je ključno prilagajanje 

posamezniku v določeni situaciji, v kateri ubesedimo prepričljiva dejstva, pozabiti pa ne 

smemo na pomembnost očesnega stika in upoštevanja nebesedne govorice telesa, iz katere 

lahko razberemo, kakšen je odnos do sogovornika in povedanega. Ko vstopamo v dialog, je 

pomembno, da vnaprej vemo, kakšna je naša namera za njegovo izvedbo in kaj smo želeli 

drugemu sporočiti, pri tem pa naj bo naš govor naravnan čim bolj naravno, usmerjen k 

iskrenosti in v smeri želenega. 

Po besedah M. Hohmann in Weikart (2005) je potrebno oblikovati odnos, kjer smo usmerjeni 

v ravnanja, ki gredo v korak s starši in so oblikovana znotraj njihovih pogojev. Pustimo si 

možnost, da se od njih tudi kaj naučimo, dajmo jim možnost, da so oni vodstveni člen pri 

pogovoru in glejmo na različne situacije tudi z njihovega zornega kota. S. Razgoršek (2013, 

str. 75) izpostavi, da mora vzgojitelj s svojim odnosom in komunikacijo nakazati staršem, da 

spoštuje znanja ter izkušnje, ki jih imajo. To lahko na primer sporoči na naslednji način: »Naj 

vas opomnim, opozorim; vi to dobro veste; to za vas ni nič novega, saj bolj poznate svojega 

otroka kot jaz ipd.« Tudi E. Jensen in H. Jensen (2011, str. 51) poudarita, da mora konkretno 

sodelovanje strokovnih delavcev in staršev sloneti na naslednjih besedah: »Verjamem, da si 

kompetenten in da lahko prispevaš tisti del, ki ga sam ne poznam dobro.« Omogočiti moramo 

takšno komunikacijo, kjer bo lahko vsakdo izmed staršev prišel do besede in se imel možnost 

izraziti, pri čemer bo poudarek na osebnem zanimanju, dejanskem poslušanju, izražanju 

pozornosti, vživljanju in odkritosti strokovnega delavca, ki bo usmerjen k dogovarjanju, saj se 

sicer lahko še prehitro zgodi, da ti dejavniki sodelovanje zavirajo, namesto da bi ga 
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spodbujali. V tem primeru lahko, po besedah S. Razgoršek (2013, str. 51), dejavno stanje 

preide ravno v nasprotje, takrat pa je smiselno uporabiti besede, s katerimi spodbudimo starše 

k lastni aktivnosti: »Zanima me, kaj vi mislite o tem, kaj narediti, kadar otrok …, kje je vzrok 

…«. To velja sploh za tiste posameznike, kot navede I. Matijevič (2006), ki pravijo, da nimajo 

časa ali pa se očitno poskušajo izogniti sodelovanju in raje vse dileme, ki se jim porajajo, tudi 

misli, stališča, ideje ipd. zadržijo zase, torej nastajajo nerazjasnjene stvari in dogodki, ki pa za 

seboj privlečejo same negativnosti. 

B. Sigulin (2012) poudarja, da imajo začetki sodelovanja izjemen vpliv na kasnejši odnos. Po 

besedah Marinšek (2009, nav. po Logar, 2012; Berčnik, Devjak, 2016) je od samega začetka 

nujno védenje, zakaj in kako se medsebojno potrebujemo, drug drugemu pa je potrebno jasno 

predstaviti potrebe ter medsebojna pričakovanja, ki se jih potem skupaj oblikuje. Če so 

pričakovanja zastavljena nerealno, to lahko pripelje do neuresničitve, nezadovoljstva in 

občutja nelagodja, nezavedno pa se omogoči tudi prostor za nastanek konfliktnih situacij med 

strokovnimi delavci in starši. Vzrok zanje je lahko, po besedah K. Petrič (2013), tudi 

premajhna sposobnost podajanja strokovnih argumentov v povezavi z lastnimi, tj. 

vzgojiteljevimi odločitvami in pristopi ter nezadostna postavitev mejnikov soodločanja 

staršev. Omenjene težave v komunikaciji se lahko pojavijo ob začetku vzgojiteljeve kariere, 

torej, ko še nima izkušenj in veščin dela s starši. Potrebno se je znati postaviti zase in 

zagovarjati svoja dejanja, izvedene dejavnosti v skupini, s čimer pa imajo nekateri strokovni 

delavci v prvih letih dela težave. Ključen je čas, ki zagotovi védenje, da si na delovnem 

mestu, ki ga opravljaš, z določenim utemeljenim razlogom -  ker si strokovno podkovan, 

sposoben in se trudiš delo opravljati kakovostno ter stremiš v dobrobit otrok in pri tem je 

pomembno, da si oblikuješ občutek samozavesti, saj se ta odraža pri delu v skupini in tudi z 

družinami otrok. Kot zapišeta E. Jensen in H. Jensen (2011), bo vzgojitelj sposoben spoštovati 

starše šele, ko bo ta premik naredil pri sebi – ko bo nase zrl s precejšnjo mero spoštljivosti ter 

zaupal v sebe in svoje delo, povsem enako pa velja tudi za starše. Kot izpostavi S. Razgoršek 

(2013), se kljub vloženemu trudu po mnogih letih dela v situacijah sodelovanja s starši še 

vedno lahko pojavi dvom oz. občutek neznanja. Kot opozorita S. Berčnik in T. Devjak (2016), 

lahko včasih naletimo na slabo odzivnost oz. neobiskanost sestankov in dejavnosti, ki 

posledično zavirajo naše delo, zmanjša se motiviranost, na plano izvabi razočaranje in 

povzroči dvom vase oz. v  svoje sposobnosti. Nekateri pa se odzovejo drugače in iščejo 

izgovore v starših in jih označijo celo za osebe, ki se ne zanimajo za svojega otroka, vendar je 

v takšnih primerih pomembno vživljanje in razumevanje, da se tudi oni srečujejo z različnimi 
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ovirami, ki jim onemogočajo udeležbo. Prav zato pa je, po mnenju J. Lepičnik Vodopivec in 

M. Hmelak (2016), pomembno, da zna strokovni delavec izbrati načine, kako posameznike 

navdušiti za sodelovanje, saj mu slednji olajšajo začetke in nadaljnje delo s celotno družino. 

2.5 Pogoji za vzpostavitev sodelovanja med strokovnimi delavci in starši 

S. Razgoršek (2013) izpostavi, da starši oblikujejo odnos do strokovnega delavca tudi na 

podlagi njegove usposobljenosti na področju komunikacije, pozorni so na količino izkušenj in 

poklicno uspešnost. J. Lepičnik Vodopivec (2013) še dodaja, da če vzgojitelj izraža trud za 

oblikovanje dobrega sodelovalnega vidika s starši in slednji opazijo njegovo naklonjenost do 

otrok, se bodo tudi sami lažje povezali s strokovnimi delavci, s katerimi se vsakodnevno 

srečujejo, in z njimi vzpostavili dobre stike. Seveda pa je v prvi vrsti, kot poudari Kroflič 

(2002, nav. po Berčnik, Devjak, 2017), potrebno, da vzgojitelji zastavijo temelje na način, ki 

bo v komunikaciji sebi in staršem omogočal zasedbo določenega mesta, obenem pa 

zagotavljal takšen položaj, v katerem bo družinskim članom omogočen vpliv na otroka. 

Staršev pozitivni pogled in umirjen pristop naj bi se, po mnenju B. Sigulin (2012), odseval 

tudi na odobravanju celotne institucije, torej vrtca oz. šole, vse to pa bo precej neposredno 

vplivalo na način oblikovanja in sprejemanja vrtca s strani otroka. Vendar se moramo 

zavedati, kako izjemnega pomena je, kar prav tako poudarita M. Hohmann in Weikart (2005), 

da znotraj oddelka oz. celotne institucije vzpostavimo sproščeno in spodbudno vzdušje, saj bo 

slednje pomembno vplivalo na vse vključujoče. Lažja medsebojna povezanost nastane tudi, 

ko spremenimo pogled nase in svojo vlogo – torej je koristno, če si zamislimo, da so vse 

osebe, ki skrbijo za otrokov razvoj, tako strokovni delavci kot starši, kot nekakšna velika, 

razširjena družina, ki stremi k skupnim ciljem. 

3 ZGODOVINSKI POGLED NA SODELOVANJE MED STARŠI IN 

STROKOVNIMI DELAVCI V VRTCIH 

3.1 Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v vrtcih v 20. stoletju 

Če se vrnemo v preteklost, lahko na podlagi zapisa J. Kalin idr. (2009) trdimo, da se ob koncu 

druge svetovne vojne začne miselnost ljudi spreminjati, kar je posledica večje dostopnosti 

izobraževanja vsem, najbolj pa pripomore sprejetje Deklaracije o človekovih pravicah. V njej 

snovalci zapišejo, da morajo nad razvojem in izobraževanjem otrok v glavnem bedeti starši. 

Vzgojitelji/učitelji niso tisti, ki naj bi bili za to najbolj odgovorni, niti jim ne morejo predati 

vsega tega, kar jim lahko starši sami, vendar pa se od države zahteva, da poskrbi in nudi 

pomoč preko zagotovitve ustreznih vzgojno-izobraževalnih institucij. 
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Še posebno je v obdobju pred letom 1970 prevladovalo prepričanje, da so strokovni delavci 

tisti, ki največ vedo v povezavi z vzgojo in ravnanjem otrok – kaj in kako ustrezno delovati, 

družina pa je člen zveze, ki še potrebuje pridobiti znanje. V ta namen se je za starše v okviru 

vrtca pripravljalo različna izobraževanja ter spodbujalo k čim večji udeležbi. Vendar je bil le-

to način, preko katerega so bili starši povezani s samo institucijo, v samo delo in življenje, ki 

je potekalo, pa strokovni delavci niso želeli, da bi se vmešavali in bili del njega (Lepičnik 

Vodopivec, 2013). To je bil čas, ko je bila beseda vzgojitelja/učitelja, ki je v družbi imel 

posebno veljavo oz. socialni ugled, kot nekakšna neizpodbitna resnica, za voljo katere se ni 

smelo niti pomišljati, saj je njihovo mnenje ali izraženo stališče staršem pomenilo navodilo, ki 

ga morajo izpolniti in so se jim iz tega razloga v vsem uklonili (Jensen, Jensen, 2011; Kalin 

idr., 2009). Tudi B. Sigulin (2012) zapiše, da niti ni še tako dolgo nazaj, ko otrokovim 

bližnjim osebam ni bilo dovoljeno vstopati in se zadrževati znotraj igralnice, torej prisotnost 

starša ob uvajanju ni bila omogočena, dogajalo se je celo, da niso smeli niti v stavbo vrtca in 

je tako oddaja potekala kar na samem vhodu. D. Logar (2012) to označi kot jasno določeno 

prepoved prihajanja v institucijo, kar je, kot zapiše Vec (2009), posledica tega, da je takrat 

med obema otrokovima okoljema, torej domačim in institucionalnim, tradicionalno potekala 

jasna ločnica. Slednje naj bi, po mnenju B. Sigulin (2012) imelo vzrok tudi v prepričanju, da 

se s tem omogoči boljše zdravstvene in higienske pogoje. 

Kasneje, v 80. letih prejšnjega stoletja, se zopet naredi korak naprej, saj pride direktiva, ki 

zahteva povezovanje vzgojiteljev s starši kot obvezo pri delu, poudarjena je vsaj prisotnost in 

vključenost na roditeljskih sestankih in pogovornih urah. Čeprav je stanje procesa sodelovanja 

v neki meri napredovalo, pa so bili še vedno vzgojitelji tisti, ki so bili strokovnjaki in glavne 

osebe za vzgojo otrok, starši so imeli zgolj minimalistično vlogo, ki je bila bolj povezana s 

samimi materialnimi sredstvi, ki so omogočala boljše delo (Lepičnik Vodopivec, 2013). S tem 

se strinja tudi Vec (2009), ki zapiše, da se je sicer že poudarjal pomen sodelovanja, vendar je 

vse ostalo bolj na zapisani ravni, do staršev se je pristopalo kot do objektov, ki omogočajo 

dosego želenega znotraj institucije – bili so le podaljšana roka strokovnega delavca in niso 

imeli posebnega vpliva. 

Po letu 1980 pride do izrazitejših sprememb, ki so imele izvor v podanem nezadovoljstvu 

staršev na področju sodelovanja z vrtcem. Strokovni delavci so se zagovarjali, da sledijo 

programu, ki je bil izoblikovan, in so usmerjeni k oblikovanju čim bolj ustreznega okolja, ki 

omogoča dober otrokov razvoj. Starši so bili mnenja, da to ni dovolj opazno, zato sklenejo, da 

bodo začeli s pogostejšimi stiki in povezovalnim odnosom, ki bo omogočal tudi boljšo 
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vključenost v potekajoče delo. Nekaj let pred koncem stoletja je bilo, v primerjavi z desetletji 

nazaj, možno zaznati napredek na področju sodelovanja vzgojno-izobraževalnih institucij in 

družine, ki jim je prinesel možnost vključevanja in določene pravice znotraj vrtca. Danes 

različna vprašanja spodbujajo k razmisleku in trudu k izboljšavi, nadgradnji obravnavanega 

področja ter tako večji povezanosti, poleg tega pa se vse več govori o nujnosti vzpostavitve 

partnerskega odnosa (Lepičnik Vodopivec, 2013). Kot zapišeta E. Jensen in H. Jensen (2011), 

sodoben čas omogoča in starše celo spodbuja, da imajo in izražajo vprašanja, kar zagotovo 

vpliva na izboljšanje potekajočega vzgojno-izobraževalnega procesa. Vse to je mogoče le 

zato, ker se ne sledi več naboru vrednot, ki so bile leta nazaj v splošni veljavi, ampak se 

zagotavlja njihova pluralnost. S tem se strinja tudi R. Beguš (2012), ki izpostavi, da nam je 

drugačen pogled na vrednotni sistem družin omogočil prehod z več let veljavnega modela, 

temelječega na poslušnosti, na poudarjanje odgovornega ravnanja posameznika, katerega 

usmerjenost mora biti »večrazsežna«. Prav tako pa je to, po besedah E. Jensen in H. Jensen 

(2011), zagotovilo spremembo obravnave strokovnega delavca kot absolutne avtoritete k 

poudarjanju veljave posameznikove osebnosti, ki sicer povzroči večjo ranljivost, a omogoči 

lažjo pot povezanosti med akterji sodelovanja. 

3.2 Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v vrtcih v 21. stoletju 

A. Trudn (2013) trdi, da so starši današnjega časa željni sodelovanja, vendar pa ima precejšen 

vpliv na to področje razvoj informativno-komunikacijske in druge tehnologije. Slednje 

povzroči oddaljevanje ljudi in manj kakovostne odnose, ki pa si jih ne želimo, pač pa se 

trudimo slediti vrednotam, ki se jih v sodobnem času poudarja, zato se vse pogosteje 

sprašujemo, na kakšen način bi lahko zastavili sodelovanje še drugače, da bi pritegnili starše. 

J. Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016) iz prakse povzameta ugotovitve, da je v zadnjih 

desetletjih v ospredju uresničevanje pričakovanj staršev ter upoštevanje posameznih 

značilnosti in potreb družin. Kot poudarijo J. Kalin idr. (2009), se morajo strokovni delavci 

zaradi upadajoče spoštljivosti do poklica dandanes še bolj truditi in starše na pravi način 

privabljati ter jim zagotavljati odnos, temelječ na zaupanju. Z. Rutar Ilc (2009) zapiše, da tuji 

strokovnjaki opominjajo na zavedanje o nadaljnjem spreminjanju vzgojno-izobraževalnega 

sistema, kar bo zahtevalo nove spremembe, reforme tudi na področju sodelovanja vzgojno-

izobraževalne institucije in družine. Določene spremembe se sicer že odvijajo, vendar se 

prepočasi odzivajo na nastale preobrate v družbi. Velika problematika se nahaja ravno v 

dosedanjih praksah sodelovanja, ki se v nekem trenutku izkažejo za dobre in se zakoreninijo v 

kulturni sistem posamezne institucije, zato pa potem posameznik ali manjša skupina 
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enakomislečih – usmerjenih v novitete – ne more prodreti, saj je vendarle potrebna 

sprememba celotne skupnosti. 

Vloga vrtca se je torej skozi čas večkrat preoblikovala, od tega, da mora kompenzirati 

družinske razmere, je prešla na raven, kjer se izpostavlja starša kot bistvenega dejavnika v 

procesu socializacije otroka. Ob tem se spremeni tudi naloga vzgojitelja, ki postane 

pomembna druga oseba pri potekajočem razvoju. Spremembe odražajo nova spoznanja 

stroke, tehnološki in znanstveni napredek, razmere v družbi, posledično se je spreminjal tudi 

pogled na komuniciranje in vzpostavljanje stika s starši, ki je pripeljal do današnjega modela 

vrtca, ki ga označimo za procesno-razvojnega (Lepičnik Vodopivec, 2013). Kljub vsem 

spremembam in izboljšavam področja sodelovanja pa se nam pojavlja pomislek, ki ga je pred 

dobrima dvema desetletjema izpostavil že Resman (1991), in sicer, ali imajo starši v 

današnjem času dejansko možnost (so)odločanja in določeno mero vplivanja na vzgojno-

izobraževalno delo, ali pa je njihova vključenost še vedno le na formalni ravni, ki se zdi, da 

poteka zgolj kot igra. 

3.3 Sodelovanje s starši kot kazalnik kakovosti vrtca v sodobnosti 

Ko snujemo področje sodelovanja s starši, se moramo zavedati, da je ravno slednje eno izmed 

kriterijev kakovosti predšolske vzgoje. Starši so preko področja komunikacije pravzaprav 

soudeleženci pri ocenjevanju kakovosti, pri čemer pa se šteje tako proces ugotavljanja kot tudi 

zagotavljanja kakovosti (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016). Kot zapišejo L. Marjanovič 

Umek, U. Fekonja, Kavčič in Poljanšek (2002, nav. po Lepičnik Vodopivec, 2010), se v 

slovenskih vrtcih obravnava tri ravni kazalcev kakovosti, in sicer strukturno, posredno in 

procesno raven. Sodelovanje s starši umestimo na procesno stopnjo.  

Ob razmišljanju o pomembnosti in namembnosti sodelovanja pa je dobro poiskati odgovora 

na naslednji vprašanji: kdo izmed akterjev je najbolj zavzet za področje kakovosti znotraj 

vrtca ter kdo vse, ki je v soodvisnem odnosu do institucije, pridobi preko zagotovljene 

kakovosti vzgojno-izobraževalne institucije (Lepičnik Vodopivec, 2010). Slednje vprašanje je 

relevantno sploh iz razloga, ki ga zapiše M. Kumer (2014), in sicer, da se vsako leto več 

pomena pripisuje zadovoljstvu vseh vključujočih, ki so na kakršenkoli način soudeleženi v 

določeno vzgojno-izobraževalno institucijo. Vendar pa se moramo ob tem zavedati še, kot 

izpostavi Vonta (2009, nav. po R. Beguš, 2012), da starši večinsko na kakovost gledajo in jo 

ocenjujejo s svojega laičnega vidika, pri čemer v ospredje silijo njihove lastne želje in 

potrebe. 
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Raziskava, izvedena v okviru magistrske naloge S. Antič (2009, nav. po Antič, Trnavčevič in 

Jerman, 2011), je pokazala, da starši pri vrednotenju kakovosti kot najvišjo prioriteto 

navedejo občutje varnosti otroka in njegovo spoštovanje ter način, kako si prizadevamo za 

nadaljnji razvoj otrokovih sposobnosti. Poleg tega so poudarili, da velik pomen vidijo v 

ažurnem obveščanju o otroku, seznanjanju o novostih, pomembno jim je, kako je otrok sprejet 

v skupino, način, kako razrešujejo nastale težave in kako se nanje odzivajo strokovni delavci 

(Antič, Trnavčevič in Jerman, 2011, nav. po Lepičnik Vodopivec, Hmelak, 2016). Torej 

morajo vzgojitelji z namenom razvijanja kakovostnega sodelovanja imeti strokovno znanje, s 

katerim oblikujejo pristop in komunikacijski vidik, ki omogoča aktivno vlogo staršev 

(Lepičnik Vodopivec, Hmelak, 2016). Področje profesionalne komunikacije je ena izmed 

osnov, ki nam lahko zagotovi kakovostno življenje znotraj vzgojno-izobraževalne institucije, 

ki se kaže preko odnosov, pozitivne usmerjenosti, prijaznega, srčnega in vljudnega pristopa, 

torej gre za ključen člen kulture organizacije vrtca, ki jasno kaže na njegovo kakovost. Veliko 

sloni na vzgojiteljih, ki bi sodelovanje s starši umestili med enega največjih izzivov v karieri – 

potrebna je usvojitev veščin in premišljen pristop (Kumer, 2014). 

4 FORMALNA PODLAGA SODELOVANJA MED STARŠI IN STROKOVNIMI 

DELAVCI 

Sodelovanje, ki bi ga lahko označili kot zahtevno in naporno »dejavnost« znotraj vzgojno-

izobraževalnega procesa, je pravzaprav delovna obveznost zaposlenih v vrtcu. D. Logar 

zapiše (2012, str. 38): »Dolžnost vrtca kot javne institucije je, da starše ažurno obvešča o vseh 

novostih in stvareh, s katerimi bi morali biti starši seznanjeni.« To je zakonsko opredeljeno v 

41. členu Zakona o vrtcih (ZVrt, 1996, 2005), poleg tega pa je v 21. členu poudarjeno, da je 

potrebno v letnem delovnem načrtu zapisati tudi nekaj o pravicah ter načinih in oblikah 

sodelovanja s starši. Slednje, ki so obvezni del programa predšolske vzgoje, se, po besedah S. 

Berčnik in T. Devjak (2016) ter J. Kalin (2009), med posameznimi institucijami razlikujejo, 

saj je odvisno od tega, kako vodstvo zasnuje vzgojni koncept. Ker je povezovanje in 

komuniciranje s starši znotraj vrtca zakonsko določeno, je nekaj besed o tem potrebno 

nameniti v publikaciji institucije, kar nam zapoveduje 11. člen prej omenjenega zakona (ZVrt, 

1996, 2005). Pri delu v vzgoji in izobraževanju ne smemo pozabiti na Belo knjigo (2011), v 

kateri je poudarjen pomen vzpostavitve odprtega sodelovalnega odnosa s starši oz. je kot neka 

strategija predlagano aktivnejše delovanje v smeri širitve sodelovanja. Za to  je potrebno imeti 

določena znanja in komunikacijske spretnosti, zato avtorji Bele knjige vidijo velik pomen v 
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strokovnih delavcih, ki dosegajo visoko izobrazbo in so ustrezno usposobljeni za poklic, ki ga 

opravljajo. K temu bi zagotovo prišteli tudi delovanje v smeri lastnega razvijanja, učenja in 

krepitve spretnosti oz. zmožnosti komunikacije, kar v svojem besedilu izpostavi S. Razgoršek 

(2013). Prav tako tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 

1996, 2007) nakazuje na pomen medsebojnega komuniciranja vzgojno-izobraževalne 

institucije in staršev, za kar je, kot lahko zasledimo v 49. členu, odgovoren tudi ravnatelj oz. 

pedagoški vodja posameznega vrtca. Naloga posamezne celotne institucije pa je, po besedah 

E. Jensen in H. Jensen (2011), da svoje zaposlene usposobi, da bodo zmožni vstopati in 

delovati v odnosih s starši in bodo pri tem izražali določeno mero kritičnosti. 

Nacionalni dokument, na katerem sloni predšolska vzgoja, Kurikulum za vrtce (1999), 

vključuje načelo sodelovanja s starši, v katerem je opredeljeno (str. 8): 

- »staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah 

programov vrtca; 

- starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o 

otroku z vzgojiteljem in pomočnikom, s svetovalno službo; 

- starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 

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

ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa 

morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca; 

- pri stiku s starši je potrebno spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, 

identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje, 

dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 

- staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi 

pravicami in odgovornostmi.« 

M. Črv in S. Nedić (2012) vsako posamezno alinejo še razčlenita, in sicer pri prvi dodata, da 

je pomembno starše informirati o poteku in okoliščinah otrokove aktivnosti, samostojnosti in 

pridobitvi novih spoznanj ter navad, prav tako se jim lahko predlaga, na kakšen način naj jih 

sami spodbudijo v vse prej zapisano. Pri drugi alineji načela, ki se osredinja na komunikacijo, 

avtorici zapišeta, da strokovni delavci ob upoštevanju strokovnosti ne smejo pozabiti na 

vljudnost, potrebno se je truditi za medsebojno povezanost, kar pozitivno vpliva na otroka – v 

smeri napredka v razvoju. Pri tem je seveda potrebno omeniti obvezo vzgojiteljev, ki morajo 

skrbeti za prenos sporočil, sploh tistih bolj občutljive in osebne narave, v takšnem okolju, da 
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jih bodo prejeli le tisti posamezniki, katerim je bilo prvotno namenjeno. Enostavneje 

povedano, usmerjeni moramo biti k zaupnosti in odgovornemu ravnanju s prejetimi osebnimi 

podatki, kar so v Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu poudarili M. Domicelj, J. Ferjančič in 

Pavlović (2016). Slednji nas nagovarjajo, da moramo upoštevati mišljenja staršev oz. se je 

potrebno truditi, da skupaj z njimi najdemo skupno pot pri vzgoji in razvoju otroka. Seveda je 

nujno upoštevati pripombe, opažanja in spoznanja staršev, saj so vendarle otrokove primarne 

osebe oz., kot navede K. Petrič (2013), naj bi bili oni glavni vzgojitelj, model in vzor v 

otrokovem življenju. To je poudarjeno tudi v Deklaraciji o otrokovih pravicah (nav. po 

Žnidaršič, 2012), torej so starši vendarle otrokov t. i. prvi in tudi najpomembnejši vzgojitelj, 

ki pa kljub vsemu potrebuje pomočnika in podpornika – v ta namen je nujno snovanje 

programov, ki dejansko starše vpletajo v delo in  naredijo premik v smeri k aktivnemu 

sodelovanju oz. partnerstvu, ki ne ostane zgolj zapisano, ampak se resnično udejanji in 

nenehno razvija. 

Načelo sodelovanja s starši omenja tudi pomembnost uvajanja otroka v vrtec, ki mora biti 

omogočena vsem tako, da je v prvih dneh ob otrokovem bivanju v vrtcu z njim v igralnici 

prisoten starš. Takšen način uvajanja zagotovi lažjo vključitev, občutek varnosti in večjo 

možnost raziskovanja ter enostavnejše privajanje na novo okolje. Posredno se v teh nekaj 

dneh že začne graditi odnos vzgojitelja in starša, vzporedno s tem pa se vzpostavlja tudi vez 

med otrokom in strokovnim delavcem oddelka, zato je potrebno že od samega začetka skrbeti 

za sproščen in sodelovanja željan odnos, ker se občutja staršev vsekakor odsevajo na otroku in 

njegovi percepciji novega. Ne smemo pozabiti, da imajo starši pravico soudeleženosti in 

sodelovanja pri načrtovanju vsakodnevnih in drugih aktivnosti, vendar jih je potrebno na to 

opomniti in jim zagotoviti okolje, kjer se bodo upali izraziti, izpostaviti predloge, želje, 

poskrbeti je treba, da bodo sodelovanje doživljali kot pozitivno izkušnjo. Slednje bo vplivalo 

tudi na otroka, saj bo bolj suveren ob ponujenih dejavnostih, v igri, pri raziskovalnih in 

ustvarjalnih aktivnostih ter se bo upal preizkušati in nadgrajevati svoje zmožnosti (Črv, 

Nedić, 2012). 

Iz vsega zgoraj zapisanega lahko razberemo, da Kurikulum za vrtce (1999) po eni strani vrtcu 

nalaga obveznost ozaveščanja ter izvrševanja pravic staršem in posredno tudi njihovim 

otrokom, po drugi strani pa staršem daje neke dolžnosti, ki so ugodne za institucijo in njihove 

zaposlene. Vendar pa le obojestranski trud in medsebojno povezovanje zagotavlja 

kakovostnejše predšolsko obdobje, le tako pa lahko pride tudi do ustreznega dopolnjevanja, 

zagotovo pa ne nadomeščanja vzgoje, ki poteka doma, in tiste, ki se jo izvršuje znotraj 
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vzgojno-izobraževalne institucije. Če slednje obrazložimo še malce drugače in uporabimo 

besede Vidmarja (2001), poglavitne odgovorne osebe za razvijajoče otroško bitje so vedno 

družinski člani, kar zagovarja tudi država, ki je izjemno pomemben organ, zato se pojmovanje 

starševske vloge ne sme spremeniti niti ob vključitvi v vzgojno-izobraževalni sistem, ki je 

prelomnica, ko bi lahko kdo menil, da otrok takrat postane last institucije, zato bi se 

posledično pristojnost skrbi zanj prenesla na vrtec ali šolo. 

J. Lepičnik Vodopivec (2013) zapiše, da nam Kurikulum za vrtce pravzaprav zapoveduje, da 

se moramo usmeriti k izboljševanju tega področja - potrebno je narediti premik pri obveščanju 

in medsebojnem delovanju, pri čemer moramo delati v smeri nadgradnje in pogostosti znanih 

formalnih oblik sodelovanja (pogovorne ure, roditeljski sestanki, pisna sporočila), ki so, po 

ugotovitvah J. Lepičnik Vodopivec (2010), v zadovoljivi zastopanosti, vendarle pa z njimi 

pravzaprav le izpolnimo zakonsko določeno starševsko pravico »biti informiran«. Seveda pa 

je potrebno, kot poudari J. Lepičnik Vodopivec (2013), velik poudarek dati tudi neformalnim 

(npr. druženja, delavnice, vsakodnevni pogovori ob prihodu/odhodu), ki se zdijo včasih 

nekoliko zapostavljene. A ravno slednje so ključ za vzpostavitev dobrega sodelovalnega 

odnosa, povezanost, zaupanje, sproščenost, odprtost v komunikaciji, krepi se samozavest 

staršev, ki postopoma postajajo odgovornejši, zagotovijo pa tudi večjo možnost odprave 

morebitnih predhodnih slabih doživetij s strokovnimi delavci. Prav tako S. Berčnik in T. 

Devjak (2016) izpostavita, da ima omenjeno širše vplive, in sicer omogoča večjo učinkovitost 

delovanja celotne institucije, starši preko vzpostavljenih odnosov lažje prepoznajo in 

zagotavljajo svojo vlogo. Z zapisanim se strinjajo tudi T. Ažman idr. (2015), ki iz prakse 

povzamejo ugotovitve, da sploh neuradna oz. nepredpisana srečanja omogočajo večje 

medsebojno spoznavanje, zagotovijo boljšo odzivnost in aktivnejši pristop staršev, prav tako 

pa se izboljša informiranje med njimi in vzgojitelji. Po mnenju J. Kalin idr. (2009, nav. po 

Berčnik, Devjak, 2016, str. 30) lahko gledamo na neformalna srečanja tudi z malce 

drugačnega vidika, in sicer nam dajo možnost uvoda, ki se kasneje razvije do 

»kakovostnejšega formalnega sodelovanja med starši in vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki 

pa lahko, če je vzpostavljeno na intersubjektivnem odnosu, ravno tako gradi na interakciji.« 

Vendar pa nas D. Logar (2012) opozori, da je potrebno biti vseeno nekoliko pazljiv, da ne 

vzpostavimo preveč neuradnega stika, saj se moramo zavedati, da je v javnih institucijah 

določena mera formalnosti nujna in jo je potrebno zagotoviti ter ohranjati. Najpogosteje med 

vsakdanja neformalna srečanja uvrščamo vsakodnevno izmenjavo informacij »na vratih«, v 

povezavi s tem J. Lepičnik Vodopivec (2010) na podlagi pridobljenih podatkov preko 
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raziskave zapiše, da v večini primerov omenjeno poteka vsak dan, kar je obetaven podatek, ki 

nam pove, da se med starši in strokovnimi delavci vrši stalna komunikacija. Prodanović 

(1981, nav. po Razgoršek, 2013) zapiše, da naj bi se takrat predalo le ključne informacije, saj 

to ni primeren trenutek za dolge razgovore, čeprav je resda z vidika staršev takrat najlažje, 

vendar je to čas, ko mora biti vzgojitelj še vedno osredinjen na preostale otroke, ki čakajo na 

odhod domov, zato je starše potrebno na to opomniti. Vendar pa je treba biti pozoren, kot 

izpostavi J. Kalin (2009), da ne postanemo preveč zadržani pri stikih s starši, saj si le-ti lahko 

slednje razlagajo drugače – kot neempatičnost strokovnega delavca, zato se lahko zgodi, da se 

pri starših zmanjša stopnja zaupanja v samo institucijo. 

Kot poudarijo T. Devjak in S. Berčnik (2018) ter J. Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak (2016) 

Kurikulum za vrtce strokovnim delavcem omogoča precejšnjo avtonomnost. Pomembno je, 

da je ravnanje strokovnih delavcev vedno strokovno, kot poudarita E. Jensen in H. Jensen 

(2011), saj je le predstavnik posameznega vrtca/šole, torej se njegova dejanja odsevajo na 

celoten kolektiv in institucijo. Poleg tega je v odnosih potrebno upoštevati vrednote in norme, 

ki veljajo v naši kulturi kot družbeno prevladujoče oz. sprejemljive. 

Ko razmišljamo in načrtujemo sodelovanje s starši, moramo v razmislek vzeti še to, da se v 

Sloveniji kakovost posameznega vrtca ali druge vzgojno-izobraževalne ustanove ocenjuje tudi 

z zornega kota staršev, torej njihove sodelovalnosti, pripravljenosti, zadovoljstva in 

uresničitvijo zastavljenih pričakovanj in potreb družin na tem področju (Lepičnik Vodopivec 

in Hmelak, 2016). Pomembnosti in gradnje le-tega se zagotovo ne zavedamo samo pri nas, 

ampak tudi drugod po svetu, denimo že v deklaraciji Sveta Evrope je izpostavljeno, da je 

ključ za napredek in dober nadaljnji razvoj posameznika kakovostno sodelovanje delavcev 

posamezne institucije in staršev (Van der Eyken, 1982, nav. po Devjak, Batistič Zorec, 

Vogrinc, Skubic, Berčnik, 2010). 

5 MODELI SODELOVANJA MED STARŠI IN STROKOVNIMI DELAVCI 

5.1 Opredelitev modelov sodelovanja med starši in strokovnimi delavci 

Poznamo dva odnosna vidika: posrednega in neposrednega – za prvega je značilno, da 

vzgojitelj občuti premoč nad staršem, torej ga podredi in mu deli napotke, daje zahteve, se 

postavlja v vlogo ocenjevalca in je usmerjen k presojanju. Medtem ko pri odnosu, ki bi ga 

označili za neposrednega, ne gre za to, da bi nekdo imel večjo veljavo nad drugim, pač pa se 

vsi udeleženi trudijo za enakopravnost, torej so drug drugemu partner (Pšunder, 1998, nav. po 
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Devjak idr., 2010). Medsebojni odnos je torej tisti, ki določa, ali bi neko razmerje med 

strokovnimi delavci in starši označili za »menedžerskega«, klientskega ali partnerskega. 

5.2 Menedžerski model sodelovanja 

Starše bi lahko v določenem položaju označili za menedžerje, to pa se lahko zgodi le, ko so 

le-ti vključeni v ključne organe posameznih vzgojno-izobraževalnih institucij in imajo 

pomembno besedo pri odločitvah znotraj vrtca/šole in njihovem delovanju. Zavedati se je 

treba, da se po svetu pojavljajo razlike glede na to, v kolikšni meri se upošteva »glas« staršev 

oz. kakšno veljavo imajo predstavniki le-teh v odborih znotraj institucije. Razmerje članov 

staršev in strokovnih delavcev je lahko enakovredno ali pa ne, in sicer imajo ponekod starši 

večjo pravico odločanja, v naši državi in še kje drugje pa se pojavi nasprotno – predstavniki 

strokovnih delavcev so tisti, ki so številčnejši, zato pogosto njihova odločitev prevlada. Pri 

nas ima Svet vrtca oz. šole naslednjo sestavo: tri osebe, ki zastopajo ustanovitelja, pet 

predstavnikov delavcev vrtca in tri predstavnike sveta staršev. Vsi našteti imajo vpliv pri 

imenovanju in razrešitvi ravnatelja posamezne institucije, skrbijo za oblikovanje in sprejetje 

programa ter letnega delovnega načrta in ob koncu zapišejo poročilo o uresničitvi le-tega, se 

dogovarjajo o razširitvi programov, torej uvedbi nadstandarda, obravnavajo prejeta poročila, 

in sicer o nastali problematiki znotraj vrtca/šola, diskutirajo o prispelih pritožbah v povezavi z 

delovanjem itn., natančen opis vseh nalog pa lahko preberemo v 48. členu Zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996, 2007). Če bi se osredinili 

na glavne organe posamezne institucije, bi na podlagi številčnosti članov prišli do zaključka, 

da starši pri nas niso tako zelo upoštevani, kar se tiče odločanja o pomembnejših zadevah v 

povezavi z delovanjem določenega vrtca oz. šole (Devjak, Berčnik, 2018). S takšno številsko 

porazdelitvijo se zagotovi omejitev kakršnekoli možnosti, da bi prišlo do preglasovanja idej, 

ki jih izrazijo strokovni delavci, torej je v ospredju še vedno stroka in jamstvo, da ga ne bo 

izpodrinila laičnost staršev, saj bi v tem primeru lahko prišlo do medsebojnega trenja. Starši 

oz. njihovi predstavniki torej nimajo vplivne besede pri organizaciji in delu v vzgojno-

izobraževalni instituciji, vendar pa se moramo ob tem vprašati, če se sami počutijo dovolj 

sposobne za pomembno in odločilno vlogo, ki bi jo morebitno lahko imeli. Zaradi pretekle 

večletne izobčenosti in neželjnosti po vključevanju ter soodločanju je v njih še vedno prisoten 

strah, sploh z vidika, da se bodo, zaradi pomanjkanja strokovnih dejstev, osramotili oz. ne 

bodo slišani in upoštevani, kljub temu da bi uradno morali biti (Resman, 1991). 



 

19 

 

5.3 Klientski model sodelovanja 

Pri tem modelu bi dejali, da je v nekem vidiku starš oz. družina tista, ki ima večjo moč v 

odnosu z delavci določene vzgojno-izobraževalne institucije. Zaradi večjega nabora teh 

institucij v današnji potrošniški družbi se med njimi pogosto pojavi tekmovalnost, in sicer v ta 

namen vodstvo in zaposleni delujejo v smeri, da starše privabijo prav k njim, zato pa je 

potrebno uvajanje novosti, posebnosti, atrakcij ipd. (Devjak, Berčnik, 2018). In ravno pri tem 

obravnavanem modelu pride še bolj izrazito v ospredje pogosto slišana pravica staršev, ki jim 

omogoča, da povsem po lastnih interesih izberejo vrtec, katerega želijo, da obiskuje njihov 

otrok (Devjak idr., 2010). Tako starše lahko pojmujemo kot kliente, saj slednji s svojimi 

denarnimi izplačili podpirajo delovanje vzgojno-izobraževalne institucije, zato so le-te 

pravzaprav odvisne od njih - odločitve o obiskovanju določenega vrtca -, pri tem pa je 

pomembna zadeva številčnost vpisa (Berčnik, Devjak, 2016). Iz zgoraj zapisanega lahko 

ugotovimo, da se starši pravzaprav pojavijo v potrošniški vlogi in se od delavcev posamezne 

institucije pričakuje, da zgolj ponujajo nasvete, podpirajo, informirajo in predlagajo načine 

razrešitve nastalega problema, za katerega naj bi bil kriv celo sam vrtec, vendar, zaradi že 

omenjene neenakovredne delitve moči, končna odločitev ni v njihovih rokah. To lahko 

povzroči, da se vzgojiteljeva strokovnost zanemari in ne nastopa kot strokovnjak, ampak zgolj 

kot podpornik, nad katerim bedijo starši in višji organ - država, torej se znajde v stanju 

podrejenosti oz. t. i. klientskem položaju (Devjak, Berčnik, 2018). 

Seveda pa je lahko medsebojni položaj starša in strokovnega delavca, gledano na vse prej 

opisano, tudi nasproten, torej so starši tisti, ki že od prvega trenutka postanejo klienti, saj 

vzgojno-izobraževalna institucija znotraj pravil celotnega sistema šolstva zastavi svoje 

delovanje, v kar spada tudi vidik sodelovanja s starši, in vključene uvede v že zasnovano. 

Torej lahko hitro ugotovimo, da starši v tem primeru niso tisti, ki bi imeli niti v svojih rokah 

in odločali o večini, kar se tiče vzgoje in izobraževanja njihovega otroka, pač pa se podrejajo 

ustanovi, v katero vstopajo (Devjak, Berčnik, 2018). V tem primeru je vzgojitelj/učitelj tisti, 

ki ima prevladujočo moč in jo tudi izrablja, se počuti odgovornega za otrokov razvoj, 

napredek, glavnega snovalca medsebojnih odnosov z družino in nosilca sprememb, zaradi 

tega pa se pogosto starši podredijo in umaknejo oz. se izogibajo sodelovanju. To je po 

določeni strani lahko povsem pričakovano, saj je, s povsem ustvarjenim sistemom, vendarle 

že v samem začetku staršem onemogočena enakopravna soudeleženost (Vidmar, 2001). 

Tudi Romšek (2001, nav. po Logar, 2012) se strinja, da se pri odnosu, ki ga označujemo za 

klientskega, pojavlja razmerje pod- in nadrejenosti, s strani družine ali strokovnih delavcev 
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vrtca. Vendar pri tem dodaja, da se vsi omenjeni členi, ki imajo vpliv na otrokov razvoj in 

napredek, trudijo k izboljševanju in kompenzaciji – torej vzgojitelj deluje v smeri popravka 

oz. nadomestitve morebitnega manka, ki lahko nastane pri vzgoji doma. Starševska vloga je 

morda bolj izrazita kasneje, ko otrok začne obiskovati pouk, saj otroku nudijo pomoč pri 

šolskem delu, verjetno pa lahko določeno podporo instituciji izkazujejo že v predšolskem 

obdobju. Slednje omenja ravno J. Lepičnik Vodopivec (2013), ki zapiše, da bi lahko starše v 

takšnih situacijah označili za vzgojiteljeve pomočnike, ki delujejo v smeri nadgradnje dela 

strokovnega delavca. To se v prvih letih denimo izraziteje pokaže pri urjenju osnovnih navad, 

saj je za pridobitev le-tega koristno večkratno ponavljanje, kar pomeni, da je ključnega 

pomena otroke spodbujati k določenemu skozi celoten dan – potrebni sta doslednost in 

skupno delo vzgojiteljev in staršev. 

Iz tega lahko ugotovimo, da za ta model, kot navajata S. Berčnik in T. Devjak (2016), v 

nobenem izmed zgoraj omenjenih vidikov, ni značilno skupno načrtovanje in izvajanje dela 

oz. programa vrtca, niti ne snovanje medsebojne interakcije skozi posamezno šolsko leto, prav 

tako se ne pojavi obojestranska aktivna skrb za sestavo dokumentov, ki so pomembni za 

delovanje posamezne institucije v vzgoji in izobraževanju. Čeprav bi, kot zapiše J. Lepičnik 

Vodopivec (2013), v nekem obziru kljub vsemu lahko govorili o odnosu vzajemnosti, se 

moramo zavedati, da bo pri tem modelu sodelovanja poleg tega vedno zaznati dominanco na 

eni strani in podredljivost na drugi. Tako pozicija klienta enega izmed akterjev odnosa, kot 

izpostavi Resman (1992, nav. po Vidmar, 2001), privede do tega, da je celoten odnos zgrajen 

na pričakovanjih, ki se izkažejo za nerealistična in ne zmožna medsebojno udejanjiti, prav 

tako se zmanjša možnost resnične ocenitve položaja v določenem trenutku, najbolj pa je 

kritična razdelitev odgovornosti, ki je potrebna za otrokov razvoj. 

5.3.1 Paternalistični model sodelovanja 

Kot posledica klientskega modela sodelovanja pa se lahko pojavi še paternalistični model 

sodelovanja, v katerem prihaja do »poučevanja« staršev.  Zavedati se moramo, da nekateri 

posamezniki podpirajo zamejitev vplivnosti in možnosti posega staršev v vrtec, saj trdijo, da 

drugo omenjeni večinoma nimajo izobrazbe z ustreznega vzgojno-izobraževalnega področja 

oz. strokovnega znanja, da bi lahko na pomembnejših srečanjih nastopali na enakovredni 

ravni s strokovnimi delavci. Zaposlene se v takšnem primeru označuje za eksperte svojega 

področja, ki svoje utemeljene odločitve podkrepljujejo s pridobljenimi strokovnimi argumenti, 

da starše prepričajo v relevantnost in pravilnost predlaganega, v ta namen pa se lahko porabi 

precej dragocenega časa (Devjak idr., 2010). Strokovni delavci si v takšnem odnosu navadno 
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podredijo starše in jih obravnavajo kot nevedne, nezrele, nesposobne, nemisleče osebe, 

namesto katerih sprejemajo odločitve, pričakujejo pa le poslušne posameznike, ki bodo 

sprejeli ponujen odnos in vlogo. Ravno to je lahko razlog, da doživljajo različna neugodna 

čustva, ki nastanejo tudi iz razloga, ker strokovni delavci nimajo razumevanja do njihovih 

izraženih stališč in pripomb (Kalin idr., 2009). Tudi M. Pšunder (1994) omenja zamejitev 

mnenj in pogledov staršev, ki lahko pripelje celo do prikritega prisiljevanja družinskih članov 

otroka, da preoblikujejo lastno miselnost, kar avtorica označi kot sodelovanje, usmerjeno k 

razhajanju vključujočih. 

Romšek (2001, nav. po Logar, 2012) in M. Pšunder (1994) zapišeta zelo podoben vidik o 

odnosu, v katerem naj bi prevladoval paternalizem. Slednjega bi si lahko razložili kot 

usmerjenost k zaščitništvu oz. pokroviteljstvu, ki pa je bolj kot ne namišljen. Če pogledamo 

realnost, se, tako s strani družine kot strokovnih delavcev, nad otrokom izvaja večji nadzor, 

vodenje in zagovorništvo, ključno pa bi bilo, da bi obe strani bili usmerjeni v pomoč. J. 

Lepičnik Vodopivec (2013) ta model sodelovanja označi za skrajnega, saj naj bi bil zasnovan 

tako, da je odklonilen za iniciacije in ustvarjalnost otrok oz. naj bi jim onemogočal, da so to, 

kar so kot razvijajoče osebe same. Ker se nekateri starši poslužujejo takšnega odnosa doma, 

se včasih pojavi, da se podobno ravnanje pričakuje tudi od strokovnega delavca, s katerim 

sodelujejo. 

J. Kalin idr. (2009) poudarijo, da je moč preseči takšen odnos, če se lotimo analize pristopa 

strokovnih delavcev do staršev in naredimo korake v smeri izboljšanja – spoštovanja in ne 

poučevanja staršev ter spremembe vnaprejšnje miselnosti o potrebi po pod- in nadrejenosti, 

pač pa se raje usmerimo v zavest o nujnosti medsebojne pomoči ter podpore. 

5.4 Partnerski model sodelovanja 

5.4.1 Opredelitev partnerstva 

Besedila o partnerskem modelu sodelovanja so v literaturi različnih avtorjev pogostejša in 

obsežnejša, zato bomo temu modelu, namenili nekaj več besed, tudi s tem razlogom, ker se 

zdi najbolj ustrezen. Kot zapišejo J. Kalin idr. (2009), se zaposleni znotraj vzgojno-

izobraževalnega sistema že nekaj časa zavedajo, da pristop, temelječ na paternalizmu, 

avtoritarnosti in klientskem pogledu na starše, ne bo prinašal dobrih uspehov. S tem se strinja 

tudi Bastiani (1993, nav. po Berčnik, Devjak, 2017), ki poudari, da imamo večjo možnost za 

vzpostavitev partnerstva, če sprva odstranimo največje probleme klientskega modela, v kar 

štejemo tudi to, da strokovni delavci drugače pristopajo do staršev, denimo, da jih ne obsojajo 
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in si oblikujejo mnenja o njih na podlagi tega, kako pogosto se udeležujejo organiziranih 

sestankov in aktivnosti ter komunicirajo z njimi. Ker nam današnji čas že pogosto ponuja 

uporabo pojma partnerstvo, moramo razmisliti o njegovi dejanskosti oz. polnem pomenu, na 

kar nas opozorijo tudi E. N. Patrikakou, Weissberg, Redding in Walberg (2005, nav. po 

Berčnik, Devjak, 2016), ki izpostavijo, da gre za terminsko besedo s širokim, večplastnim 

ozadjem in se jo prepogosto navaja kar na podlagi intuicije, razlog pa je iskati v tem, ker 

vendarle njegova operativna uporaba ni povsem konkretno in natančno določena. Zagotovo 

zgolj vidik sodelovanja med starši in strokovnimi delavci še ne zadostuje merilom odnosa, ki 

izpostavlja osebe kot partnerje, pač pa mora biti, kot navedeta Bakker in E. Denessen (2007, 

nav. po Berčnik, Devjak, 2016), zaznana vključenost staršev oz. ostalih otrokovih bližnjih v 

življenjski in delavni vzgojno-izobraževalni proces, zato bi v tej situaciji lahko hitro podali 

sklep, daje vendarle znotraj tega že vključen prej omenjeni vidik sodelovalnosti. Vendar pa 

slednjega ne moremo z gotovostjo trditi za vsak odnos, saj včasih lahko govorimo o 

vključujočih starših, katerih sodelovanja ne bi mogli označiti za aktivnega. 

T. Devjak idr. (2010) v svojem besedilu poudarijo, da naj bi snovalci Kurikuluma za vrtce v 

že obravnavano načelo sodelovanja s starši vpletli elemente tega odnosa, kjer sta strokovni 

delavec in starš v čim večji meri drug drugemu partner, kar naj bi bilo moč zaznati, kot 

izpostavita S. Berčnik in T. Devjak (2015), tako na nivoju načrtovanja, izvedbe, kot tudi pri 

evalvaciji procesa vzgoje in izobraževanja. J. Lepičnik Vodopivec (2013) zapiše, da 

upoštevanje omenjenega nacionalnega dokumenta ter dejansko izvajanje partnerstva s starši 

posredno omogoča izvrševanje zapisov Bele knjige in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu, s 

tem pa se izoblikuje najbolj naravna in pristna zveza, ki lahko nastane med družino in 

določeno vzgojno-izobraževalno institucijo. Kot navedeta T. Devjak in S Berčnik (2018), v 

prvi vrsti vzpostavitev partnerskega odnosa omogoča, da spremenimo pogled in stališča do 

staršev, ki so pri vzgojiteljih lahko precej raznolika, in sicer nanje ne smemo gledati kot na 

problem. J. Kalin (2009) zapiše, da je sodelovanje, temelječe na partnerskem odnosu, v 

današnji družbi potreba, za katero bi lahko dejali, da se v določeni meri že uresničuje. Z. 

Rutar Ilc (2009) pa se povsem ne strinja s tem, saj pravi, da se vzgojitelji sicer že poslužujejo 

najrazličnejših oblik sodelovanja z družinami, vendar tisti pravi, sistemsko oblikovani načini, 

ki bi staršem preko partnerske zveze omogočali podporo in jih opolnomočili, še niso tako 

pogosti. Ob tem se je potrebno zavedati zapisanih besed R. Beguš (2012), da ne smemo 

zamenjevati pomena besed sodelovanje in partnerstvo, saj ne gre za povsem isto zadevo. Pri 

prvi imamo dva različna in ločena akterja, ki sicer oba vlagata v isto, vendar imata razdeljene 
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vloge, zato tudi stojita vsak na svojem bregu, torej ne sestavljata skupne celote, kar pa velja za 

partnerski odnos, kjer je poudarjen vidik enakovrednosti, participacije in pravične delitve 

pristojnosti, katerega del je tudi skupno sprejemanje odločitev, ki se tičejo otroka. Tako lahko 

rečemo, da je odnos, temelječ na osebah kot partnerjih tisti, za katerega bi dejali, da je 

položajno višji in ima večjo uspešnost, to pa nam lahko pove, da je tudi zahtevnejši kot samo 

sodelovanje. Po besedah T. Devjak in S. Berčnik (2018) pri partnerstvu ni ključno, da smo 

usmerjeni v združitev medsebojnih nalog, tako starševskih kot vzgojiteljevih, pač pa je ključ v 

izpostavitvi podobnosti in razlikovanj, v katerih moramo poiskati močne točke, ki nam služijo 

kot izhodišče za grajenje odnosa, to pa je naloga, ki zahteva kar precej napora vseh 

sodelujočih. 

Opomniti še moramo, da seveda nastanka dobrega odnosa, ki je usmerjen v partnerstvo, ni, če 

se zanj ne trudita obe strani, potrebno pa je zavedanje, da ne gre za oblikovanje statične zveze, 

pač pa spreminjajoče na podlagi izraženih interesov posameznika – s strani strokovnih 

delavcev ali staršev (Vidmar, 2001). Tudi Z. Rutar Ilc (2009) zapiše, da je partnerstvo 

področje, za katerega je nujno potrebno skrbeti, saj se sicer lahko dogodi, da izzveni, kljub 

temu da starši kažejo željo za uspešnost svojih potomcev in se postavijo v pozicijo, kjer bodo 

od vzgojno-izobraževalne institucije pripravljeni prejemati informacije, a to ni dovolj. Velika 

ovira za takšen odnos je lahko tudi, ker strokovni delavci ne vedo, kako ga oblikovati, da se 

bo razvil v želeni smeri, J. Kalin (2009) pa navede, da se dvomi lahko pojavijo tudi pri starših, 

saj nimajo znanja ali izkušenj, kaj se v tej obliki odnosa pričakuje od njih, in ne poznajo 

načina, kako naj se najbolje vključijo vanj. Vendar je ravno zato pomembno, kot omenja Vec 

(2009), da se partnerstvo ustvarja skupno, torej gre za pot oblikovanja odnosa, temelječega na 

vzajemnosti, ki poteka korak za korakom in se postopoma razvija. Pri tem le-tega strokovni 

delavci ne smemo z moralističnim in večvrednostnim pristopom zatreti že v kali, saj so za 

nastanek partnerstva ključni začetki in bi z omenjenim takoj postavili prepreko med družino 

in vzgojno-izobraževalno institucijo. Zato pa T. Devjak in S. Berčnik (2018) poudarita, da je 

za obravnavan odnos potrebno staršem zagotoviti prepričanje in občutje upravičenega 

izražanja lastnih prispevkov in pogledov, ki jih vedno cenimo. Seveda pa imajo, po mnenju 

Vidmarja (2001), od prvega trenutka pomembno vlogo tudi starši, ki lahko za vzpostavitev in 

vzdrževanje ustreznih partnerskih odnosov naredijo marsikaj, kot prvo pa morajo biti željni 

ohranitve zveze z institucijo, ki mora biti uvrščena pred tisto po kvaliteti (oblikovanja) 

potekajočega vzgojno-izobraževalnega dela. Poleg tega pa mora v njihovi zavesti in prav tako 

tudi v vzgojiteljevi obstajati zavedanje, kar izpostavita S. Berčnik in T. Devjak (2015), da 



 

24 

 

sodelovalni odnos, usmerjen v partnerstvo, tudi v sedanjosti ni dosegljiv tako zlahka, čeprav 

se morda na prvi pogled zdi skoraj nekaj naravnega in pogosto zaznanega. 

5.4.2 Značilnosti in pogoji za partnerstvo 

Da lahko govorimo o partnerskem modelu, je potrebno zagotavljanje enakopravnosti in 

soodgovornosti pri več delih potekajočega dela in življenja znotraj posamezne institucije 

(Bale 2009, Kalin idr., 2009, nav. po Ažman idr., 2015). Značilnost omenjenega odnosa je 

zagotovo sodelovanje, pri katerem so vsi vključeni usmerjeni v precejšnjo aktivnost in v smeri 

doseganja skupnega cilja oz., kot navede Macbeth (1993, nav. po Devjak idr., 2010), gre za 

skrb v smeri uravnavanja veljave med sodelujočimi. Pri tem je, kot zapiše Novak (2009, nav. 

po Beguš, 2012), veliko pozornost potrebno nameniti odprtosti oseb(nosti), ki se predvsem 

nanaša na doživljanje realističnega stanja, usmerjenega v skupno korist. Bastiani (1993, nav. 

po Devjak idr., 2010) s svojega vidika o partnerskem modelu sodelovanja poudari, da se med 

posamezniki izoblikuje odnos, ki temelji na medsebojni naklonjenosti, kjer se poudarja 

porazdeljevanje odgovornosti in moči. Seveda ob upoštevanju, da le-ta zaradi avtonomnosti, 

ki jo strokovni delavci v vrtcu/šoli imajo, nikoli ne bo mogla biti povsem enotna, se pa naj bi 

enakost, po besedah S. Berčnik in T. Devjak (2016), kazala predvsem kot spoštljiv 

obojestranski odnos in upoštevajoče pristopanje k dialogu, tako s strani vzgojitelja kot starša. 

Že od samega začetka graditve odnosa je potrebno ozavestiti, da so nenazadnje vzgojitelji 

tisti, ki so pristojni za vzgojno-izobraževalno plat, torej merimo na njihovo zahtevo po 

uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev, starši pa so strokovnjaki za svoje otroke oz. so 

prav tako uradno pristojni za njihovo vzgajanje in izobraževanje, vendar pa področje 

doseganja kurikularnih in drugih ciljev ni njihova domena. Vsekakor bi se moral vsak član 

odnosa truditi, da po svojih močeh čim več doprinese na poti do končne stične točke, saj je le-

ta odraz skupnega dela oz. partnerstva. Raab (1993, nav. po Devjak idr., 2010) poudari še, da 

zanj definicija oseb kot partnerjev skozi medsebojni odnos, temelječ na interakciji, ponuja 

možnost soodločanja, vendar s tem prinese določene obveze, ki jih moramo drug drugemu 

izpolnjevati. D. Maleš (1994, nav. po  Lepičnik Vodopivec, 2013) doda, da naj bi se trudili v 

smeri enakopravnega deljenja informacij, tudi ciljev in obveznosti pri potekajočem delu 

vzgoje in izobraževanja otrok, saj nam le, kot poudari R. Beguš (2012), takšen pristop, torej 

kakovostno partnerstvo, lahko zagotovi življenje in miselnost, ki bi ju označili za kvalitetno. 

Slednje pa je, po besedah M. Žnidaršič (2012), dobro omogočeno tudi preko tega, da poleg 

dvosmernega dialoškega načina komuniciranja, različnih popoldanskih aktivnosti ter 

zagotavljanja možnosti aktivnega vključevanja v življenje in delo vrtca omogočamo 
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udeleženost v srečanjih strokovne narave, obveščamo o izvedbi predavanj za starše, kar jim 

zagotovi dodatna znanja, s tem pa neposredno možnost poglabljanja partnerstva, to pa prinese 

korist tudi strokovnim delavcem. 

Ne smemo tudi pozabiti, da so ključ naslednje vrednote: vzajemnost, podpiranje, 

enakovrednost (v čim večji meri, kot je možna), skupna namembnost, odprtost za dogovore in 

spoštljivost. Ravno slednja je tista, ki jo moramo umestiti na eno izmed prvih mest, ko 

govorimo o partnerstvu, med bistvenejše pa bi, poleg že omenjenih, lahko vključili še 

predanost in pripravljenost na dalj trajajoče skupno delo (Devjak, Berčnik, 2018). K vsemu 

temu bi bilo potrebno dodati še pristnost, priznavanje zmot in nevednosti, spoštovanje 

posameznikov kot individuumov ter zmožnost poslušanja in vživljanja – empatičnost. Pri 

slednjem je potrebno poudariti, da mora posameznik, ko je v stiku z drugimi, biti umirjen, saj 

razburjenost ne omogoča jasnega razmišljanja in ne prinese dobrih skupnih rešitev 

problemskih situacij. Ljudje moramo izkazovati občutljivost do drugega in biti 

nekomformistični, kar pomeni, da je potrebno izoblikovati odnos, kjer bo hitro začutiti 

odprtost za novosti in informacije, obenem pa je potrebno biti socialno samozaupljiv, saj bodo 

starši spoštovali strokovne delavce, ki zaupajo vase, v svoje delo ter bodo vedeli, kaj in zakaj 

nekaj počnejo, kar zagotovo velja tudi v nasprotni smeri (Lepičnik Vodopivec, 2013). 

Tudi Teršek (2002, nav. po Lepičnik Vodopivec in M.  Hmelak, 2016) izpostavi nekaj 

pogojev, za katere meni, da so pomembnejši, če želimo vzpostaviti partnerski odnos, in sicer 

so to zagotovo sproščen pristop, ki vsebuje strokovnost in občutek odgovornosti, pomen 

pripisuje tudi znanju poslušanja in pogovarjanja, zmožnost privabljanja staršev, prav tako pa 

sposobnost obrazložitve lastnih pričakovanj, izražanje odločnosti in trud za sprotno iskanje 

rešitev ob nastalih problemih. Ravno slednje omenja tudi M. Kumer (2014), ki pravi, da je ob 

razreševanju nastalih konfliktnih situacij potrebno dati poseben poudarek na pozitivno 

usmerjenost in ustrezno komunikacijo, pri kateri se je najbolje posluževati »jaz sporočil«, saj 

v nasprotnem primeru, t. i. »ti sporočila« delujejo napadalno, obtoževalno, starši doživljajo 

občutek svetovanja. Koristno je, da problem vzamemo za svojega, se vživimo vanj in v 

občutja staršev ter pri tem ne kažemo slabšalnega odnosa, ki bi morda lahko celo povzročal 

občutek ogroženosti. Tako denimo velja, kot izpostavi Kroflič (2002, nav. po Berčnik, 

Devjak, 2017), tudi za razreševanje težav kot za celotno sodelovanje, da naj ne bi nihče izmed 

akterjev imel zares končne, zadnje besede, pač pa je ključno dogovarjanje in iskanje skupnih 

najboljših razrešitev, saj le-to omogoča nadaljnje uspešno skupno delo. S tem se strinjata tudi 

E. D. Bahovec in K. B. Golobič (2004), ki poudarjata t. i. etiko udeleženosti, za katero velja, 
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da v odnosu nimamo strani zmagovalca in poraženca ter se zagotavlja način komunikacije, 

kjer se soustvarja pogovor, tudi interpretacijo in sporazum oz. dogovor. Slednji pojem omenja 

tudi Hoffman (1994, nav. po Devjak idr., 2010), ki doda, da gre za sodelovanja, pri katerem se 

starš prelevi iz objektivnega opazovalca v udeleženca pogovora, osredinjenega na otroka, ki 

ga nikoli ne konča zgolj en posameznik. Po besedah E. D. Bahovec in K. B. Golobič (2004) bi 

lahko govorili o vzgojitelju in staršu kot o soigralcih, ki skupno raziskujeta in tako ustvarjata 

najboljše možno okolje za otroka in njegov razvoj. Ažman idr. (2015) pa izpostavljajo pomen 

vseh členov sodelovanja kot odličnih sogovornikov, kar je podlaga za partnerski odnos, saj se 

bo le-ta lahko udejanjil šele, če ga bodo od samega začetka gradili na ustreznih temeljih ter bo 

šlo za sistematično zastavljeno in usklajeno potekajoče načrtovano delo, za katerega bodo 

kasneje vsi motivirani, kar spodbuja nadaljnji razvoj odnosa. O pomembnosti jasno 

zastavljenih ciljev in svobode pri odločanju ter izražanju piše tudi Resman (1992, nav. po 

Vidmar, 2001), ki ravno za slednje pravi, da nakazuje na zanimanje za skupno delo in razvoj 

odnosa, kjer si drug drugemu lahko rečemo partner. Vonta (1998, nav. po Žnidaršič, 2012) 

zapiše, da če želimo ohraniti partnerski odnos in trditi, da je le-ta kvaliteten, potem je 

potrebno zavedanje o vseh dejavnikih, ki imajo nanj vpliv in poseben poudarek dati 

njegovemu vrednotenju. 

Pomembnejšo nalogo in odgovornost v tem odnosnem vidiku, po besedah S. Berčnik in T. 

Devjak (2017), nosijo strokovni delavci, ki morajo biti izjemno prilagodljivi in delovati v 

smeri približanja staršem. Obenem morajo zagotavljati občutje »varnega« prostora, katerega 

doživljajo tudi sami, stremeti k oblikovanju odnosa, v katerem bo prevladovalo prepričanje, 

da kultura in jezik posameznika nimata vpliva pri sodelovanju. O tem piše tudi J. Kalin 

(2009), ki izpostavi, da se je potrebno truditi v smeri vključevanja vseh, torej poseben 

poudarek dati tistim, ki bi jih morda, iz takšnih ali drugačnih razlogov, označili za 

»problematične«, kar je prav tako del dobro razvitega partnerskega sodelovanja. Ob 

oblikovanju le-tega moramo vedeti, da se bomo včasih srečali s situacijo, v kateri na 

nikakršen način ne bo možno z določenim posameznikom vzpostaviti želene odnosne zveze 

oz. bo to precej težko. Ravno v takšnih primerih pa je še bolj pomembno zavedanje, kar v 

svojem besedilu poudarjata S. Berčnik in T. Devjak (2017), da naša država na prednostno 

mesto znotraj vzgoje in izobraževanja postavlja naslednje vrednote: medkulturni dialog, dobre 

medosebne odnose in seveda usmerjenost v razvijanje in krepitev kompetenc, kot so denimo 

nenasilnost, strpnost, na spoštovanju zgrajen odnos ipd. 
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5.4.3 Predlogi drugačne (razširjene) uporabe pojma partnerstvo 

J. Epstein (2009, nav. po Lepičnik Vodopivec, 2013) poudarja zavedanje, da učenje in razvoj 

otroka potekata znotraj institucije, doma in tudi širše skupnosti, torej na treh ravneh, zato bi 

morda pojem vključevanje staršev raje opustili in začeli uporabljati naslednje: partnerstvo 

med vrtcem, družino in skupnostjo. Pri tem je potrebno imeti v mislih, da razvoj otroka 

poteka znotraj vseh treh kontekstov, ki so neločljivo povezani, prav tako imajo nanj vsak po 

svoje določen vpliv in ob upoštevanju le-tega moramo tudi načrtovati skupno delo. O tem piše 

tudi D. Logar (2012), ki izpostavi, da tako strokovni delavci, otroci in družina skupaj 

oblikujejo izjemno močno zvezo, za katero bi lahko uporabili kar poimenovanje tripartiten oz. 

tristranski sistem in ravno slednji je nekaj najbolj ključnega in obveznega znotraj vsakega 

potekajočega vzgojno-izobraževalnega procesa. T. Devjak in S. Berčnik (2018) nas opozorita, 

da ob oblikovanju in ohranjanju omenjene zveze nikakor ne smemo pozabiti na otroka in 

njegovo vlogo, ki kljub svoji razvijajoči naravi, pomembno vpliva na odnos, zato ga moramo 

obravnavati kot aktiven člen procesa. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

6 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Sodelovanje med vrtcem in družino oz. strokovnimi delavci in starši je ključnega pomena, da 

lahko govorimo o celovitem kakovostnem vzgojno-izobraževalnem procesu. Prav iz tega smo 

izhajali pri oblikovanju ciljev empiričnega dela, ki so, ugotoviti: 

- kako pomembno se staršem zdi sodelovanje s strokovnimi delavci in kakšne so po 

njihovem mnenju predpostavke za kakovosten medsebojni odnos; 

- kakšno je trenutno stanje na področju sodelovanja oz. natančneje, kateri izmed 

obravnavanih modelov sodelovanja se najpogosteje vzpostavlja in ohranja v razmerju 

med starši in strokovnimi delavci v izbranih vrtcih; 

- zadovoljstvo staršev z obstoječim vzpostavljenim modelom sodelovanja s strokovnimi 

delavci in želje ter predlogi za spremembe. 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi opredeljenega namena in ciljev raziskovalnega dela smo si zadali naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kateri pogoji so po mnenju staršev ključni za zagotovitev kakovostnega sodelovalnega 

odnosa z vzgojiteljem? 

RV2: Kateri model sodelovanja se najpogosteje pojavlja v odnosu med starši in strokovnimi 

delavci v izbranih vrtcih? 

RV3: Na kakšen način se kaže aktivno sodelovanje med starši in vrtcem? 

RV4: V kolikšni meri starši občutijo, da strokovni delavci spoštujejo in uresničujejo njihove 

pravice glede sodelovanja z vrtcem, predpisane s Kurikulumom za vrtce? 

RV5: Kakšno je zadovoljstvo staršev s trenutnim načinom sodelovanja?  



 

 

8 RAZISKOVALNA METODA

V pričujočem diplomskem delu ima empiri

čemer sta uporabljeni deskriptivna in kavzalno

raziskovanja. Kot tehniko zbiranja podatkov smo 

inštrument bil uporabljen vnaprej pripravljen anketni vprašalnik za starše.

8.1 Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec je nesluč

različnih vzgojno-izobraževalnih institucij, in sicer Vrtca Ciciban v Ljubljani, natan

enote Mehurčki, in Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Žiri. V vsaki instituciji je bilo 

razdeljenih 100 vprašalnikov, torej smo jih skupno oddali 200, od tega jih je bilo izpolnje

in do zapisanega roka vrnjenih 94 (47 %), slednji bodo predstavljali obravnavani vzorec v 

nadaljevanju. 

Pri izpolnjevanju smo starše v zač

Grafikon 

Kot je iz grafa razvidno, so prevladovale ženske, in sicer jih je bilo 81 (86,2 %), anketni 

vprašalnik je rešilo tudi 10 moških

opredelili.  

Želeli smo izvedeti, v katero izmed zapisanih starostnih skupin s

10,6 %

3,2 %
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em diplomskem delu ima empirični del temelje v kvantitativnem raziskovanju, pri 

emer sta uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. Kot tehniko zbiranja podatkov smo izbrali anketiranje, in sicer je za merski 

inštrument bil uporabljen vnaprej pripravljen anketni vprašalnik za starše. 

Raziskovalni vzorec je neslučajnostni in hkrati priložnostni, vključuje starše otrok iz dveh 

ževalnih institucij, in sicer Vrtca Ciciban v Ljubljani, natan

varstvene enote pri Osnovni šoli Žiri. V vsaki instituciji je bilo 

razdeljenih 100 vprašalnikov, torej smo jih skupno oddali 200, od tega jih je bilo izpolnje

in do zapisanega roka vrnjenih 94 (47 %), slednji bodo predstavljali obravnavani vzorec v 

Pri izpolnjevanju smo starše v začetku poprosili, da označijo svoj spol. 

Grafikon 1: Razvrstitev vzorca po spolu 

Kot je iz grafa razvidno, so prevladovale ženske, in sicer jih je bilo 81 (86,2 %), anketni 
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Želeli smo izvedeti, v katero izmed zapisanih starostnih skupin spadajo anketirani.
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in do zapisanega roka vrnjenih 94 (47 %), slednji bodo predstavljali obravnavani vzorec v 
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Grafikon 

Nekaj več kot polovica anketirancev 

(44,7 %) vprašanih pa je starejših od

Zanimala nas je tudi njihova izobrazba in na podlagi ozna

rezultate. 

Grafikon 3: Razvrstitev vzorca glede na zaklju
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Grafikon 2: Razvrstitev vzorca v starostne skupine 

anketirancev – 52 (55,3 %) je označila, da so stari med 26 in 35 l

pa je starejših od 36 let.  

je tudi njihova izobrazba in na podlagi označenega smo dobili

: Razvrstitev vzorca glede na zaključeno stopnjo izobrazbe
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Le dva anketiranca (2,1 %) 

označil, da je končal svoje izobraževanje s poklicno šolo, srednjo šolo oz. gimnazijo je 

opravilo 20 (21,3 %) vprašanih,

oz. univerzitetno izobrazbeno raven

tako pa jih ima 6 (6,4 %) najvišjo stopnjo izobrazbe 

Raziskava je bila izvedena tudi v dveh razli

Grafikon 

V vrtcu, ki se nahaja v mestu, je anketne vprašalnike

anketiranih - 41 (43,6 %) pa je izpolnjeno vrnilo v vzgojno

podeželju. 

8.2 Opis instrumenta 

Podatki so bili zbrani s pomoč

za potrebe diplomskega dela, namenjenega staršem vrt

anonimne narave. Prva stran je

vprašanja zaprtega tipa, v katerih smo spraševali po njihovem spolu, izbrati so morali eno 

izmed treh ponujenih starostnih skupin, opredeliti dokon

vrtca, ki ga obiskuje/jo njihov/

so bila vsebinsko povezana s temo diplomskega dela 

staršev na pomembnost sodelovanja, njihovo zadovoljstvo, dejansko stanje in po

razmerju sodelovanja s strokovnimi delavci in ur

sodelovanja s starši. V ta namen se nahajata dve tabeli, ki vsebujeta trditve in petstopenjske 
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 imata zaključeno zgolj osnovno šolo, samo 

al svoje izobraževanje s poklicno šolo, srednjo šolo oz. gimnazijo je 

vprašanih, višješolsko 7 (7,4 %), največ - 51 (54,3 %)

oz. univerzitetno izobrazbeno raven, magisterij stroke je doseglo 6 (7,4 %)

4 %) najvišjo stopnjo izobrazbe – doktorat znanosti.  

Raziskava je bila izvedena tudi v dveh različnih okoljih – mestnem in podeželskem.

Grafikon 4: Razvrstitev vzorca glede na lokacijo vrtca 
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zanimal nas je predvsem pogled 

staršev na pomembnost sodelovanja, njihovo zadovoljstvo, dejansko stanje in počutje v 

evanje pravic s kurikularnega načela 

sodelovanja s starši. V ta namen se nahajata dve tabeli, ki vsebujeta trditve in petstopenjske 

Mesto

Podeželje
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ocenjevalne lestvice – prva obsega 6, druga pa 16 trditev –, poleg tega sta jim bili ponujeni 

dve odprti vprašanji, preostala štiri vprašanja pa so bila kombiniranega tipa. 

8.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Po predhodni pisni odobritvi in dogovoru o izvedbi raziskave z vodstvom posamezne 

institucije smo v aprilu 2019, natančneje 15. 4. 2019, anketne vprašalnike v tiskani obliki 

oddali vodji Vzgojno-varstvene enote pri Osnovni šoli Žiri, ki jih je potem predala 

strokovnim delavkam, slednje pa po lastni presoji določenim staršem, saj jih ni bilo dovolj za 

vse. Preostalo polovico sem osebno razdelila strokovnim delavkam Vrtca Ciciban, enote 

Mehurčki, kjer sem zaposlena, le-te pa so jih ob odhodu izročile staršem otrok, prisotnim v 

tednu razdeljevanja. Na voljo so imeli deset koledarskih dni, torej do 26. 4. 2019, da izpolnijo 

vprašalnik, kar je bilo zapisano v uvodnem delu - nagovoru anketirancem -, o časovnem 

mejniku so bile obveščene tudi strokovne delavke oz. vodje, ki so starše ob predaji lahko 

opomnile na to. Izpolnjene anketne vprašalnike so imeli možnost oddati v vnaprej 

pripravljene škatle, ki so bile jasno označene in imele svoje mesto v dveh delih vrtca, nekateri 

pa so jih izročili kar strokovnim delavkam. 

8.4 Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo vnesli v tri računalniške programe, s pomočjo katerih so bili tudi 

kasneje obdelali, in sicer so to Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 in 

SPSS Statistics 22. Spremenljivke opisne (deskriptivne) narave smo predstavili s frekvenčno  

porazdelitvijo absolutnih (f) in relativnih frekvenc (f %), kar sta dva izmed pogostih 

postopkov, ki se uporabljata znotraj statistične analize, poleg tega smo pri petstopenjskih 

ocenjevalnih lestvicah, kjer so numerične vrednosti, izračunali še srednjo vrednost (�̅) in 

dodali standardni odklon (σ) za posamezno. Pri obeh vprašanjih odprtega tipa in tistih 

kombiniranih smo zapisanemu v čim večji meri poskušali poiskati skupni imenovalec in 

enake/podobne odgovore združiti in oblikovati range, ki smo jih šifrirali in tako zopet dobili 

možnost uporabe že zgoraj omenjena in uporabljena statistična postopka. Tako smo podatke 

zbrali v tabelarični obliki, za lažjo preglednost smo nekatere izmed njih predstavili v grafični 

obliki, vedno pa smo katerokoli formo s predstavitvijo podatkov spodaj še opisno 

interpretirali in rezultate utemeljili s pomočjo različnih virov in literature. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 Pogoji za zagotovitev kakovostnega sodelovalnega odnosa 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) nas je zanimalo, kateri pogoji so po mnenju staršev 

ključni za zagotovitev kakovostnega sodelovalnega odnosa z vzgojiteljem. V ta namen je bilo 

za starše oblikovano odprto vprašanje, zraven pa ponujena usmeritev, naj se pri prostem 

pisanju osredinijo na medsebojno komunikacijo oz. odnosni vidik. 

Na zastavljeno vprašanje ni odgovorilo 9 (10 %) anketirancev, preostalih 85 (90 %) pa se je 

pisno opredelilo, kaj njim predstavlja pogoje, da lahko med vzgojiteljem in staršem nastane 

dobro in uspešno sodelovanje. Torej bo 85 oseb predstavljalo 100%. 

Tabela 1: Pogoji za vzpostavitev kakovostnega sodelovalnega odnosa starša in vzgojitelja 

Največ anketiranih staršev (91,8 %) je izpostavilo »način pristopanja v medsebojni odnos«, in 

sicer so zapisali, da je pogoj zaupanje, toplina, razumevanje, pozitivizem, sproščenost, 

prijaznost, vzajemna spoštljivost, ki se dotika tudi vzgojiteljeve avtonomije, in 

iskrenost/odkritost. 

Anketiranci so pogosteje (76,5 %) poudarjali tudi pomembnost kakovostnega medsebojnega 

komuniciranja, ki se mora po njihovem mnenju izvajati redno/stalno. V to skupino odgovorov 

smo uvrstili tudi to, da so vsi vključujoči členi pripravljeni prisluhniti oz. se pogovoriti, si 

izmenjavati informacije, da jim je dana možnost spraševanja oz. poizvedovanja, izpostavljanja 

zaznane problematike, šlo naj bi za usmerjenost k jasnosti oz. k sporazumevanju brez ovir, 

kjer naj bi bil, poleg že vsega omenjenega, poudarek tudi na kontinuiteti, potrpežljivosti, 

odgovornosti, prilagodljivosti in obojestranskem trudu pri medsebojni, obojestranski 

izmenjavi informacij oz. obveščanju, ki naj bi potekalo tako od doma k vrtcu in obratno. 

Zraven bi lahko uvrstili še ustreznost (povratnih) informacij, za katere je pomembno, da 

povemo tako pozitivne kot negativne, se medsebojno obveščamo o posebnostih, ki navadno 

nastanejo v določenem obdobju  razvoja (npr. pojav trme). V to kategorijo smo uvrstili tudi 

POGOJ f f % 
Način pristopanja v medsebojni odnos 78 91,8 % 
Kakovostno medsebojno komuniciranje 65 76,5 % 
Konstruktivno/sprotno reševanje težav in svetovanje 14 16,5 % 
Medsebojno poznavanje in razumevanje 9 10,6 % 
Zanimanje in vključevanje v otrokov razvoj 9 10,6 % 
Večje število skupnih druženj 2 2,3 % 
Profesionalnost in strokovnost vzgojitelja 2 2,3 % 
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odzivnost, starši pa ob tem še navajajo, da velik pomen vidijo tudi v obveščanju o dogajanju, 

k čemer bi prišteli klice, če se v času otrokovega bivanja v vrtcu zgodi kaj posebnega. 

Za dober sodelovalni odnos je po mnenju vprašanih potrebno znati konstruktivno pristopati v 

primeru težav, kar omeni 16,5 % anketirancev. K tej kategoriji smo prišteli tudi to, da je 

vsakdo tekom razreševanja nastale zagate pripravljen prisluhniti nasvetom in se ob tem tudi 

kaj naučiti od drugega. 

Desetina anketiranih (10,6 %) omeni, da se jim zdi bistveno medsebojno poznavanje in 

sprejemanje, saj s tem lažje razumemo potrebe sočloveka in je omogočeno enostavnejše 

pristopanje pri vzgoji – delovanje v smeri skupnega cilja. Prav tako desetina (10,6 %) 

vprašanih poudari, da morajo vsi členi jasno izkazovati zanimanje za otrokov razvoj in se vanj 

dejavno vključevati, 2 (2,3 %) anketiranca vidita možnost kakovostnejšega sodelovalnega 

odnosa v številčnejših druženjih/srečanjih, 2 (2,3 %) pa sta izpostavila nujnost visoke stopnje 

profesionalnosti in strokovnosti vzgojitelja. 

Prav tako kot starši bi tudi mi na visoko mesto uvrstili področje komunikacije, pri čemer 

moramo biti pozorni na kakovost in stalnost izvajanja, saj brez slednje, kot poudarja J. 

Lepičnik Vodopivec (1996, nav. po Razgoršek, 2013), ne moremo pričakovati, da bomo lahko 

uspešno zgradili in ohranjali odnos med starši in vzgojitelji. Vrednote, kot so zaupljivost, 

spoštljivost, iskrenost oz. odprtost, ki jih starši cenijo, ko vzpostavljajo odnos z vzgojiteljem, 

kot ključne opredeli tudi J. Lepičnik Vodopivec (2013), ki obenem doda, da se slednje lažje 

razvijejo tekom odnosov, ki temeljijo na manjši formalnosti, vendar imajo izredne pozitivne 

učinke tudi za starše, saj tako navadno postajajo samozavestnejši in odgovornejši, to pa 

posredno vpliva na izboljšanje medsebojnega stika. Zdi se, da bi ravno te najpogosteje 

zapisane pogoje lahko povezali s partnerskim modelom sodelovanja, v katerem je izraziteje 

izpostavljen komunikativni odnos, ki mora slediti značilnostim dialoga, prežetega z veliko 

mero spoštljivosti ter odprtosti in kjer je sprotno deljenje informacij obveza. 
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V nadaljevanju smo opredelili pogled staršev na pomembnost sodelovanja, pri čemer so 

anketiranci na petstopenjski lestvici označevali strinjanje s posameznimi trditvami. 

Tabela 2: Predpostavke za učinkovitost odnosa sodelovanja 

TRDITEV STRINJANJE �̅ σ 
1 2 3 4 5 Ni odg. 
f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Pomembnost 
sodelovanja 

0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,1 % 10 10,6 % 83 88,3 % 0 0,0 % 4,9 0,4 

Sodelovanje v 
korist otroka 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 11,7 % 83 88,3 % 0 0,0 % 4,9 0,3  

Sodelovanje v 
korist staršem 

0 0,0 % 2 2,1 % 8 8,5 % 19 20,2 % 65 69,1 % 0 0,0 % 4,6 0,7 

Sodelovanje v 
korist strok. 
delavcem 

1 1,1 % 1 1,1 % 7 7,4 % 23 24,5 % 61 64,9 % 0 0,0 % 4,5 0,8 

Sodelovanje v 
korist vrtca 

1 1,1 % 1 1,1 % 11 11,7 % 18 19,1 % 60 63,8 % 3 3,2 % 4,5 0,8 

Sodelovanje za 
optimalen 
razvoj otrok in 
izboljšanje 
življenja 
družin 

0 0,0 % 0 0,0 % 6 6,4 % 12 12,8 % 76 80,9 % 0 0,0 % 4,7 0,6 

LEGENDA: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se ne morem odločiti, 4 – strinjam se,  
5 – popolnoma se strinjam. 

Kot lahko razberemo iz zgornje tabele (tabela 2), so povprečne ocene trditev precej visoke, 

med 4,5 in 4,9, kar nam pove, da se anketirani starši večinoma strinjajo ali zelo strinjajo z 

navedenimi trditvami. Sicer so bili ponekod odgovori precej enotnejši, torej je bil standardni 

odklon minimalen (znaša 0,3 ali 0,6), kar velja za prvo, drugo in zadnjo trditev. Medtem ko 

pri pogledu na prinašanje koristi sodelovanja staršem, strokovnim delavcem in vrtcu (tretja, 

četrta in peta trditev) vsebujejo nekoliko bolj raznolike oz. razpršene rezultate, kar lahko 

razberemo tudi iz standardnega odklona, ki ima v teh primerih vrednost 0,7 oz. 0,8. 

Prva obravnavana trditev se je nanašala na splošno pomembnost sodelovanja, kjer nihče od 

staršev ni označil, da se (popolnoma) ne strinja, da je medsebojna zveza med vrtcem in 

domom pomembna. En (1,1 %) anketirani se ni opredelil, 10 (10,6 %) jih je zapisalo, da se s 

trditvijo strinja, večina, torej kar 83 anketirancev (88,3 %) pa se je s trditvijo popolnoma 

strinjalo. 

Zatem nas je zanimalo, kaj anketiranci menijo o tem, da medsebojno razmerje med vzgojno-

izobraževalno institucijo in družinskimi člani prinaša koristne učinke otroku/-om. Pri tem so 

vsi starši izbrali višje vrednosti, saj se je 11 (11,7 %) anketirancev opredelilo, da se s trditvijo 

strinja, 83 (88,3 %) pa se jih je z zapisanim popolnoma strinjalo. 



 

36 

 

Pri naslednji trditvi, ki se je nanašala na koristne učinke za starše, so bili odgovori že bolj 

raznoliki - 2 (2,1 %) anketiranca se s trditvijo nista strinjala, 8 (8,5 %) anketiranih je ostalo 

neopredeljenih, 19 (20,2 %) se je s trditvijo strinjalo, večina anketirancev, kar 65 (69,1 %) pa 

se je tudi tokrat popolnoma strinjalo z zapisanim, torej občutijo pozitivne učinke, če imajo 

dober povezovalni odnos in redno komunicirajo s strokovnim delavcem.  

Razpršeni rezultati se še bolj pokažejo pri označitvi strinjanja, da imajo od procesa 

sodelovanja korist strokovni delavci. Tako je 1 (1,1 %) anketiranec označil, da se s trditvijo 

sploh ne strinja, 1 (1,1 %) vprašani se z zapisanim ne strinja, 7 (7,4 %) anketiranih staršev pa 

je bilo neodločenih. Strinjanje z zapisano trditvijo je izbralo 23 (24,5 %) anketirancev, 

popolnoma pa se je z zapisanim strinjala večina - 61 (64,9 %). Eden (1,1 %) izmed 

anketirancev na vprašanje ni odgovoril. 

Ko smo starše poprosili za opredelitev stopnje strinjanja glede pridobitve pozitivnih učinkov 

sodelovanja za celoten vrtec/institucijo, smo dobili naslednje vrednosti: možnosti sploh se ne 

strinjam in ne strinjam se s trditvijo je vsako izbral po 1 (1,1 %) anketiranec, 11 (11,7 %) se 

jih ni opredelilo, medtem ko je strinjanje s trditvijo izrazilo 18 (19,1 %) vprašanih, popolno 

strinjanje pa je označilo 60 (63,8 %) anketiranih. Pojavili so se 3 (3,2 %) anketiranci, ki niso 

izbrali ničesar izmed ponujenega. 

Zadnja trditev je poudarjala doprinos aktivnosti procesa sodelovanja za učinkovit, optimalen 

otrokov razvoj in posredno še vpliv na izboljšanje življenja družin. Nihče izmed anketiranih 

ni izbral nestrinjanja, 6 (6,4 %) se jih ni moglo opredeliti, 12 (12,8 %) se je odločilo za 

strinjanje, kar 76 (80,9 %) vprašanih pa se je s trditvijo popolnoma strinjalo, torej vidijo velik 

pomen lastne udeleženosti v vzgojno-izobraževalni instituciji in povezovanju z njo, saj 

prinaša pozitivne učinke njihovemu otroku/-om in tudi njim, kot akterju družine. 

Iz rezultatov je razvidno, da se starši zavedajo nujnosti sodelovanja in obenem koristnih 

učinkov, ki jih le-ta prinaša. Pri skrbi za nadaljevanje medsebojnega sodelovalnega odnosa je 

potreben pogled v skupno delo v dobrobit otrok/-a in njihovega razvoja, ki preko tega, kot 

izpostavijo Ažman idr. (2015), pridobivajo na lastni podobi in pogledu na obdajajoče okolje, 

doživljajo pozitivna občutja in spoštljiv odnos do vseh sodelujočih. Čeprav so bili povprečni 

rezultati za nekaj odstotkov nižji, se je vseeno izkazalo zavedanje staršev, da trud za dobro 

sodelovanje s strokovnim delavcem doprinese nekaj tudi njim, in sicer, kot zapišeta J. Kalin 

(2009) in I. Matijevič (2006), omogoča krepitev vezi z otrokom, boljše razpoznavanje in 

drugačno odzivanje na potrebe, zagotovi spremenjen pogled na odločitve, obenem pa prinese 
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poglobljeno znanje, ki sloni na spodbujajočem odnosu z manj uporabe kazni, drugačno 

vzpostavitev mej, spremembe pa se pojavijo tudi v njihovi osebnosti – postanejo 

samozavestnejši pri skrbi in vzgoji otrok. Pričakovano pa so starši najmanjšo, čeprav obenem 

še vedno izredno visoko mero strinjanja izrazili v pomenu, da pozitivne učinke dobrega 

medsebojnega odnosa občutijo tudi strokovni delavci, saj se, kot menita T. Devjak in S. 

Berčnik (2018), dobra odzivnost in zadovoljstvo staršev prenašata naprej na zaposlene, 

posredno tudi na vrtec kot celoto, ravno slednje pa je lahko sprožilni dejavnik, da nastanejo 

spremembe in koraki v smeri izboljšave. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo še strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na pogoje za 

kakovosten  sodelovalni odnos. 

Tabela 3: Pogoji za učinkovitost odnosa sodelovanja 

TRDITEV STRINJANJE �̅ σ 
1 2 3 4 5 Ni odg. 
f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Enakovredna 
vzgojiteljičina 
obravnava 

0 0,0 % 0 0,0 % 5 5,3 % 17 18,1 % 71 75,5% 1 1,1 % 4,7 0,6 

Razlikovanje v 
interesih 

55 58,5 % 20 21,3 % 4 4,3 % 9 9,6 % 6 6,4% 0 0,0 % 1,8 1, 3 

Vzgojiteljičin 
profesionalni 
odnos, 
sproščenost, 
spoštljivost 

0 0,0 % 1 1,1 % 2 2,1 % 15 16,0 % 75 79,8% 1 1,1 % 4,8 0,5 

Želja po 
sodelovanju, 
nadgrajevanju 
odnosa 

2 2,1 % 2 2,1 % 15 16,0 % 31 33,0 % 42 44,7% 2 2,1 % 4,2 0,9 

Pripravljenost 
vzeti si čas, se 
pogovoriti, 
svetovati 

0 0,0 % 1 1,1 % 9 9,6 % 14 14,9 % 70 74,5% 0 0,0 % 4,6 0,7 

Usposobljenost 
vzgojiteljice za 
sodelovanje 

0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 23 24,5 % 68 72,3% 3 3,2 % 4,8 0,4 

Sodelovanje 
kot zahteven 
proces 

32 34,0 % 18 19,1 % 17 18,1 % 15 16,0 % 12 12,8% 0 0,0 % 2,5 1,4 

Vpliv delovne 
dobe 
vzgojitelja na 
sodelovanje 

23 24,5 % 16 17,0 % 25 26,6 % 18 19,1 % 12 12,8% 0 0,0 % 2,8 1,4 

LEGENDA: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se ne morem odločiti, 4 – strinjam se,  
5 – popolnoma se strinjam. 
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Pri trditvi, nanašajoči na korektnost pristopa vzgojiteljice – enakovrednost pristopanja do 

staršev in otrok –, nihče izmed anketirancev ni izrazil (popolnega) nestrinjanja, torej ne 

občutijo nedoslednosti v odnosu do posameznih akterjev oddelka. Pojavilo se je 5 (5,3 %) 

anketiranih, ki so pri tej trditvi ostali neopredeljeni, 17 (18,1 %) vprašanih se z zapisanim 

strinja, večina, 71 (75,5 %), pa se je s trditvijo popolnoma strinjala, medtem ko 1 (1,1 %) 

anketirani pri tej trditvi ni označil ničesar. Povprečna ocena prve trditve znaša 4,7; standardni 

odklon pa je bil ob tem zelo nizek (SD = 0,6). Starši v večini trdijo, da jim je zagotovljena 

enakopravnost, zato bi lahko dejali, da se vzgojiteljice v obeh izbranih vrtcih zavedajo in v 

veliki meri upoštevajo obvezo, skladno s pedagoškim poklicem, ki ga opravljajo, o čemer 

pišeta E. Jensen in H. Jensen (2011) in omenita, da znotraj institucije osebno poznanstvo ne 

sme imeti vpliva, saj moramo imeti prav do vseh enak pristop. Ob tem denimo starost, 

izobrazba, okolje, verska opredeljenost, rasa, kulturna pripadnost, materni jezik, prepričanja 

staršev ipd. ne smejo igrati nikakršnega pomena, kar nam zapoveduje tudi Kurikulum za vrtec 

(1999) v načelu sodelovanja s starši, ki od strokovnih delavcev zahteva spoštovanje vsakogar  

oz. priznavanje posameznikov kot individuumov, kar smo tudi navedli kot eno izmed 

izstopajočih značilnosti sodelovanja, usmerjenega v partnerstvo. 

Zanimala nas je tudi različnost pričakovanj, ki jih imajo na eni strani starši in na drugi 

vzgojitelji. Dobili smo naslednje rezultate: 55 (58,5 %) anketirancev je označilo, da se s 

trditvijo popolnoma ne strinjajo, 20 (21,3 %) se z zapisanim ne strinja, 4 (4,3 %) vprašani se 

niso opredelili, le 9 (9,6 %) jih je izrazilo strinjanje, popolno strinjanje s trditvijo pa še manj – 

6 (6,4 %) anketirancev. Izračunana aritmetična sredina pri tej trditvi je 1,8, saj je večina 

izbrala (popolno) nestrinjanje, v primerjavi z ostalimi pa je tudi standardni odklon med 

večjimi – 1,3; torej so starši pri tej temi bolj raznolikega mnenja v primerjavi s preostalimi 

trditvami. Rezultati nam povedo, da vseeno več kot polovica staršev zaznava 

enotnost/podobnost pričakovanj z vzgojiteljem, kar omogoča lažje delo in sodelovanje oz. 

delovanje v skupno smer. Predhodna jasna predstavitev in skupno oblikovanje le-teh, za kar 

se v zadnjih nekaj desetletjih znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij še posebno trudijo, pa 

nam zagotavljajo, kot zapiše Teršek (2002, nav. po Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016), 

dobre možnosti za vzpostavitev partnerskega modela sodelovanja. Seveda moramo področju 

izražanja in zaznavanja pričakovanj dati posebno pozornost, vmesno se moramo prepričati o 

njihovi uresničitvi, saj so ravno slednje, kot omenjata J. Lepičnik Vodopivec in M. Hmelak 

(2016), eden od pogojev, na podlagi katerih naredimo skupno oceno o kvaliteti (dela) 

posamezne institucije. Lahko smo zadovoljni z rezultati, ki nakazujejo na prepričanja staršev, 
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da se njihova pričakovanja v precejšnji meri skladajo s tistimi, ki jih imajo strokovni delavci, 

na podlagi tega pa lahko zopet podamo sklep, da se izmed vseh treh opisanih modelov najbolj 

nagibamo k tistemu, ki podpira partnerstvo. 

Pri naslednji trditvi smo starše poprosili, da opredelijo, ali je vzgojiteljev pristop do njih 

profesionalne narave, občutijo sproščenost, zaupljivost in spoštljivost. Najnižja izbrana 

vrednost je bilo označeno nestrinjanje, in sicer s strani 1 (1,1 %) anketiranca, 2 (2,1 %) sta 

tokrat ostala neopredeljena, 15 (16,0 %) vprašanih se je z zapisanim strinjalo, večina, kar 75 

(79,8 %), pa je pri tej trditvi izrazila popolno strinjanje. Eden (1,1 %) izmed anketirancev pa 

na to vprašanje ni podal odgovora. Izmed vseh trditev znotraj obravnavane razpredelnice ima 

ravno slednja najvišje povprečje, in sicer kar 4,8, in obenem nizek standardni odklon – 

vrednost 0,5. Zadovoljni smo lahko z ugotovitvijo, povzeto iz odgovorov staršev, da 

vzgojitelji oddelkov obeh vrtcev pristopajo profesionalno, kar je, po besedah E. Jensen in H. 

Jensen (2011), pravzaprav dolžnost, ki jo s sabo prinese pedagoški poklic, in moramo paziti, 

da ne prestopimo meje, saj se je potrebno pokazati kot strokovnjak svojega področja. O tem 

piše tudi Prodanović (1981, nav. po Razgoršek, 2013), ki dodaja, da je le-to potrebno izkazati 

tudi na področju sodelovanja in se za to usmeriti k odprtemu dialogu, to pa nam znotraj 

vzgojno-izobraževalne institucije, po mnenju M. Kumer (2014), omogoči življenje, ki bi ga 

lahko označili za kakovostnega, torej se profesionalnost, znotraj katere morajo biti zaznane 

zaupnost, sproščenost in spoštljivost, posameznih delavcev odseva na celoten vrtec. Izjemno 

dobri rezultati oz. precejšnje strinjanje staršev, da so vzgojitelji strokovni in sproščeni, nam 

dajejo zopet dobro podlago, da bi lahko govorili o pojavnosti zadnjega obravnavanega 

modela, tj. partnerskega, saj smo ravno slednja načina pristopanja navedli kot pomembni 

odliki omenjenega odnosnega modela, ki se lahko izoblikuje med družino in vzgojno-

izobraževalno institucijo. 

Da sodelovanje uspeva, je potrebna zato izražena želja, trud in gradnja na odnosu – o tem je 

govorila naslednja trditev. Tako sta 2 (2,1 %) anketiranca označila, da se z zapisanim sploh ne 

strinjata, prav tako sta tudi 2 (2,1 %) izbrala nestrinjanje, 15 (16,0 %) vprašanih se ni moglo 

opredeliti, medtem ko jih je strinjanje označilo 31 (33,0 %), popolno strinjanje pa 42 (44,7 

%). Od 2 (2,1 %) anketirancev pa nismo dobili nikakršnega odgovora. Kljub temu da ima 

aritmetična sredina vrednost nad 4, natančneje 4,2, torej se v povprečju starši strinjajo z 

zapisanim znotraj trditve, se moramo ob tem zavedati, da to ni bilo povsem enotno mnenje, 

saj se izbire gibljejo skoraj za eno možnost (σ = 0,9). M. Črv in S. Nedič (2012) pravita, da je 

za kakovosten odnos potrebno staršem pokazati, da si želimo sodelovati z njimi, za kar bi se 
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strinjali, da velja tudi v obratni smeri – to morajo izražati tudi starši sami. Vsak vzgojitelj bi 

se moral ozreti na področje oblikovanih odnosov s starši in jih analizirati oz. kot zapiše J. 

Lepičnik Vodopivec (2013), o le-teh poglobljeno razmišljati in se usmeriti k nadgradnji 

trenutnega, saj nas le delo in spremembe na tem področju lahko pripeljejo do boljšega odnosa 

in lažjega (skupnega) dela. Vendar se sprašujemo, če zares vzgojiteljice izkazujejo opisano 

oz. se trudijo za drugačnost odnosa, ki bi lahko bil še na višji ravni, saj nam precej raznolike 

vrednostne izbire staršev, pa čeprav v povprečju precejšnje strinjanje, povedo, da bi lahko 

strokovni delavci na tem področju naredili več. 

Pri trditvi, nanašajoči na pripravljenost vzgojitelja, da si vzame čas za starše, se pogovori z 

njimi in jim svetuje, je najnižja izbrana vrednost nestrinjanje in še to je izbral le 1 (1,1 %) 

anketirani starš. Medtem ko je 9 (9,6 %) vprašanih pri obravnavani trditvi ostalo neodločenih, 

14 (14,9 %) se jih je z zapisanim strinjalo, največ anketirancev, 70 (74,5 %), pa je zapisalo, da 

se popolnoma strinja. Ker prevladuje večinska izbira najvišje ponujene možnosti, je tudi 

povprečna vrednost visoka, in sicer kar 4,6; standardni odklon pa za ta odgovor znaša 0,7. Na 

podlagi visoke mere strinjanja večine staršev se zdi, da imajo dovolj možnosti pogovora oz. 

so s pogostostjo in trajanjem, tako vsakodnevnim kot občasnim, kot so npr. pogovorne ure, 

zadovoljni in bi lahko sklepali, da se vzgojitelji trudijo uresničiti pričakovanja staršev na tem 

področju. Seveda pa je tudi pripravljenost na pogovor in izvajanje le-tega, kot omenja Teršek 

(2002, nav. po Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016), eden izmed ključnih dejavnikov, če 

želimo s starši imeti partnersko sodelovanje oz. način dela, vsekakor pa je v prvi vrsti nujno, 

da je vzgojitelj na to pripravljen, k čemer lahko prištejemo tudi znanje s tega področja in 

zmožnost poslušanja. 

Zanimal nas je tudi pogled staršev na usposobljenost vzgojitelja za proces sodelovanja. Starši 

so pri tej trditvi izbrali le dve – najvišji – vrednosti, in sicer se 23 (24,5 %) anketirancev z 

zapisanim strinja, 68 (72,3 %) vprašanih je označilo, da se popolnoma strinja, 3 (3,2 %) pa 

niso izbrali nič izmed ponujenega. Aritmetična sredina je, izmed vsega trenutno 

obravnavanega, pri tej trditvi dosegla najvišjo vrednost, znaša kar 4,8; torej so starši izjemno 

podobnega mnenja, saj je tudi standardni odklon nizek, le 0,4. Očitno je, da anketirani starši 

vidijo vzgojitelje v oddelkih, ki jih njihovi otroci obiskujejo, kot usposobljene osebe oz. 

zmožne kakovostnega opravljanja izbranega poklica, k čemur se prišteva tudi vidik 

sodelovanja. Ob tem se moramo zavedati, kot izpostavi S. Razgoršek (2013), da pogledi 

staršev na strokovnega delavca, njegova znanja, sposobnosti in zmožnosti vplivajo na 

izoblikovanje medsebojnega odnosa, kjer so poleg tega pozorni še na izkušenost in uspehe v 
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poklicnem življenju. Dobri rezultati, glede mnenja anketiranih o visoki stopnji 

usposobljenosti pedagoških delavcev, dajejo odlične temelje za izpeljavo kvalitetnega 

sodelovanja oz. večjo možnost odnosa, temelječega na partnerstvu. O tem pišejo tudi S. Antič, 

Trnavčevič A. in Jerman (2011), s katerimi imamo skorajda povsem enake povprečne 

vrednosti, a nas slednji kljub temu opozarjajo, da se pojavljajo manjše razlike med tem, 

kakšno relevantnost pripisujejo starši temu področju, in dejanskim stanjem, ravno to pa nas 

lahko usmeri k razmisleku o pomembnosti (dodatnega) dela na elementu trenutne obravnave, 

ki nas bo pripeljal do še bolj zadovoljnih vključujočih. 

Starši kot anketiranci so imeli možnost, da izrazijo občutke oz. (ne)strinjanje s tem, da je 

sodelovanje, ki poteka znotraj vzgojno-izobraževalne institucije, zahteven proces. Dobili smo 

razpršene rezultate, in sicer je 32 (34,0 %) anketirancev označilo, da se sploh ne strinja s 

trditvijo, 18 (19,1 %) vprašanih se z zapisanim ne strinja, neopredeljenih pa je ostalo 17 (18,1 

%). Strinjanje in obravnavanje odnosnega vidika z vzgojiteljem kot zahtevnega je izbralo 15 

(16,0 %) anketiranih, 12 (12,8 %) pa se z obravnavano trditvijo popolnoma strinja. Opazno je, 

da so bili starši zelo neenotni pri opredelitvi stopnje strinjanja glede zahtevnosti 

sodelovalnega odnosa, zato tudi povprečje zavzema popolnoma srednjo vrednost – 2,5; 

standardni odklon pa je pri tej trditvi najvišji, saj znaša kar 1,4. Že skozi analiziranje izbrane 

literature smo prišli do dveh različnih pogledov o (ne)zahtevnosti procesa sodelovanja, saj 

denimo J. Lepičnik Vodopivec (1996, nav. po Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2016) ter 

Vidmar (2001) omenjata, da so za vzpostavitev in ohranjanje le-tega potrebna posebna 

pedagoška spoznanja in strokovno znanje, ki se dotika predvsem komunikacijskega področja, 

védenja pristopanja k odraslim osebam, zatorej to, tudi z vidika raznolikosti vsakega 

posameznika, ni enostavno. Vendar nas po drugi strani Rajtman (2013) sili k razmišljanju, če 

morda ni zares potreben zgolj preprost rahločuten pristop in pristnost, ki jo zaznamo takoj ob 

začetku stika, vse drugo pa pride naravno. Ob premišljevanju o tem se nismo mogli opredeliti, 

vendar pa nam tudi odgovori staršev niso dali jasnega rezultata, h kateri strani bi se bolj 

nagibali, čeprav je več anketirancev vseeno izbralo nestrinjanje, kar nas usmerja bolj k temu, 

da sodelovanje ni tako zahteven proces, vsaj njihova percepcija je takšna. 

Pri zadnji trditvi smo želeli, da starši opredelijo stopnjo strinjanja s tem, če delovna doba 

vzgojitelja pomembno vpliva na področju sodelovanja, pri čemer smo dobili naslednje 

rezultate: 23 (24,5 %) anketirancev je izbralo popolno nestrinjanje, 16 (17,0 %) vprašanih se z 

zapisanim ne strinja, 25 (26,6 %) pa se jih ni moglo opredeliti. Strinjanje s to trditvijo je 

izrazilo 18 (19,1 %) anketirancev, 12 (12,8 %) pa jih je zapisalo, da se popolnoma strinja. 
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Aritmetična sredina odgovorov anketirancev pri zadnji obravnavani trditvi znotraj zgoraj 

oblikovane razpredelnice znaša 2,8; standardni odklon pa je zopet precejšen – 1,4, kar nam 

pove, da so izražena prepričanja staršev glede vplivnosti delovne dobe strokovnega delavca v 

povezavi s kakovostjo sodelovanja precej raznovrstna. Mogoče bi v nekem določenem 

pogledu lahko zapisali, da delovna doba vzgojitelja vpliva na sposobnost dobrega 

sodelovanja, sploh, če se osredinimo na pridobljene izkušnje preko različnih situacij. Vendar 

pa bi po drugi strani tudi dejali, da čas opravljanja pedagoškega poklica ni tako pomemben 

dejavnik, ki bi lahko izjemno vplival na izoblikovanje medsebojnega odnosa s starši. Bili smo 

deljenega mnenja, prav tako se je izkazalo, da tudi anketiranci niso enotni glede tega. Če 

pogledamo povprečje, se znajdemo v razponu nestrinjanja in neopredeljenosti o vplivu 

obravnavanega. Prav zato bi se morda naslonili in poleg osebnostnih značilnosti posameznika 

izpostavili besede K. Petrič (2013), ki omeni, da so strokovni delavci ob začetku kariernega 

dela zagotovo manj izkušeni in nimajo pravih veščin, ki so potrebne za pristopanje k staršem, 

lahko imajo težave oz. so okorni pri komuniciranju, poleg tega pa lahko malce dvomijo vase 

in to izražajo navzven, kar starši lahko zaznavajo in se tudi temu primerno odzivajo. 

Če povzamemo in strnemo dobljene odgovore oz. rezultate, bi kot odgovor na prvo 

raziskovalno vprašanje (RV1) zapisali, da anketirani starši vidijo ključ za vzpostavitev in 

ohranitev kakovostnega odnosa sodelovanja z vzgojiteljem, ki ga morajo obravnavati kot 

pomembnega, v načinu pristopanja v medsebojno razmerje. Pri tem se jim zdi bistveno, da je 

pristop strokovnega delavca ustrezen, sproščen in spoštljiv ter je usposobljen za področje 

sodelovanja. Zanj je, po njihovem mnenju, potreben trud vseh vključujočih, ki morajo 

obenem biti usmerjeni v otrokovo korist in njegov optimalni razvoj, ki hkratno vpliva na 

izboljšavo celotnega družinskega življenja, saj le tako lahko zagotovimo odlike kakovosti 

obravnavanega področja. Slednjo pa lažje dosežemo, če smo usmerjeni h konstruktivnemu in 

takojšnjemu reševanju nastalih težav, za kar je nujno potreben pogovor, ki zahteva 

pripravljenost posameznika, da si vzame nekaj trenutkov časa in se posveti drugemu. 

9.2 Pojavnost modelov sodelovanja med starši in strokovnimi delavci v vrtcih 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kateri model sodelovanja se 

najpogosteje pojavlja v odnosu med starši in strokovnimi delavci v izbranih vrtcih (RV 2). 

Najprej smo želeli, da se opredelijo, ali se v odnosu z vzgojiteljem počutijo v enakovrednem, 

podrejenem ali nadrejenem položaju. Vsakokrat pa smo v nadaljevanju poprosili, da svojo 

izbiro še obrazložijo oz. utemeljijo. 
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Grafikon 5: Položaj starša v odnosu z vzgojiteljem 
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Tabela 4:  Pojasnitev občutja enakovrednega odnosa z vzgojiteljem 

Največ, natančneje 17 (27,9 %), anketirancev je svojo izbiro enakovrednega odnosa 

podkrepilo s tem, da imajo z vzgojiteljem obojestransko komunikacijo, ki je korektna, 

pozitivno zasnovana. Govorimo torej o kvalitetnem sporazumevanju, zagotavljanju možnosti 

pogovora, tako o dobrem kot slabem in neovirani izmenjavi informacij. Nekateri vprašani, 14 

(23,0 %), vidijo enakopraven odnos v tem, da so z vzgojiteljem usmerjeni k istemu cilju, torej 

napredku v razvoju otroka, in imajo o stvareh, ki se tičejo otrok, isto/podobno mnenje ter 

skupno ustvarjajo sobivanje, kjer je v ospredju otrokova korist oz. dobrobit, 9 (14,6 %) pa je 

izpostavilo, da je ključ za enakovreden odnos obojestransko spoštovanje. V slabi desetini (8,2 

%) pa so anketiranci zapisali, da se enakovreden odnos kaže v odprtosti za dogovore, 

upoštevanje izraženih želja, predlogov, mnenj, starši vidijo velik pomen v dobrem 

sodelovalnem odnosu, ki naj bi prinesel enakovrednost med njim in vzgojiteljem. Medtem ko 

so 3 (5,0 %) vprašani izpostavili, da je izjemnega pomena zaupanje, dvema (3,3 %) se zdi 

pomembna voljnost, torej občutek, da nam je drug vedno na voljo, če ga bomo potrebovali, 

dva (3,3 %) vprašana pa sta obrazložila svojo izbiro z besedami, da so vsi pripravljeni na 

sprotno reševanje težav oz. problemskih situacij. Starši so omenjali še nevmešavanje v 

presojo drugega. Oblikovanje enakopravnega odnosa se jim zdi dober zgled za njihove otroke 

oz. prikaz pomembnosti spoštovanja avtoritete, ključ vidijo tudi v medsebojnem 

dopolnjevanju, trudu za izogibanje konfliktnim situacijam, doživljajo enakovrednost, ker ne 

zaznavajo pod- ali nadrejenosti s strani strokovnega delavca, občutijo prijaznost, ki jo potem 

UTEMELJITEV f f % 
Korektna komunikacija 17 27,9 % 
Skupen cilj 14 23,0 % 
Spoštljivost 9 14,6 % 
Odprtost za dogovarjanje 5 8,2 % 
Medsebojno upoštevanje 5 8,2 % 
Sodelovanje 5 8,2 % 
Medsebojno zaupanje 3 5,0 % 
Obojestranska voljnost 2 3,3 % 
Sprotno reševanje težav 2 3,3 % 
Nevmešavanje v presojo drugega 1 1,6 % 
Zgled otrokom 1 1,6 % 
Dopolnjevanje 1 1,6 % 
Trud za izogibanje konfliktom 1 1,6 % 
Ni občutja pod- ali nadrejenosti 1 1,6 % 
Odzivanje na pristop vzgojitelja 1 1,6 % 
Občutje prijaznosti 1 1,6 % 
Vstopanje po svojih zmožnostih 1 1,6 % 
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tudi posledično vračajo in bistvo tega odnosa vidijo v tem, da zaznamo in se zavedamo, da 

vsakdo vstopa v razmerje po svojih najboljših zmožnostih. Vse te zapisane obrazložitve so se 

pojavile vsaka zgolj enkrat, kar od vzorca celotnih odgovorov predstavlja 1,6 %. Na podlagi 

najpogostejših odgovorov staršev bi sklepali, da tudi pri njih obstaja zavest, v kateri je ključ 

do kakovostnega partnerstva, temelječega na enakovrednem odnosu, dialogu, ki sloni na 

dejavni komunikaciji obeh/vseh akterjev, kar poudarja tudi M. Žnidaršič (2012). Kot 

izpostavita T. Devjak in S. Berčnik (2018), takšno medsebojno zvezo omogoča le 

obojestranski trud, ki je usmerjen k enotni točki oz. ciljno naravnan, seveda ob zavedanju 

bistvenosti skupnega dela. 

V podrejenem položaju se počuti le 7 (7,4 %) od vseh anketirancev, ki so podali naslednje 
utemeljitve svojega odgovora. 

Tabela 5: Pojasnitev občutja podrejenosti v odnosu z vzgojiteljem 

Razberemo lahko, da je 5 (71,4 %) anketirancev izpostavilo, da se počutijo podrejene zaradi 

strokovnosti vzgojitelja, in sicer iz prepričanja, da ima strokovni delavec več izkušenj ter je 

po njihovem mnenju znotraj vrtca glavni in odgovoren za otroke. Eden (14,3 %) izmed 

vprašanih je pojasnil svojo izbiro s tem, da ga je v takšen položaj primorala dolžina bivanja 

otroka v vrtcu, saj je tam tako veliko ur, iz tega razloga se on rajši umakne in prepusti celotno 

skrb znotraj institucije kar vzgojiteljem. Spet drugi (14,3 %) anketirani pa je zapisal, da 

doživlja občutja podrejenosti, ker pri vzgojitelju zaznava znake nezaželenosti po spraševanju 

in podajanju (povratnih) informacij. Najpogostejše utemeljitve staršev, ki podkrepljujejo 

izbiro podrejenosti v odnosu, se naslanjajo na poudarjanje vzgojitelja kot strokovnjaka 

svojega področja. Ravno to omenjajo tudi T. Devjak idr. (2010), češ da starši večinoma ne 

dosegajo pedagoške izobrazbe, ki bi se za enakovredno pristopanje s strokovnim delavcem 

zahtevala, pač pa jim prav zaradi tega le-ti podajajo znanje in nauke za način vzgajanja ter 

dela z otroki, kar bi morda lahko povezali s paternalizmom. 

Zgolj 2 (2,1 %) anketiranca pa sta zapisala, da se v odnosu počutita v nadrejeni vlogi. 

Tabela 6: Pojasnitev občutja nadrejenosti v odnosu z vzgojiteljem 

UTEMELJITEV f f % 
Strokovnost vzgojitelja 5 71,4 % 
Dolžina bivanja v vrtcu 1 14,3 % 
Občutje nezaželenosti spraševanja in dajanja informacij 1 14,3 % 

UTEMELJITEV f f % 
Upoštevanje predlogov 2 100 % 
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Oba (100%) anketiranca sta zapisala, da se počutita v nadrejeni vlogi, saj vzgojitelji 

upoštevajo njune izrečene predloge, želje. Ravno to omenjata T. Devjak in S. Berčnik (2018) 

v klientskem modelu sodelovanja, kjer so starši v vlogi potrošnika. 

 

Sledilo je polodprto vprašanje, v katerem so se morali starši opredeliti, na kakšen način 

razrešijo nastale težave, pri čemer so lahko izbirali med tremi ponujenimi odgovori, vsak 

izmed njih je nakazoval na pristop enega izmed modelov sodelovanja, imeli pa so dodatno 

možnost, da sami zapišejo način razrešitve. 

 

Grafikon 6: Način razreševanja težav 

Večina anketiranih staršev, 78 (83,0 %), je izbrala odgovor, da se z vzgojiteljem ob nastali 

težavi pogovorita, prisluhneta medsebojnim stališčem in na podlagi le-tega poiščeta skupno 

(raz)rešitev. Medtem ko 15 (16,0 %) vprašanih v konfliktnih situacijah pristopa tako, da 

prisluhne vzgojiteljici in upošteva podan predlog z njene strani, saj se zaveda strokovne 

podkovanosti. Nihče ni izbral odgovora, da se mora upoštevati zgolj njegovo mnenje, ker gre 

za njegovega otroka in ima znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij zakonsko zasnovane 

pravice v zvezi s tem. En (1,1 %) anketirani pa je zapisal svoj odgovor, in sicer, da zaenkrat z 

vzgojiteljico še nista imela težav, zato težko oceni, s kakšnim pristopom bi jo razrešili. Kot 

smo predvidevali, je večina staršev izbrala odgovor, da težave rešujejo s pogovorom. V zvezi 

s tem pišeta tudi M. Kumer (2014) in Kroflič (2002, nav. po Berčnik, Devjak, 2017), ki 

izpostavita, da sta pri nastali težavi izjemnega pomena pozitiven pristop in ustrezna 
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komunikacija, vživljanje v občutja drugega. Vse to je značilno za model sodelovanja, ki 

temeljni na partnerskem pristopu med staršem in vzgojiteljem. Drugi najpogosteje izbrani 

odgovor pa nam lahko nakazuje na menedžerski ali pa morda še bolj na paternalistični model 

sodelovanja, kjer je značilno, kot pišejo J. Kalin idr. (2009), da se zagotovi podrejenost 

staršev, saj so strokovni delavci zaradi oblikovanega odnosa in porazdelitve moči tisti, ki 

mislijo, da so odgovorni za končne odločitve, ki naj bi jih morali sprejemati drugi. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kdo je po mnenju staršev odgovoren za napredovanje otroka. 

Na voljo so imeli več možnosti, in sicer, ali so to oni sami, predvsem vzgojitelj ali oboji 

skupaj, z usmeritvijo k skupnemu cilju. 

 

Grafikon 7: Odgovornost za napredek otrok 

Zgornji graf (graf 7) nam prikazuje, da večina anketirancev – 82 (87,2 %) – meni, da sta za 

napredek otrok pomembna in odgovorna tako starš kot vzgojitelj, ki stremita k istemu cilju. 9 

(9,6 %) vprašanih je mnenja, da so oni tisti, ki so pretežno odgovorni za napredek otrok, prav 

nihče izmed anketiranih pa ni izbral možnosti, da največjo odgovornost nosi vzgojitelj. 

Medtem ko so 3 (3,2 %) izbrali ponujeno možnost »drugo«, pri čemer so navedli, da so 

najprej odgovorni starši, šele potem vzgojitelj oz. da na otroka in njegov razvoj pomembno 

vplivajo vsi, ki imajo z njim intenzivnejše stike, torej ne zgolj starš in vzgojitelj, pač pa tudi 

stari starši, torej širša družina. Tretji osebi pa se zdi, da bi morali najprej govoriti o otrokovem 

razvoju samem po sebi, šele nato nanj vplivajo starši in potem vzgojitelj. Tudi sami se 

strinjamo z največkrat izbranim odgovorom, saj je vendarle ključno, da vzgojitelj in starš 

občutita vsak svojo odgovornost in obenem potrebo po dopolnjevanju drug drugega, saj le-to 

9,6 %

87,2 %

3,2 %

Odgovornost za napredek otrok

Vzgojitelj

Starši

Vzgojitelj in starši

Drugo



 

48 

 

pripomore k razvoju posameznika, (Bale, 2009, Kalin idr., 2009, nav. po Ažman idr., 2015). 

Obravnavana akterja bi lahko, kot opredelita E. D. Bahovec in K. B Golobič (2004), označili 

kot soigralca, sodelavca, ki delujeta skupno in sta usmerjena k oblikovanju okolja, ki bo 

otroku omogočal dober razvoj. 

 

Zanimalo nas je tudi občutje staršev ter mnenje, kako na njih gleda vzgojitelj oddelka, v 

katerega je trenutno vključen njihov otrok. 

 

Grafikon 8: Vzgojiteljev pogled na starša 

Največ anketirancev – 83 (88,3 %) – meni, da jih vzgojitelji spoštujejo, ker kažejo željo po 

skupnem načrtovanju, soodločanju in delitvi odgovornosti za prihodnost otrok. Medtem ko 8 

(8,5 %) vprašanih svoj odnos s strani vzgojitelja doživlja, kot da so uporabniki storitve, kar 

pomeni, da morajo vzgojitelji njihove potrebe, želje in cilje upoštevati in izpolniti. Da 

doživljajo občutja manjvrednosti oz. osebe, ki nima strokovne izobrazbe za delo z otroki, sta 

izbrala 2 (2,1 %), 1 (1,1 %) pa se ni odločil za nobenega izmed opisanih, pač pa je pod drugo 

napisal, da se mu zdi, da vzgojiteljica nanj gleda kot na starša otroka, ki ji kot strokovni 

delavki povsem zaupa, a se hkrati zaveda pomembnosti starševske vloge, torej relevantnosti 

dela v družinskem okolju. Pri obravnavi partnerskega modela sodelovanja smo, ob podpori 

besedila T. Devjak in S. Berčnik (2018), kot eno izmed vrednot, značilnih zanj, izpostavili 

tudi spoštovanje, ki mora biti sicer splošno prisotno, saj se na ustreznem pristopanju in 

predanosti drug do drugega gradi kakovosten medsebojni odnos. Za slednjega se je potrebno 

truditi in ne že od samega začetka stremeti k morebitni nad- ali podrejenosti posameznega 

1,1 %

88,3 %

8,5 %
2,1%

Vzgojiteljev pogled na starša

Manjvredna oseba

Spoštovanja vredna oseba

Uporabnik storitve

Drugo



 

49 

 

člena oz., kot zapišeta E. D. Bahovec in K. B. Bregar (2004), imeti na eni strani zmagovalca 

in na drugi poraženca. Stremeti moramo k etiki udeleženosti, kjer je poudarek na skupnem 

snovanju oz. soustvarjanju življenja in dela v vzgojno-izobraževalni instituciji. 

 

Ob podajanju končnega celovitega odgovora na drugo raziskovalno vprašanje (RV2), kjer nas 

je zanimalo, kateri je najpogosteje pojaven model sodelovanja med starši in strokovnimi 

delavci v izbranih vrtcih, bomo izpostavili zgolj tiste odgovore z najvišjo frekvenco. To so:  

enakovredno medsebojno pristopanje, razreševanje težav s pomočjo pogovora/-ov, 

obojestransko poslušanje stališč in skupno iskanje najboljšega možnega izida, soodgovornost 

za napredovanje otroka, medsebojno spoštovanje, željnost po skupnem delu – v fazi 

načrtovanja in izvedbe, skupno odločanje in odgovornost za bodočnost bitij, ki so vključena v 

posamezno vzgojno-izobraževalno institucijo. Vse kot očitno nam slednje kažejo na model 

sodelovanja, ki sloni na medsebojnem partnerstvu, ki lažje nastaja ob zavedanju, da je zanj 

potrebna precejšnja aktivnost in udeležba vseh akterjev oz. gre, po besedah R. Beguš (2012), 

za posameznikovo participacijo. Kljub temu pa bi se morali še bolj posvetiti raziskovanju, če 

gre zares za pravi partnerski odnos, saj ga lahko hitro zamenjamo za samo sodelovanje. Ta je 

lažji za izpeljavo, potrebnega je manj truda, kar izhaja iz tega, da ima vsak član - starš in 

strokovni delavec - svoje vloge, ki so ločeno zastavljene in kljub temu da sta usmerjena v 

isto/skupno stvar, ne delujeta kot eno. Ravno zato pa moramo biti pozorni ob delanju 

zaključkov, kateri izmed modelov sodelovanja nastaja v posameznem odnosu. 
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9.3 Uresničenost pravic staršev, izhajajočih iz Kurikuluma za vrtce 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju (RV4) nas je zanimalo, v kolikšni meri so spoštovane in 

uresničene pravice staršev, zapisane znotraj kurikularnega načela sodelovanja s starši. 

Tabela 7: Uresničenost pravic staršev iz Kurikuluma za vrtce 

TRDITEV STRINJANJE �̅ σ R 
1 2 3 4 5 Ni odg. 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
Vključenost v 
načrtovanje, 
izvedbo 
dejavnosti 

1 1,1 % 10 10,6 % 24 25,5 % 28 29,8 % 30 31,9 % 1 1,1 % 3,8 1,0 6 

Soustvarjanje 
življenja, dela 

9 9,6 % 21 22,3 % 34 36,2 % 18 19,1 % 10 10,6 % 2 2,1 % 3,0 1,1 7 

Vzgojiteljevo 
informiranje 
o otroku 

4 4,3 % 0 0,0 % 7 7,4 % 21 22,3 % 61 64,9 % 1 1,1 % 4,5 1,0 3 

Obveščanje o 
dogajanju, 
ponudbah 

1 1,1 % 3 3,2 % 9 9,6 % 22 23,4 % 58 61,7 % 1 1,1 % 4,4 0,9 4 

Ozaveščenost 
o pravilih, 
predpisih, 
pravicah 

3 3,2 % 4 4,3 % 23 24,5 % 30 31,9 % 30 31,9 % 4 4,3 % 3,9 1,0 5 

Zavedanje 
mej staršev 

0 0,0 % 1 1,1 % 5 5,3 % 17 18,1 % 71 75,5 % 0 0,0 % 4,7 0,6 1,5 

Spoštovanje 
zasebnosti 
družine 

0 0,0 % 0 0,0 % 5 5,3 % 17 18,1 % 72 76,6 % 0 0,0 % 4,7 0,6 1,5 

LEGENDA: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se ne morem odločiti 4 – strinjam se,  

5 – popolnoma se strinjam. 

Ena izmed pravic znotraj načela sodelovanja s starši poudarja, da morajo strokovni delavci 

staršem omogočiti, da so vključeni v načrtovanje in izvajanje dejavnosti znotraj vrtca kot 

institucije. Tako je 1 (1,1 %) anketiranec označil, da se s trditvijo sploh ne strinja, 10 (10,6 %) 

vprašanih se ne strinja, 24 (25,5 %) pa je ostalo neopredeljenih. Kar 28 (29,8 %) anketirancev 

je zapisalo, da se z zapisanim strinja, največje število – 30 (31, 9 %) – pa je izrazilo popolno 

strinjanje s trditvijo. Medtem ko 1 (1,1 %) vprašani ni podal odgovora,  namesto tega je dodal 

komentar, da ne želi biti del procesa načrtovanja in izvedbe aktivnosti, kar je v nadaljevanju 

pojasnil s tem, da sta vrtec in šola samostojni instituciji, v katere starši ne bi smeli vnašati 

idej, ki se dotikajo področja snovanja in realizacije dejavnosti. 

Zdi se, da je obravnavana vsebina znotraj načela sodelovanja s starši, zapisanega v 

Kurikulumu za vrtce (1999), precej uresničena ter se vzgojitelji zavedajo in aktivno delujejo v 

smeri, kot zapišeta M. Črv in S. Nedić (2012), da staršem dajo možnost skupnega načrtovanja 
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dnevnih dejavnosti kot drugih aktivnosti, ampak jim je ravno v ta namen nujno potrebno 

oblikovati okolje, ki jih bo spodbujalo k izražanju lastnih misli in predlogov. 

Staršem naj bi bila ponujena možnost soustvarjanja potekajočega življenja in dela znotraj 

vzgojno-izobraževalne institucije. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se starši s tem strinjajo oz. 

imajo priložnost za to. Možnost sploh se ne strinjam je izbralo 9 (9,6 %) anketirancev, kar 21 

(22,3 %) jih je izrazilo nestrinjanje s trditvijo, največ anketirancev –34 (36,2 %) – se ni 

opredelilo glede obravnavanega. Strinjanje pri tej trditvi je izkazalo 18 (19,1 %) vprašanih, 

popolno strinjanje 10 (10,6 %), 2 (2,1 %) anketiranca pa sploh nista odgovorila. Na podlagi 

rezultatov lahko naredimo sklep, da je predpisana možnost staršev biti udeležen pri 

oblikovanju ter izvedbi dela in življenja v vrtcu precej nizka oz. je realizacija te pravice 

znotraj Kurikula precej slaba, vsaj povprečje nakazuje na to, vendar pa nas dobljeno niti ne 

preseneča. 

Pri trditvi, ko smo starše poprosili, da izrazijo stopnjo strinjanja o sprotnih povratnih 

informacijah, ki jih posredujejo vzgojitelji o otroku, so bile vrednosti naslednje: 4 (4,3 %) 

anketiranci so izrazili popolno nestrinjanje, neodločnost pa 7 (7,4 %), kar 21 (22,3 %) 

vprašanih se z zapisanim strinja, največ – 61 (64,9 %) – se jih je s to trditvijo popolnoma 

strinjalo, zopet pa se je pojavil 1 (1,1 %) anketiranec, ki ni odgovoril. Dejali bi lahko, da se 

vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljic izbranih vrtcev vsakodnevno trudijo staršem 

posredovati zadovoljivo količino informacij o otroku, njegovem početju, počutju, 

prehranjevanju ipd. V povezavi s tem nas M. Črv in S. Nedić (2012) še posebno opozorita, da 

se moramo pri prenosu sporočil staršem oz. komuniciranju ob prihodu/odhodu otroka zavedati 

pomena strokovnosti in potrebe po vljudnosti v vsakem trenutku, saj stalno komuniciranje 

posredno prinaša pozitivne učinke za otroke. Seveda pa moramo biti pazljivi, da predajamo 

zgolj pomembnejše podatke in se ne zapletamo v dolgotrajnejše pogovore, kar poudarja 

Prodanović (1981, nav. po Razgoršek, 2013). 

Zanimala nas je tudi mera strinjanja staršev o tem, kako so zadovoljni z vzgojiteljičinim 

informiranjem, obveščanjem o dogajanju v instituciji in posredovanjem informacij o dodatnih 

potekajočih ponudbah. Zgolj 1 (1,1 %) anketiran je označil, da se sploh ne strinja, 3 (3,2 %) 

vprašani se ne strinjajo, 9 (9,6 %) pa se jih ni moglo opredeliti. Da se s trditvijo strinjajo, je 

izrazilo 22 (23,4 %) anketiranih, preostalih 58 (61,7 %), kar je nekaj več kot polovica vseh 

vprašanih, pa se z zapisanim povsem strinja, 1 (1,1 %) pa ni izbral ničesar izmed ponujenega. 
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Lahko bi izpeljali sklep, da so starši precej zadovoljni z informiranjem o ponudbah in 

dodatnem dogajanju znotraj vrtca in izven njega kot institucije, kjer lahko govorimo tako o 

vsem posameznikom dostopnem zapisu ali ustni omembi, kar je kot obveza strokovnih 

delavcev opredeljeno tudi v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Naslednja trditev se je nanašala na pravico oz. potrebo staršev po sprotni ozaveščenosti o 

pravicah in predpisih, ki veljajo ter jim omogočajo uveljavitev njihovih ugodnosti znotraj 

vrtca. Pri tej trditvi se 3 (3,2 %) vprašani sploh niso strinjali, 4 (4,3 %) so izrazili nestrinjanje, 

23 (24,5 %) anketirancev pa se ni moglo odločiti.  Enako število, torej 30 (31,9 %), izmed 

vprašanih pa je izrazilo strinjanje in prav tako tudi popolno strinjanje s to trditvijo, ki je imela 

kar 4 (4,3 %) anketirance, ki niso podali odgovora, je pa namesto tega eden izmed njih vpisal 

svoje mnenje, da starši tega ne potrebujejo. Zdi se nam, da rezultati kažejo povsem realno 

stanje, saj bi se tudi mi nagibali k precejšnji neodločenosti, morda bolj, tako kot starši, k 

določeni meri strinjanja glede obravnavanega. Če gledamo iz lastne prakse, se navadno 

pravice in predpise, ugodne za starše in njihove otroke, predstavi ob začetku novega šolskega 

leta, torej na roditeljskem sestanku oz. morda ob določeni nastali situaciji tudi tekom leta.  

Vprašamo pa se, če to zares počnejo vsi strokovni delavci oz. se zavedajo pomembnosti 

obveščenosti staršev tudi o tem, saj nas k temu zavezuje Kurikulum za vrtce (1999). 

Poleg vseh pravic, ki so jih strokovni delavci dolžni upoštevati oz. uresničevati, pa imajo tudi 

starši dolžnost, da spoštujejo in se držijo mej, ki jih imajo v odnosu do vzgojitelja. Zanimalo 

nas je, kakšno je zavedanje in strinjanje staršev o tem, da obstajajo meje, ki bi se naj jih 

držali. Najnižja izbrana vrednost te trditve je bilo nestrinjanje, ki ga je označil zgolj 1 (1,1 %) 

anketiranec, 5 (5,3 %) vprašanih je ostalo neodločenih, strinjanje z zapisanim jih je izrazilo 17 

(18,1 %), prevladovala pa je izbira popolnega strinjanja, ki ga je izbralo kar 71 (75,5 %) 

anketirancev. Na podlagi odgovorov bi lahko dejali, da se starši več kot očitno le zavedajo 

svojih mej, do kje lahko posegajo pri delu vzgojitelja znotraj vrtca. Vendar pa moramo 

slednje jasno izraziti že v samem začetku, še prej pa, kot omenja A. Trudn (2013), pri sebi 

raziskati to področje – denimo, kako bi lahko potekalo medsebojno sodelovanje, da ob tem 

sami, govorimo torej o strokovnih delavcih, ne bi občutili morebitne prikrajšanosti. 

Zanimalo nas je tudi strinjanje staršev s tem, če strokovni delavec zares upošteva zasebnost in 

posebnosti posamezne družine oz. do njih pristopa spoštljivo. Starši so pri tej trditvi izbirali 

višje vrednosti. Poleg 5 (5,3 %) anketiranih, ki se niso opredelili, jih je bilo 17 (18,1 %), ki se 

z zapisanim strinjajo, in kar 72 (76,6 %) vprašanih, ki se popolnoma strinjajo. Očitno je ravno 
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vsebina zadnje trditve tista, za katero starši občutijo, da jo strokovni delavci, izmed vseh 

opredeljenih, najbolj uresničujejo, torej se zavedajo izjemne pomembnosti tega področja, ki bi 

ga označili tudi za izredno občutljivega. Ob tem M. Črv in S. Nedić (2012) izpostavljata, da je 

nujno potrebno oblikovati okolje, kjer bo jasno občutiti spoštovanje osebne ravni in ob tem 

zagotavljanje diskretnega prenosa sporočil, da jih prejme le prvinski naslovnik. 

Trditve, povzete po vsebini zapisanega kurikularnega načela sodelovanja s starši, smo 

naknadno tudi rangirali glede na najvišjo povprečno vrednost, ob tem pa tudi upoštevali 

najnižjo razpršenost (σ). Tako smo prišli do ugotovitve, da starši največji pomen (�̅ = 4,7; σ = 

0,6) pripisujejo temu, da so strokovni delavci usmerjeni v spoštovanje in skrb za zagotavljanje 

zasebnosti otrok kot tudi celotne družine. Dobili smo izjemno podobne rezultate – naše 

vrednosti so še za nekaj desetink višje – kot S. Antič, Trnavčevič A. in Jerman (2011), ko so 

se dotaknili področja upoštevanja individualnosti otrok in njihovih staršev. To je 

izpostavljeno tudi v Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu, avtorjev M. Domicelj, J. Ferjančič in 

Pavlovič (2016), ki poudarjajo pomembnost skrbi za zaupnost in odgovornost z vsemi 

posredovanimi informacijami s strani staršev o njihovih otrocih oz. celotni družini, ki se jim 

zdijo vredne deliti v prid otroku in njegovemu bivanju v vrtcu. Spodbuden se nam zdi 

podatek, da se očitno temu področju posveča izjemna pozornost in vlaga veliko truda, vendar 

se moramo ob tem zavedati, da le izpolnjujemo zakonsko določene smernice. Morali pa bi se 

usmeriti tudi na dosego zadovoljivih rezultatov pri preostalih področjih oz. zagotoviti večjo 

uresničenost vseh zapisanih pravic staršev znotraj načela sodelovanja s starši, nahajajočega v 

Kurikulumu za vrtce. Prav tako smo izjemno primerljive rezultate (�̅ = 4,7; σ = 0,6) dobili 

glede starševskega vidika zaznavanja ter upoštevanja ločnic oz. meje poseganja v potekajoče 

delo in življenje znotraj vzgojno-izobraževalne institucije. Zaključimo lahko, da imajo starši 

visoko mero zavedanja o obstoju mejnikov, ki se jih morajo držati, ko vstopajo v vrtec oz. 

posamezni oddelek in sodelujejo s strokovnim delavcem. Torej bi lahko ob tem izpostavili 

avtonomnost vzgojitelja oz. posamezne institucije, o kateri govori tudi Kurikulum za vrtce 

(1999). 

Najnižje vrednosti, kot povsem pričakovano, pa sta dosegli prvi dve trditvi (�̅ = 3,8; σ = 1,0/ 

�̅ = 3,0 σ = 1,1), ki se dotikata pristojnosti staršev, da se vključujejo v proces načrtovanja in 

izvedbe dejavnosti in tako postanejo soustvarjalci življenja in dela v otrokovem oddelku. 

Menimo, da (povprečni) rezultati nakazujejo na precejšnje realno stanje uresničevanja delov 

načela sodelovanja staršev s strokovnimi delavci oz. vrtcem kot vzgojno-izobraževalno 
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institucijo, vendar pa so tudi S. Antič, A. Trnavčevič in Jerman (2011) dobili primerljive 

vrednosti, le še malenkost ugodnejše – povprečje, glede zadovoljstva staršev o upoštevanju in 

»videnju«, v njihovem primeru znaša nekaj več kot 4. Dejali bi lahko, da kljub trenutnemu 

povprečnemu strinjanju staršev oz. neodločenosti glede strinjanja vseeno njihova vključenost 

ni velika/pogosta oz. jim ni ponujeno veliko možnosti za to, čeprav bi si morda želeli biti del 

potekajočega. Zdi se, kot da morda niti ne vedo, da imajo to možnost. Morda pa lahko rečemo 

vsaj, da sta obravnavani vsebini načela sodelovanja s starši le delno uresničeni, saj bi na 

podlagi rezultatov anketirancev lahko dokazali, da imajo možnost prisostvovati pri 

oblikovanju načrtov za dogajanja v vrtcu, medtem ko o dejavni soudeleženosti in aktivnosti 

pri izvedbi dejavnosti/dogajanja ne moremo govoriti. Ravno zato bi bil potreben globlji 

pogled, vnos sprememb, saj bi nas večja omogočenost obravnavanega lahko pripeljala še 

bližje do odnosa, kjer vzgojitelja in starša označimo za soigralca/partnerja. 

Če se ob koncu vrnemo na zastavljeno raziskovalno vprašanje (RV4) tega podpoglavja, kjer 

smo se spraševali o uresničenosti in dosledni spoštljivosti kurikularnih pravic staršev, lahko 

podamo naslednjo ugotovitev: aritmetična sredina povprečnih vrednosti posameznih trditev 

znaša 4,1. To nakazuje na precejšnje strinjanje vprašanih, da strokovni delavci v vrtcih skrbijo 

za upoštevanje pripadajočih pravic, ki jih najdemo znotraj načela sodelovanja s starši. 

Zapišemo lahko, da je po mnenju anketiranih staršev udejanjanje njihovih pravic precejšnje, 

vendar se moramo kljub zadovoljujočim rezultatom zavedati, da je temu področju še vseeno 

potrebno nameniti dodatno pozornost. 

9.4 Aktivno sodelovanje med starši in strokovnimi delavci 

Tretje raziskovalno  vprašanje (RV3), ki smo si ga zastavili, nas je spodbudilo k iskanju 

odgovora oz. ugotavljanju, na kakšen način lahko zaznamo aktiven pristop na področju 

sodelovanja med starši in vrtcem. 

Na podlagi vseh analiziranih odgovorov oz. rezultatov v prejšnjem poglavju (9. 3) bi podali 

naslednje ugotovitve: sodelovanje, ki bi ga lahko zares označili za dejavnega, zaznamo v 

precejšnji meri le preko komuniciranja, tj. izpeljave kakovostnih pogovorov med vzgojitelji in 

starši, saj so slednji izrazili veliko mero strinjanja (tabela 7), da se sporazumevanje dobro 

udejanja. Vendar ne moremo biti s tem takoj in povsem zadovoljni, saj je podajanje 

informacij o otroku med vsemi sedmimi oblikovanimi trditvami iz vsebine načela sodelovanja 

s starši, povzetega po Kurikulu, možno zaznati šele na tretjem mestu po višini povprečne 

ocene (tabela 7). Za partnersko sodelovanje je, kot zapišeta T. Devjak in S. Berčnik (2018), 
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potrebno skupno delovanje, torej vlaganje tako staršev kot vzgojiteljev, ki dajo toliko, kolikor 

največ zmorejo, saj le-to zares pripelje do pravega uspeha in končne želene točke, ki bo 

zadovoljiva, vendar pa je zato potrebno zagotoviti največjo mero enakopravnega odnosa in 

delitve odgovornosti. Zavedamo se, da obravnavani odnos odlikuje aktivnost v več delih 

življenja in dela v vzgojno-izobraževalni instituciji, torej v fazah načrtovanja, izvedbe in 

evalvacije dejavnosti. Vendar pa na podlagi predhodno obravnavanih odgovorov, povzetih iz 

dobljenih rezultatov prve in druge trditve (tabela 7), lahko trdimo, da vsaj v izbranih dveh 

vrtcih, verjetno pa večinoma tudi drugod, ne zaznavamo precej dejavne udeleženosti pri tem, 

pač pa se le-ta odvija predvsem in zgolj na vidiku medsebojne komunikacije, kjer merimo na 

vzajemno informiranost. Že za slednjo je potrebno imeti precejšnjo mero znanja, saj vendarle 

zmožnost poslušanja in podajanja povratnih odgovorov ni tako enostavna. Kot zapisuje M. 

Kumer (2014), je potrebno biti usmerjen v pozitivno komuniciranje, kjer je v ospredju 

uporaba t. i. »jaz sporočil« – izpostavitve sebe in lastnih občutij, saj se lahko zavedamo, da »ti 

sporočila« prehitro povzročijo občutja napadanja, obtoževanja, svetovanja, kar pa naj ne bi 

bila naša prvotna namera pri stiku s starši. Torej se že slednje zdi kar zahtevno in 

predvidevamo, da je morda razlog za obstanek aktivnega sodelovanja zgolj na tej stopnji 

ravno v tem, ker se vzgojitelji bojijo oz. ne upajo narediti koraka naprej v bolj dejavno delo s 

starši v še več vidikih vzgojno-izobraževalnega dela. Morda pa bi ravno v ta namen 

potrebovali večjo podporo in seznanjenje z več primeri dobre prakse. 

9.5 Zadovoljstvo staršev s potekajočim sodelovanjem z vzgojiteljem 

Zadnje raziskovalno vprašanje (RV5) se je nanašalo na zadovoljstvo staršev z načinom 

sodelovanja v potekajočem letu, ob tem pa smo jim seveda dali možnost, da poleg opredelitve 

stopnje strinjanja na petstopenjski lestvici zapišejo še morebitne želje, predloge ali 

spremembe, ki jih imajo na tem področju. 

Tabela 8: Splošno zadovoljstvo staršev s sodelovanjem z vzgojiteljem 

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO STARŠEV S SODELOVANJEM Z VZGOJITELJEM 

f f % �̅ σ 

94 100 % 4,7 0,6 

 

Vsi anketiranci so označili, da so na splošno zadovoljni s sodelovalnim odnosom, ki ga imajo 

z vzgojiteljem (�̅ = 4,7).  
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V nadaljevanju si bomo ogledali še odgovore na odprto vprašanje, ki se tiče zadovoljstva na 

področju sodelovanja. Starši so lahko navedli kakršnekoli predloge, želje, izboljšave le-tega. 

Potem smo jih glede na vsebino združili v nekaj kategorij. Pregled in analiza vprašalnikov sta 

pokazala, da je pri zadnjem vprašanju nekaj zapisalo 46 (48,9 %) anketirancev, preostali – 48 

(51, 1 %) – pa niso dodali nič oz. so naredili zgolj poševnico, ki smo si jo razložili, kot da 

nimajo zamisli v smeri napredka/sprememb ali komentarja na trenutno stanje. 

Kot vzorec razpredelnice v nadaljevanju bomo upoštevali anketirane starše, ki so podali 

predlog, željo, kar pomeni, da bo tokrat 100 % predstavljalo 46 oseb. 

Tabela 9: Predlogi, želje za spremembe na področju komunikacije med starši in vzgojitelji 

Razberemo lahko, da je 15 (32,6 %) anketiranih izpostavilo potrebo po spremembah na 

področju komunikacije, in sicer so zapisali, da bi morali temu nameniti večjo pozornost, 

graditi na medsebojnem odnosu, zagotavljati večje občutje zaupanja in iskrenosti, kar naj bi 

prineslo korist vsem – staršu, vzgojitelju in otroku. Trenutno potekajoče sodelovanje bi po 

mnenju anketiranih lahko bilo še ažurnejše oz. doslednejše in bolj konstruktivno. Želijo si še 

boljše informiranosti, kjer poleg pozitivnih strokovni delavci izpostavijo tudi negativne plati 

oz. področja otroka, torej izrazijo svoja opažanja, podelijo kakšen nasvet več. Ob vsem tem pa 

je ena izmed oseb zapisala, kaj je doživela – kot primer dobre prakse in bi si ga morda želela 

tudi v prihodnje. Starši so namreč na roditeljskem sestanku bili pozvani, da glasno izrazijo, na 

katerem področju dela z otrokom bi še želeli več oz. izboljšanje, s tem so torej imeli 

priložnost, da soustvarjajo prihajajoče dejavnosti. Po višini frekvence – 11 (23,9 %) – so 

sledili odgovori, ki so se nanašali na pogostejše stike oz. dogodke/programe, ki imajo 

poudarek na družabnosti in dajejo možnost krepitve komunikacijskega stika. Starši si želijo 

tudi več pogovornih ur, predlagajo dneve druženja s (starimi) starši, skupne izlete oz. 

zanimivejše programe, za katere se zavedajo, da bi bil potreben še dodaten vir denarja. Nekdo 

je zapisal, da raznolike dejavnosti oz. novosti, ki bi se jih vneslo v proces sodelovanja, 

PREDLOG/ŽELJA f f % 
Izboljšanje komunikacije 15 32,6 % 
Pogostejši stiki/družabni dogodki/programi 11 23,9 % 
Obveščanje 8 17,4 % 
Strokovnost vzgojitelja 3 6,5 % 
Manj posega v vzgojiteljevo delo 3 6,5 % 
Več sodelovanja (OPP) 2 4,3 % 
Odgovornost staršev 2 4,3 % 
Pogled v trenutno razmerje 2 4,3 % 
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prinašajo pozitivne reakcije in privabljajo, samo upati in poskusiti je treba. Izražena je bila 

želja, da bi se izvedlo več šol za starše oz. kot je bilo zapisano z nekoliko drugačnimi 

besedami, več predavanj, kjer bi bila tema delo z otroki, kar je prav tako nek segment 

področja sodelovanja, potekajočega med družino in vzgojno-izobraževalno institucijo. Iz 

odgovorov nekaterih anketirancev – 8 (17,4 %) – smo razbrali, da jim je poleg ustne 

komunikacije pomembno obveščanje tudi prek drugih virov in bi si na tem področju želeli še 

več. Navajajo, da bi se po njihovo lahko bolj izkoristilo oglasno desko, kjer bi si želeli več oz. 

podrobnejše informacije o vsakodnevnem dogajanju, prav tako bi radi imeli na njej več slik. 

Predlagajo celo, da bi se ustvarilo neko skupno elektronsko pošto ali skupino, preko katere bi 

se izmenjevalo informacije, obvestila, prikazala dnevna dogajanja oz. početje v dopoldanskem 

času. Služile bi kot namen za pogovore o določenih temah, kot nekakšna klepetalnica, želeli 

bi si, da bi se jim preko tega posredovalo besedila in notne zapise aktualnih pesmi. V ta 

namen denimo ima eden izmed vrtcev že e-asistenta, vendar nekateri starši izpostavijo, da je 

sistem, ki ima sicer dobre temelje, preslabo zaživel v praksi, da bi se ga zagotovo dalo bolje 

uporabiti. Nekateri izrazijo željo ogleda dejavnosti svojih otrok v večernem času preko spleta, 

kar bi lahko storili doma povsem v miru, saj, kot pojasni eden izmed anketirancev, navadno 

otroka ne prevzame v matični igralnici, torej iz tega razloga ne vidi njihove oglasne deske in 

zato bolj malo vé, kaj njegov otrok počne v vrtcu. Vsesplošno pa bi bili anketiranci veseli še 

večjega števila in sprotnega objavljanja slik dejavnosti otrok, preko katerega koli omenjenega 

kanala. Poleg vsega so 3 (6,5 %) anketiranci mnenja, da bi morala biti strokovna podkovanost 

za področje sodelovanja s strani strokovnega delavca boljša, zato predlagajo skrb za to 

področje in njegovo nadgradnjo, poleg tega želijo več izkazanega spoštovanja in odnosa. Pri 

tem poudarjajo, da naj ne bodo (stroga) pravila postavljena pred odnosi, saj je v tem primeru 

lahko dobro komuniciranje precej oteženo. Prav tako so 3 (6,5 %) anketiranci zapisali svoje 

opažanje, da se nekateri starši preveč vmešavajo oz. posegajo v delo vzgojitelja in se jim to ne 

zdi ustrezno, zato predlagajo še več postavitev jasnih mej, do kje lahko grejo, kar se tiče tudi 

področja sodelovanja. Večja svoboda strokovnim delavcem bi morala biti po njihovem 

mnenju s strani vodstva, kar bi morda pripomoglo k preizkušanju drugačnih načinov 

(komunikacijskega) odnosa s starši oz. posamezniki, s katerimi ima otrok pogoste stike. Nekaj 

besed je bilo namenjenih tudi pogostejšemu sodelovanju oz. večji potrebi po tem, ko gre za 

otroka z določenimi razvojnimi težavami, saj v tem primeru starši omenjajo, da potrebujejo še 

več pogovorov, podpore, opažanj, nasvetov ipd., kar omenjata 2 (4,3 %) vprašana. Ravno 

takšno število (4,3 %) anketirancev pa je opozorilo na to, da s strani nekaterih staršev opažajo 

premajhno skrb in dajanja pozornosti za otrokov napredek in učenje ter posledično precejšnjo 
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krivdo za neuspeh, ki se dotika tudi vzgojnega področja, zvračajo na vrtec, a ravno s pogovori 

se da marsikaj rešiti in razjasniti.  

Veliko staršev je pri zadnjem vprašanju zapisalo, da so s trenutnim načinom sodelovanja oz. 

odnosom vzgojiteljic (izjemno) zadovoljni in nimajo pripomb. Poleg izpostavitve le-tega pa 

sta 2 (4,3 %) anketiranca dodala, da se je potrebno truditi za ohranitev stopnje komunikacije 

in odnosa, ki so ga do sedaj uspeli vzpostaviti, ker se čuti, da se vzgojiteljica trudi zanj. Eden 

izmed njiju navede, da je zagotovo koristno preverjanje stanja, saj bi po vsej verjetnosti lahko 

naredili korak k izboljšanju, da bi bila medsebojna povezava zato še boljša. Drugi pa omeni 

še, da se mu za dober odnos z vzgojiteljem zdi pomembno, da so le-ti kdaj pohvaljeni za trud, 

saj zmorejo hkrati skrbeti za deset in več otrok, ob čemer anketirani izpostavi, da starši včasih 

komaj vzgajajo enega/dva. 

Kot sklepno ugotovitev zadnjega (RV5) izmed petih raziskovalnih vprašanj lahko zapišemo, 

da so starši zelo zadovoljni s potekajočim odnosom sodelovanja, ki ga imajo z vzgojiteljem, ta 

dobljeni podatek pa nas izjemno razveseljuje. Seveda je na vsakem mestu še vedno možna 

izboljšava oz. nadgradnja dotedanjega, anketirani namreč največjo potrebo po spremembah 

vidijo na področju komunikacije (tako ustne kot pisne – dandanes predvsem elektronske), kjer 

bi bil očitno potreben še nekoliko drugačen pristop. Slednje se lahko krepi tudi preko aktivnih 

družabnih dogodkov, ki jih organizirajo strokovni delavci za starše oz. otrokove (naj)bližnje, 

v katere vprašani tudi želijo biti pogosteje vključeni. 

Zagotovo je lažje vnašati spremembe, če dobimo konkretne informacije, kaj si starši, kot 

izjemno pomemben člen sodelovanja, želijo oz. kje vidijo potrebo po spremembah, ki jih 

strokovni delavci mogoče ne zaznamo. Strinjamo se lahko, da je slednje dobrodošlo in je 

vedno prostor za spremembe, seveda pa se moramo ob tem zavedati besed Resmana (1992, 

nav. po Vidmar, 2001), ki zapiše, da je potrebno upoštevati dogajanje v družbi in področju 

politike, ki imata izreden vpliv na vzgojo in izobraževanje. Kot so tudi nekateri starši 

izpostavili, se bi navezali na besede A. Trudn (2013) in Vec (2009), ki omenjata potrebo po 

spodbujanju vzgojiteljeve kreativnostne plati tudi na področju sodelovanja s starši, obenem pa 

bi bilo potrebno bolj izrabiti moderno tehnologijo, ki nam jo ponuja današnji čas, denimo kot 

kanal vsakodnevnega obveščanja. Torej se zagotovo strinjamo z besedami N. Rajtman (2013), 

ki govori o (še večji) potrebi analize potekajočega sodelovanja z družinskimi člani, saj nam 

le-ta daje možnost razmisleka in vnosa sprememb – sodobnejših pristopov, kar pa nam je 

omogočeno šele, ko naredimo premik pri sebi. K temu lahko prištevamo tudi potrebo 
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vpogleda in dela na lastnih osebnostnih stališčih oz. usmerjenost k preoblikovanju 

zakoreninjenih subjektivnih teorij posameznika, kar izpostavlja tudi M. Batistič Zorec (2004). 

Zato pa je v prvi vrsti potrebno, kot navedeta J. Lepičnik Vodopivec (1996, nav. po Lepičnik 

Vodopivec, Hmelak, 2016) in Vidmar (2001), imeti dovolj znanja – v našem primeru merimo 

predvsem na poznavanje zakonitosti komunikacije in sposobnosti le-te ter usposobljenosti 

dela z ljudmi. Na tem mestu lahko zaznamo problematiko, ki jo omenjajo J. Kalin idr. (2009), 

da so študijski programi zastavljeni neprimerno oz. ne nudijo dovolj možnosti usvojitve 

potrebnega védenja, za izboljšanje pa bi potrebovali, kot zapiše Resman (1922b, nav. po 

Kalin, 2009), podpornike/svetovalce in možnost nadaljnjega usposabljanja. To bi morda 

strokovne delavce spodbudilo k razmisleku o pomembnosti organizacije in izvedbe različnih 

ter pogostejših oblik sodelovanj s starši. Ravno slednje, po mnenju praktičnih ugotovitev T. 

Ažman idr. (2015), dajejo možnost nadgradnje sodelovalnega odnosa in zagotovijo boljše 

medsebojno poznavanje, s tem pa se krepi odzivanje in aktivnost staršev. Preko tega bi 

verjetno dosegli tudi vzgojiteljevo rast na poklicnem področju in s tem spremembe v 

strokovnosti, ki je bila s strani staršev omenjena kot potreben vidik izboljšave.  
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10 ZAKLJUČEK 

Tekom pisanja diplomskega dela in razmišljanja o zapisanih besedah sem prišla do 

ugotovitve, da se pomembnosti sodelovalnega odnosa med vrtcem in družino oz. vzgojiteljem 

in staršem, predvsem z vidika dobrobiti za otroka, v času večletnega izobraževanja in 

večkratnega praktičnega usposabljanja nisem tako zelo zavedala, tako kot se verjetno 

dandanes še marsikdo ne. Že takoj v prvih tednih začetka svoje poklicne poti sem spoznala, 

kako so starši (poleg otrok) izjemno pomemben člen vzgojno-izobraževalnega procesa, da jim 

je potrebno nameniti posebno pozornost in da sta za kvalitetno delo z njimi nujen precejšen 

vložek ter odgovoren pristop. Vsaj zase bi dejala, da sem že od prvega trenutka na tem 

področju občutila ranljivost, saj se kljub določenemu teoretičnemu znanju nisem počutila 

dovolj pripravljena in kompetentna za dobro delo s starši in učinkovito pristopanje do njih, ki 

so neizogiben del vsakdana. Vendar pa opisano ni tako zelo neobičajno, saj sem že omenjala v 

predhodnih poglavjih, da se začetniki pogosto srečujemo s težavami na tem področju. Ravno 

zato pa sta vsa analizirana literatura, kjer smo se širše dotaknili področja sodelovanja – 

pomembnosti in namembnosti, pozitivnosti, vključujočih in  njihovih vlog/nalog, vplivih in 

pogojev za nastanek, pogleda razvoja na sodelovanje skozi čas, omenjali smo tudi javno 

veljavne okvirje, ki se dotikajo tega področja, modele sodelovanja – ter izvedena raziskava 

pripomogli, da sem sedaj, tudi po nekaterih izkustvenih situacijah, že nekoliko bolj suverena. 

Torej bi kljub zapisanemu dvomu, ki je še vedno prisoten tudi po pregledu rezultatov 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov, če torej delovna doba vpliva na sodelovanje, sedaj na 

podlagi lastnih izkušenj podala pritrdilen odgovor, saj skozi leta zoriš. Ob tem pa mora v nas 

obstajati tudi zavedanje, da so izkušnje in različni dogodki s starši tisti, ki prinesejo veščine, 

da z njimi deluješ vedno bolje in zagotoviš odnos na višji ravni. Tako se mi na tem mestu 

pojavi vprašanje, kje se skriva ključ za napredek na področju sodelovanja. So to morda prav 

številnejša (ne)formalna srečanja, ki imajo izreden vpliv na več segmentov omenjenega, 

denimo tudi na spremembo pristopanja, medsebojnega položajnega vidika, delitve 

odgovornosti za potek napredovanja otrok(a) ipd? Torej na oblikovanje odnosa, ki bi ga lahko 

umestili v eno izmed opisanih kategorij modelov sodelovanja. Ali se mogoče »rešitev« za še 

kakovostnejše sodelovanje skriva drugje? Menim, da bi to moral vsak strokovni delavec 

raziskati in ugotoviti sam, saj vemo, da smo si ljudje med seboj različni, imamo drugačne 

potrebe, želje in v vsakem odnosu lahko nastane pomanjkljivost nekje drugje, zato nimamo 

nekega splošnega navodila oz. »recepta«, kako izpeljati sodelovanje, pač pa zgolj smernice, ki 

so nam lahko v samem začetku v pomoč. 
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Obenem nam je raziskava dala tudi določeno védenje, in sicer usmeritev, na kaj moramo biti 

pozorni pri gradnji odnosa in njegovem nadaljevanju, saj smo prav tako iz prve roke dobili 

informacije, kakšen je pogled staršev na to področje, kako oni občutijo določene segmente 

sodelovanja, kje zaznavajo pomanjkljivosti in vidijo možnost izboljšave, za katere se lahko 

strinjamo, da so vendarle potrebne za dobro/kvalitetno delovanje celotne institucije. Zato nam 

morajo biti zapisani predlogi staršev, ki nakazujejo na potrebo še globljega vpogleda v 

področje komunikacije in obveščanja, izvedbe dogodkov druženja, v razmislek, kje začeti 

spremembe, in tako zagotoviti nadgradnjo do sedaj oblikovanega medsebojnega stika. 

Na podlagi izvedenega lahko trdimo, da se starši, vsaj tisti, ki so podali odgovore, zavedajo, 

da je za kvalitetno sodelovanje sprva potrebno zagotoviti kar nekaj pogojev in slednje ne 

nastane samo od sebe oz. brez truda udeleženih. Navedli so, da je zagotovo komunikacija, 

poleg nekaterih drugih vrednot, kot so vzpostavitev zaupnega, spoštljivega in iskrenega 

ozračja, tista, ki zahteva posebno pozornost, s tem pa tudi precejšnjo mero znanja, doslednosti 

ter obojestranskega truda. Vendar bi ravno zato, kljub temu da nismo prišli do jasnega 

odgovora oz. enoznačne opredelitve staršev, ali je proces sodelovanja zahtevna dejavnost, na 

podlagi vseh raznolikih predpostavk staršev naredili sklep, da ne gre za enostaven proces. 

Zavedamo se, da nekaj pride naravno in nezavedno, vendar je vseeno treba veliko vložiti in 

delati na področju sodelovanja. Ob tem je potrebno upoštevati raznolikost med nami, zato je 

pričakovano, da se bo vsaka situacija ločila od že izkušenega. Veliko je storjeno s tem, ker so 

starši izrazili izjemno visoko mero strinjanja, da je sodelovanje pomembno, in znotraj našega 

vzorca lahko trdimo, da obstaja močno zavedanje, da njihov odnos z vzgojiteljem koristi 

otroku ter optimalnemu razvijanju. Še bolj pa bi bilo očitno pri njih potrebno ozavestiti, da 

omogoča pozitivne učinke tudi njim samim in nam – strokovnim delavcem. Zavedanje le-tega 

pa je lahko povod, da bi bili za to pripravljeni naredili še več, ker je jasno, da nas lastno 

občuteno zadovoljstvo žene naprej, v smeri nadgradnje. Želja za slednje pa mora biti 

obojestranska, da se zares udejanji. Starši pa vendarle, na podlagi rezultatov sodeč, velik 

pomen vidijo v tem, kako k njim in njihovim otrokom pristopa vzgojitelj: se trudi za 

enakopravnost, je usmerjen k skupnim interesom, nastopa kot profesionalec, ki ceni spoštljiv 

odnos in si zanj prizadeva ter nakazuje na možnost odprtega dialoga, ter kakšna je njegova 

usposobljenost za to področje. 

 Kot se zdi, so starši precej zadovoljni s področjem komunikacije in medsebojno 

povezljivostjo oz. tudi na splošno s sodelovanjem s strokovnimi delavci v celoti v obeh 

izbranih vrtcih, kar nas razveseljuje. To je pozitiven podatek in daje dobro luč na celotno 
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institucijo, ki s tem torej pridobiva veljavo med ljudmi, posledično pa se lahko razširi na 

mednarodno raven in nam to lahko da možnost, da se predšolska vzgoja v naši državi umešča 

med primerljive z najboljšimi v svetu. 

Zadovoljni pa smo lahko tudi z dejstvom, da smo na podlagi analize več odgovorov naredili 

sklep, da je v obeh izbranih vrtcih najpogosteje pojaven model sodelovanja tisti, ki ima 

značilnosti partnerstva. Vendar, kot smo že pisali, nam slednji rezultati ne smejo takoj 

zadoščati, pač pa se raje vprašajmo, ali res zagotavljamo sodelovanje, kjer starše ne 

postavljamo v vlogo uporabnikov storitve in jih prikrito usmerjamo k pasivnosti. Če ob 

oblikovanju odgovora nastane pomislek, moramo razmisliti, ali bi v tem primeru lahko z 

gotovostjo trdili, da tisto pravo partnerstvo živi v praksi vzgojno-izobraževalnega dela in 

življenja, ki se odvijata v vrtcu. Zato  je staršem potrebno, če to že ni storjeno, dati možnost, 

da so udeleženi in aktivni v potekajočem procesu, v katerega je vključen njihov otrok, saj je 

ravno to pogoj, da lahko govorimo o partnerstvu. Na podlagi združitve odgovorov naše 

raziskave, izhajajočih iz načela sodelovanja s starši, ki nakazujejo, da se precejšnja mera 

slednjega odraža na nivoju vidika komunikacije, vendar pa tega ne moremo trditi za področje 

sonačrtovanja ter skupnega snovanja potekajočih dejavnosti in bivanja otrok. Čeprav smo 

zaznali že nekaj odlik, značilnih za odnos, kjer starša in vzgojitelja lahko označimo za 

partnerja, lahko ob koncu zapišemo mnenje, da dejansko partnerstva, ki bi si ga želeli, 

(zaenkrat) še ni moč (pogosto) začutiti, vendar pa lahko vidimo pozitivno plat v tem, da 

imamo že neke močne temelje. Kljub temu se zdi, da je potreben še precejšen vpogled v to 

področje in ne samo v delo z otroki. Pri tem pa ne smemo pozabiti besed N. Rajtman (2013), 

da le skupno delo staršev in vzgojiteljev omogoča nekaj več, kot smo imeli poprej, ko slednji 

niso/nismo delovali enotno. 

Zaključila bi z besedami M. Črv in S. Nedić (2012, str. 104):  

»Vzgoja, varstvo in izobraževanje je neke vrste umetnost, ki se ne more samo naučiti, temveč 

jo moramo doživeti in zaživeti skupaj z našimi otroki v vrtcu, s starši, z našimi sodelavci in v 

lastnih družinah ter širšem družbenem okolju. Je odgovorno in najlepše poslanstvo nas 

odraslih našim otrokom, da bodo z zaupanjem zrli v prihodnost.« 

Strokovni delavci se moramo torej zavedati, kakšna posebna naloga nam je dana. Da pa 

slednjo lahko dodobra uresničimo, je nujno potrebna povezljivost, aktivno in usklajeno delo z 

vsemi otrokovimi bližnjimi, saj ima le-ta temelje zato, kakšno bo postalo razvijajoče bitje oz. 

samo tako zagotovimo oblikovanje srečnega, sposobnega in samostojnega posameznika. 
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12 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK O MODELIH SODELOVANJA MED STARŠI 
IN STROKOVNIMI DELAVCI V VRTCU 

Spoštovani starš! 

Sem Petra Berčič, absolventka prvostopenjskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Z anketnim vprašalnikom, ki je pred Vami, želim dobiti vpogled v sodelovanje 
med starši in strokovnimi delavci v vrtcih. V védenju, da bodo Vaši odgovori povsem anonimni in 
bom rezultate uporabila izključno v študijske namene, Vas prosim, da natančno preberete posamezne 
ponujene možnosti in odgovorite čim bolj iskreno. 

Naprošam Vas, da izpolnjene anketne vprašalnike odložite v zato namenjeno škatlo v Vašem vrtcu oz. 
jo oddate kateremu izmed strokovnih delavcev najkasneje do 26. 4. 2019. 

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem za Vaše sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

Za začetek Vas prosim, da izpolnite nekaj splošnih vprašanj, in sicer tako, da obkrožite črko pred 
ustreznim odgovorom. 

Spol: a) ženski, b) moški. 

Starostna skupina, v katero spadate: 

a) do 25 let, 
b) 26–35 let, 
c) nad 36 let. 

Zaključena izobrazba: 

a) osnovnošolska, 
b) poklicna, 
c) srednješolska ali gimnazijska, 
d) višješolska, 
e) visokošolska strokovna ali univerzitetna, 
f) magisterij stroke, 
g) doktorat znanosti. 

Lokacija vrtca: a) mesto, b)podeželje. 

 

 

 

 

 



 

69 

 

1. Na petstopenjski lestvici (1 sploh se ne strinjam do 5 popolnoma se strinjam) z X označite, 
strinjanje s spodaj zapisanimi trditvami. 

TRDITEV 1 2 3 4 5 
Sodelovanje med starši in vzgojiteljicami je pomembno. 
 

     

Sodelovanje med starši in vzgojiteljicami prinaša korist otroku. 
 

     

Sodelovanje med starši in vzgojiteljicami prinaša korist staršem. 
 

     

Sodelovanje med starši in vzgojiteljicami prinaša korist strokovnim delavcem. 
 

     

Sodelovanje med starši in vzgojiteljicami prinaša korist vrtcu. 
 

     

Aktivno sodelovanje staršev z vzgojiteljicami zagotavlja učinkovitejši, optimalen 
razvoj otrok in hkrati izboljša kvaliteto družinskega življenja. 

     

 

2. Izpostavite, kaj je po Vašem mnenju pogoj za dobro in uspešno sodelovanje med starši in 
vzgojiteljicami (osredinite se na medsebojno komunikacijo, odnosni vidik itd.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. V kakšnem položaju se Vam zdi, da ste v razmerju do vzgojiteljice oddelka, v katerega je v 
letošnjem šolskem letu vključen Vaš otrok? Izberite en odgovor in v nadaljevanju, prosim, utemeljite 
izbrano. 

a) Enakovrednem, ker ___________________________________________________ 
b) Podrejenem, ker _____________________________________________________ 
c) Nadrejenem, ker _____________________________________________________ 

4. Kako z vzgojiteljico razrešite morebitno nastalo težavo? (izberite en odgovor) 

a) Se pogovoriva, poslušava stališča drug drugega in skupaj prideva do (raz)rešitve. 
b) Ob zavedanju strokovne podkovanosti poslušam vzgojiteljico in upoštevam njen predlog. 
c) Ker imamo starši zakonsko določene pravice in se gre za mojega otroka, želim, da se upošteva 

zgolj moje mnenje. 
d) Drugo: _____________________________________________________________ 

5. Kdo je po Vašem mnenju odgovoren za napredek otrok? (izberite en odgovor) 

a) Pretežno vzgojiteljica. 
b) Pretežno starši. 
c) Vzgojiteljica in starši, ki skupaj stremijo k istemu cilju, usmerjenemu v otroka. 
d) Drugo: ______________________________________________________ 
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6. Kako se Vam zdi, da vzgojiteljica gleda na Vas kot starša? (izberite en odgovor) 

a) Kot manjvredno osebo, ki nima strokovne izobrazbe za področje dela z otroki. 
b) Kot spoštovanja vredno osebo, s katero je željna skupnega načrtovanja, odločanja, deljenja 

odgovornosti za prihodnost otrok. 
c) Kot osebo, katere potrebe, želje in cilje je kot uporabniku storitve dolžna upoštevati in 

izpolniti. 
d) Drugo: _____________________________________________________________ 

7. Na petstopenjski lestvici (1 sploh se ne strinjam do 5 popolnoma se strinjam) z X označite, 
strinjanje s spodaj zapisanimi trditvam. 

TRDITEV 1 2 3 4 5 
S strani vzgojiteljice sem dovolj vključen/a v načrtovanje in izvedbo dejavnosti.      

Z vzgojiteljico soustvarjam življenje ter delo, ki poteka znotraj vrtca.      

Zadovoljen/a sem z vzgojiteljičinim sprotnim informiranjem o svojem otroku.      

S strani vzgojiteljice sem zadovoljen/a s sprotnim obveščanjem o dogajanju v vrtcu, 
različnih ponudbah ipd. 

     

Vzgojiteljice v vrtcu mi zagotavljajo stalno ozaveščenost o veljavnih pravilih in 
predpisih, ki mi omogočajo uveljavljanje pravic. 

     

Kljub vsem pravicam, se kot starš zavedam in upoštevam, da so določene meje, 
koliko lahko posegam v delo vzgojiteljic in vrtec. 

     

Vzgojiteljica spoštuje mojo zasebnost in družinske posebnosti.      

Vzgojiteljičin odnos je korekten - vse starše/otroke obravnava enakovredno.      

Moja pričakovanja in interesi se pogosto razlikujejo od vzgojiteljičinih.      

Vzgojiteljica do staršev kaže profesionalen odnos in skuša vzpostaviti sproščeno, 
zaupljivo in spoštljivo ozračje. 

     

Vzgojiteljica izraža željo po sodelovanju, nadgrajevanju odnosa ipd.      

Vzgojiteljica si je pripravljena vzeti čas zame, se pogovoriti in mi svetovati pri 
morebitnih težavah, bojaznih, stiskah, ki jih doživljam pri vzgoji otroka. 

     

Vzgojiteljica ima dovolj znanja oz. je usposobljena za kakovostno sodelovanje.      

Vzpostavljanje in ohranjanje sodelovanja z vzgojiteljico je zahteven proces.      

 
Delovna doba vzgojiteljic pomembno vpliva na sodelovanje. 

     

 
S sodelovanjem z vzgojiteljico sem zadovoljen/na.  
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Za konec Vas prosim, da zapišete morebitne predloge, kako bi se lahko še izboljšalo sodelovanje 
oz. izpostavite Vaše želje. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Iskreno se zahvaljujem za Vaš čas in trud ter vse odgovore. 


