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POVZETEK 
 

V diplomskem delu sem se osredotočila na vzgojo predšolskih otrok v novodobni družini. 

V teoretičnem delu naloge sem najprej predstavila tako družino, njene člane, njihovo vlogo 

kot tipe vzgoje znotraj družin ter pomen vzgoje otrok v predšolskem obdobju, in sicer z 

namenom, da smo spoznali akterje, ki so vključeni v sam proces protektivnega otroštva. 

Opredelila sem, kaj pojem »protektivno otroštvo« sploh pomeni in kako ga različni avtorji 

definirajo, kako se izraža intenzivna skrb za otroke, njihovo blaginjo, njihovo nadaljnje 

izobraževanje. Poiskala sem nekatere vidne posledice zaščitniške vzgoje, ki se kažejo v 

dobi odraščanja oz. osamosvajanja kot neuspeh protektivnega oz. zaščitniškega vedenja 

staršev do svojih otrok v predšolskem obdobju. 

V empiričnem delu naloge sem vsa pridobljena teoretična znanja poskušala povezati s 

praktičnimi izkušnjami. Opravila sem intervjuje s petimi novodobnimi starši, od tega je 

eden izmed njih strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju. Zanimalo me je, kakšen je 

njihov pogled na vzgojo otrok v današnjem času, ki je poln vsesplošnih sprememb, in kako 

zahtevna naloga se jim zdi vzgoja. Preverjala sem še, s kakšnimi težavami se srečujejo pri 

sami vzgoji  in pri postavljanju meja otroku v predšolskem obdobju. Z rezultati ugotovitev 

sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Ključne besede: otrok, starši, protektivno otroštvo, vzgoja, družina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

In the thesis I focused on the education of children in modern-day family. In the theoretical 

part I first presented a family, its members, their role as types of education  in families and 

the importance of educating children in their preschool period. I did it because so we can 

meet the actors involved in the proces of protective childhood. I defined the concept 

»protective childhood«, what does it mean and how different authors define this.  

How is expresed intense concern for the children, for their prosperity, for their further 

education. I  find some visible effects of protective custody, witch are reflected when they 

grow up and they are starting to be independent as a failure of this behavior of parents to 

their children in the preschool period. 

In the empirical part I tried all theoretical knowledge conect with practical experiance. I 

did the interviews with five modern parents, one of them is a professional staff in that kind 

of education. I wanted to know what is their view of raising children in the time full of 

everyday changes and how difficult mission is education for them. I was interesting also 

what kind of problems are they meeting in their education and how to set a limit to child in 

the prschool perod. 

Whit this results I answered to the research questions. 

 

Keywords: children, parents, protective childhood, education, family 
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Uvod  
 

Čas, v katerem živimo, je čas velikih sprememb. Mnoge družbene spremembe, med 

katerimi so značilne spremembe tako v vsakdanjem življenju kot v zasebnosti, se kažejo v 

pluralizaciji družinskih oblik in družinskega življenja. Vključujejo tudi individualne in 

družinske prehode, strukturne spremembe, kot so protektivno otroštvo, odgovorno 

starševstvo, novo očetovstvo, partnerstvo in socialno starševstvo, kaže pa se tudi v 

individualizaciji življenjskih izbir (Humar in drugi, 2011). Tako se starši in otroci 

današnjega časa na vsakem koraku srečujejo s številnimi spremembami, tako socialnimi, 

političnimi, okoljskimi, znanstvenimi. Vse te hitre spremembe zahtevajo, da pri otrocih 

gojimo in vzdržujemo željo po vseživljenjskem učenju. Z namenom pripraviti otroke, da 

postanejo zrele, odgovorne osebnosti, je treba oblikovati stališča, pridobivati znanja in 

spretnosti, ki so osrednjega pomena za to, da bi se otrok srečal z izzivi sedanjosti kot 

prihodnosti. Pri otrocih je treba spodbujati razvoj vseh tistih sposobnosti, ki jih bodo 

potrebovali v življenju, saj bodo otroci v demokratičnih družbah nujno učenci vse 

življenje. Med te sposobnosti spadajo:  

 sposobnost odzvati se na spremembe;  

 sposobnost izbire; 

 biti sposoben kritičnega mišljenja in sprejemanja odločitve;  

 biti iskalec problemov in te znati reševati;  

 biti domiseln, iznajdljiv in ustvarjalen;  

 zanimati se za posameznika, skupnost in biti zavzet tako za družbeno kot naravno 

okolje (Hansen in drugi, 2000).  

 

Vprašanje je, kako bomo to dosegli. Starševstvo je najlepši, a tudi najzahtevnejši "poklic". 

Starši želimo imeti odgovorne, samostojne, popolne, uspešne in zdrave otroke, zato bi jim 

morali privzgojiti predvsem notranjo disciplino. Pomoč iščemo v raznih revijah, medijih, 

knjigah, predavanjih, vendar ti nasveti niso in nikoli ne bodo »recept« za dobro vzgojo. 

Zavedati se moramo, da je vsak otrok osebnost zase, vsak je drugačen in ti nasveti so nam 

lahko samo v pomoč. Vzgoja je prav zaradi svoje posebnosti tako naporna, lahko bi dejali 
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kar nepredvidljiva, polna izzivov, a vseeno prijetna. Vzgoja poteka najprej v družini, ki 

ima največji vpliv na otrokov moralni razvoj. 

Starši bi se morali zavedati, da v današnjem svetu, ki je poln nevarnosti in pasti, svojih 

otrok ne bi smeli ščititi pred realnostjo, ampak jim dajati tisto zaščito in podporo, ki jo 

otrok potrebuje. Otroci so danes življenjski projekt svojih staršev in središče njihovega 

sveta. Vse več otrok ne sprejema odgovornosti za svoja dejanja, njihove probleme rešujejo 

odrasli –starši. Ti želijo otroka zaščititi pred vsemi slabimi izkušnjami, svet želijo otroku 

pokazati v najlepši podobi. Res pa je tudi, da je stališče strokovnjakov s področja vzgoje 

otrok enotno: »novodobni otroci so drugačni«. Kako naj torej starši, ki so in morajo biti 

odgovorni za vzgojo svojih otrok, vzgajajo sodobne otroke? 

I. Teoretični del 
 

Diplomska naloga bo zajemala tako teoretični kot empirični del . V teoretičnem delu se 

bomo osredotočili na dejavnike in njihov pomen pri protektivnem otroštvu ter poskušali 

ugotoviti, kaj sploh je protektivno otroštvo. Da to ugotovimo, moramo najprej spoznati 

akterje, zato bomo analizirali dejavnike, ki so vključeni v sam proces, tako družino, njene 

člane, pomen vzgoje nasploh in vzgoje v družini, kot tudi nekatere posledice, ki se kažejo v 

dobi odraščanja oz. osamosvajanja kot neuspeh protektivnega oz. zaščitniškega vedenja 

staršev do svojih otrok. 

Teoretični del naloge bo temeljil na analizi in interpretaciji tako primarnih kot sekundarnih 

virov, se pravi, da bomo s pomočjo strokovne literature, člankov in že obstoječih raziskav 

poskušali opredeliti temo, ki jo proučujemo. V nalogi bomo po potrebi pri preučevanju 

tako  družine kot vzgoje predšolskih otrok uporabljali še druge metode proučevanja, kot sta 

npr. opisna in primerjalna metoda. 

V empiričnem delu diplomske naloge bomo opredelili strategijo raziskovanja. Odločili 

smo se za kvalitativno raziskavo, in sicer podatke bomo pridobivali s pomočjo intervjujev. 

S pomočjo polstrukturiranih intervjujev bomo opravili intervjuje s petimi starši, ki imajo 

vsaj enega predšolskega otroka. Ena izmed mam, pa je tudi strokovna delavka s področja 

vzgoje in izobraževanja – socialna pedagoginja v vrtcu, ki mi bo odgovorila na dodatno 

vprašanje o opažanju prisotnosti protektivnosti pri njenem delu.  
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 Cilji raziskave so:  

- ugotoviti, s kakšnimi težavami, problemi se srečujejo starši predšolskih otrok pri 

vzgoji in kako te težave rešujejo; 

- ugotoviti, koliko časa starši namenijo medsebojnim odnosom, komunikaciji tako 

med staršem in otrokom kot med starši samimi; 

- ugotoviti, kakšen vpliv pri vzgoji imajo drugi dejavniki (npr. razna literatura, 

mediji …); 

- ugotoviti, v kakšni meri se poslužujejo nasvetov svojih staršev, prijateljev, 

vzgojiteljev svojih otrok; 

- ugotoviti, kako poteka njihovo vsakdanje družinsko življenje; 

- ugotoviti, kdaj se starši odločajo za starševstvo. 

Cilj naloge je odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotoviti, kaj starši 

razumejo pod pojmom protektivno oz. zaščitniško otroštvo. Odgovore bomo dobili z 

zbranimi podatki. 

1. Družina 
 

»Ni človeškega bitja, ki bi lahko živelo brez odnosa. Izkušnje prvih odnosov pa dobimo v 

družini.« (Gostečnik, Pahole, Ružič 1999, str. 5) Družina je zaradi povezovanja oziroma 

združevanja ljudi v različne skupnosti ena izmed najpomembnejših socialnih skupin, v 

katerih živimo, to je prostor, kjer se oblikujejo najpomembnejši socialni odnosi. Družina 

naj bi bila mesto največje varnosti in sprejetosti za vsakega posameznika (Zalokar, 2008). 

»Družina ni ohlapna skupina nekih med seboj sorodstveno povezanih ljudi različne 

starosti, ampak čisto poseben, specifično človeški socialni sestav, ki je vsaj do danes in 

kljub mnogim drugačnim poskusom ostal nenadomestljiv. Družina je gravitacijsko središče 

ljubezni, ki v veselju in trpljenju priteguje tiste, ki pripadajo drug drugemu, jim daje 

varnost in zatočišče, jih spodbuja in ščiti, hrani in varuje, spremlja od rojstva do smrti« 

(Lukas 1993, str. 21). Družina torej ni samo neka biološka struktura, predvsem je temelj 

socialnega življenja in socialnih odnosov. Ravno nasprotno, je duhovna kategorija, saj je 

vir posameznikovega duševnega razvoja ter duhovne in osebne rasti. V družini nastaja in 

se oblikuje osebnost vsakega posameznika. Poleg vzgoje se posameznik v njej počuti 

zaželenega, varnega, sprejetega in ljubljenega (Musek, 1995). 
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Katarina K. Erzar (2006) družino opredeljuje kot najpomembnejši prostor človekovega 

razvoja, v prvi vrsti odnos med staršema ter odnos med otroki in starši, odnos med brati in 

sestrami, odnos med vrstniki, odnos do šole, družbe in druge ravni organizacije 

človekovega življenja in delovanja. Je socialna skupina, ki sloni na časovni ali prostorski 

povezanosti in pripadnosti članov. Kot institucija je družbeno priznana skupina zlasti 

zaradi temeljnih funkcij, ki jih ima, te funkcije pa so: biološka reprodukcija, skrb za otroke, 

prenašanje kulturnih vzorcev, tradicij, znanja od generacije k generaciji in dom, v katerem 

poteka zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb (Ule, 1993).  

Štadler in ostali (2009) so mnenja, da družina v družbi opravlja številne pomembne naloge, 

kar med drugim vključuje skrb za otroke, njihovo vzgojo in učenje, saj se otroci rodijo 

nemočni in so popolnoma odvisni od starševske nege, skrbi in podpore še nekaj let po 

rojstvu. Družina naj bi poskrbela tudi za otrokovo prehrano, obleko, izobrazbo, bivališče, 

za vse njegove potrebe in je predvsem pomembna za njegov osebnostni razvoj. Leta 

odraščanja, ki jih posameznik preživi v svoji matični družini, ga bistveno oblikujejo. Otrok 

v družini dobi prve izkušnje, te pa so temelj človeškega psihičnega razvoja, saj si v družini 

ustvarimo prve izkušnje o medsebojnih odnosih, o življenju v skupnosti oz. družbi, o 

ljudeh, o njegovih prvih težavah ter prve vtise o samem sebi, lastni vrednosti in o svojem 

položaju v človeški skupnosti. 

Država družino definira z dvema zakonoma, in sicer z Družinskim zakonikom in Zakonom 

o zakonskih zvezah in družinskih razmerah, kot »življenjsko skupnost otroka z enim ali 

obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku 

do otroka določene obveznosti in pravice« (Družinski zakonik, 2011, 2. člen). Navaja še, 

da je »družina  življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 

varstvo« (ZZZDR – UPB, UL RS 2004, 2. člen). 

Če povzamemo vse definicije družine, lahko rečemo, da sta družina in njeno okolje 

osnovni, bistveni pomen vsestranskega razvoja posameznika. Štupar (2013, str. 22–23) 

pravi, da je: 

- »družina univerzalna družbena institucija, ki predstavlja neizbežen del človeške 

družbe,  

- temeljna primarna družbena skupina, v kateri ljudje doživljajo različne družbene 

odnose in procese ter v njej igrajo različne vloge,  
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- prva družbena skupina, v kateri človek kot otrok pridobiva prve izkušnje z drugimi 

ljudmi.«  

Skozi zgodovino se je družina spreminjala, predvsem v zahodnih državah Evrope, prav 

tako pa tudi v Sloveniji. Družine so nekoč štele več članov, imele so večje število otrok, 

danes pa imajo slovenske družine v povprečju dva ali enega otroka, kar je posledica 

drugačnega načina življenja (zaposlitev, finančna sredstva, stanovanje …). Včasih so bili 

starši tisti, ki so svojim otrokom izbirali partnerja, danes to počnemo sami. Včasih je imela 

družina svet pomen, danes pa ga izgublja (številne ločitve, nasilja v družini …) (Šercer, 

2015). Včasih so otroci odraščali v tradicionalni družini, se pravi, da so živeli z obema 

staršema. V postmoderni zasledimo odmikanje od modela jedrne družine, sestavljene iz 

raznospolnih poročenih parov z otroki. Naletimo na pestro paleto raznolikosti družinskih 

oblik (Švab, 2001). Poleg nuklearne, jedrne družine srečujemo še druge oblike družine, in 

sicer: 

- enostarševske družine, to so tiste družine, ko eden od staršev odide ali umre in se 

drugi ne poroči ponovno, ali pa neporočena žena obdrži otroka; 

- reorganizirane družine, tukaj gre za ločitev enega od staršev oz. odhod enega 

partnerja (očeta ali matere) in tvorjenje nove zveze z novim partnerjem, ki mogoče 

ima tudi sam že otroke iz prejšnje zveze; 

- razširjene družine, več generacij živi skupaj; 

- rejniške družine, ko otrok ne živi v biološki družini (Satirjeva, 1995). 

 

V Sloveniji bi bilo treba razmisliti še o dveh posebnih načinih družinskega življenja, o 

katerih se ne piše veliko. V prvo sodijo razpršene razširjene družine, kjer člani družin 

živijo ali skupaj (v isti hiši) ali na različnih lokacijah, med seboj si nudijo vzajemno oporo 

na materialnem, delovnem oziroma storitvenem ter čustvenem področju. V drugo sodijo 

tiste družine, kjer mladi ljudje živijo podaljšano mladost pri starših (t. i. LAT-faza ali 

living-apart-together – živeti skupaj narazen). Vsekakor pa je lepo otroštvo mogoče znotraj 

najrazličnejših družin, dokler so otroci v teh družinah ljubljeni, zaželeni, srečni in niso 

odvečno breme  (Perić, 2010). Po vseh teh oblikah družin je opaziti, da je danes družina 

postala odločilni dejavnik življenjskih možnosti otrok. Sodobna politika razširja starševske 

odgovornosti in vse bolj prelaga stroške socialne reprodukcije v družino. Tukaj lahko 

govorimo o krizi družine, pa čeprav so mnenja o krizi družine deljena. Naštejmo le nekaj 

dejstev oziroma značilnosti, zaradi katerih lahko govorimo o krizi družin:  
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- upada število rojstev; 

- podaljšuje se študij; 

- otroci ostajajo pri družini staršev in so denarno odvisni od njih; 

- veča se prestopništvo, različne odvisnosti in kriminal; 

- otroci trpijo zaradi osamljenosti, zunanjih pritiskov in pomanjkanja pomoči s strani 

družine. 

Družina današnjega časa je v krizi in potrebuje tako družbeno kot posamično pomoč. 

Družba bi morala nuditi boljšo pomoč tako socialno kot ekonomsko predvsem mladim pri 

osnovanju družine (Šercer, 2015). 

 

»Ne glede na to, v kakšni družini odraščamo, nas ta zaznamuje in opredeli. Ni idealne 

družine in ni tudi popolnoma slabe družine. Naša družina, kakršna koli že je, nam daje 

prav tisto in toliko, kot nam nobena druga družina ne more dati.«  (Gostečnik, Pahole, 

Ružič 1999, str. 5) 

2. STARŠEVSTVO 
 

Starševstvo je obširen pojem, ki zavzema veliko kotičkov naših življenj. Sprejemamo in 

doživljamo ga vsak po svoje na svojstven, drugačen način. Poklic, za katerega lahko 

rečemo, da je najtežji v življenju in ga opravljamo starši, je biti vzgojitelj svojih otrok. 

Lahko bi dejali, da gre za težko življenjsko nalogo. Vse več staršev se zaveda, kako 

pomembna je njihova vloga oz. ravnanje (in ne le želja), da bo otrokov razvoj potekal tako, 

da bo le-ta zrasel v ustvarjalnega, zdravega, v družbi iznajdljivega in srečnega človeka. Ob 

tem je zelo pomembno, da se starši zavedamo odgovornosti za vzgojo in izobraževanje 

svojih otrok (Žmuc, 2012). 

 

»Starševstvo je zapisano globoko v človeško naravo in je namenjeno ustvarjanju globokih 

odnosov zaupanja in varnosti tako za otroka kot za starše.« ( Kompan, Poljanec 2009, str. 

9) 

 

Otroci potrebujejo za svoje odraščanje ob sebi odrasle, to so starši oz. skrbniki, ki jim bodo 

s svojo osebnostno držo, besedami in ravnanji znali pokazati pot v življenje (Zalokar, 

2008). Starši morajo otroka v zgodnjem otroštvu varovati pred motnjami iz okolja, 
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zagotoviti mu morajo toploto in ugodje, poskrbeti, da ne bo lačen, zaščititi ga morajo pred 

hrupom in vsakršnim vznemirjenjem. Seveda mu po malem ponujajo tudi spremembe. 

Paziti morajo, da so te spremembe čim preprostejše, čim nežnejše, se pravi ravno take, da 

ga spodbujajo. Starša naj torej pustita otroku svobodo in ga spodbujata k raziskovanju, 

samozaupanju in samostojnosti, ga pa tudi dovolj trdno nadzorujeta, tako da lahko razvije 

samokontrolo (Skynner, Cleese, 2002). Štupar (2013, str. 40) je mnenja, da sta starša 

učinkovita, če:  

- »imata dobre medsebojne odnose; 

- drug drugemu priznavata avtonomnost; 

- sta samostojne osebnosti, ki otroku pomagata, da to postane tudi sam;  

- sta zaupljiva in dosledna; 

- ločujeta med svojimi potrebami in potrebami otroka;  

- poskrbita za priložnosti za razvoj otrokove samostojnosti.«  

 

Žal vse več staršev zaradi vseh sprememb misli, da je svet poln nevarnosti, in svoje otroke  

ščiti pred realnim svetom; otrokom dajejo preveč, a ne tistega, kar otrok potrebuje. Danes 

so otroci življenjski projekt svojih staršev in središče njihovega sveta. Današnji starši 

preveč ljubijo svoje otroke. Ameriška svetovalka za starše Runyon (1993) je starše, ki 

preveč ljubijo svoje otroke, razvrstila v štiri skupine: 

- Starši, ki dajejo in se vdajajo. Tukaj gre za dajanje daril ali denarja, osebno 

žrtvovanje časa in sposobnosti ter uslužno opravljanje tistega, kar otroci lahko 

naredijo sami. Starši, ki dajejo preveč, ne znajo prav dobro postavljati meja ali 

okvirov. Ti starši se ne držijo urnika, ne znajo biti nepopustljivi, ne znajo 

uveljavljati pravil in ne znajo biti odločni ali prevzeti oblast. Starši, ki preveč 

dajejo ali se vdajajo, so zelo zaskrbljeni, če so njihovi otroci slabe volje ali jezni, 

zlasti če so jezni nanje. Bojijo se, da jih bo njihov otrok nehal ljubiti, zato želijo 

biti otroku neprestano na razpolago. Takšni starši se niso sposobni postaviti zase in 

svoje potrebe puščajo na zadnjem mestu (Runyon, 1993). 

- Starši, ki silijo in kaznujejo. Taki starši imajo na splošno prevelika pričakovanja do 

svojih otrok. Otrokom znajo postavljati meje in te meje tudi uveljavljati, znajo 

ukrepati ter si prizadevati za popolnost. Ti starši niso občutljivi in ne sočustvujejo, 

manjka jim tolerantnosti, potrpljenja in hočejo videti le dober uspeh svojih otrok in 

dobre rezultate; če tega ni, so otroci kaznovani. Kazen ni vedno telesna ali 

pretirana. Otroci takih staršev so z doseganjem dobrih uspehov prav obsedeni, 
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naučijo pa se, da doma ni varno kazati občutkov nesrečnosti. Svoje nestrinjanje 

pokažejo s trmo, s tem pa čakajo, kdaj se bo kdo razjezil nanje. Ti starši morajo 

spregledati, kje je meja med kaznovanjem in discipliniranjem (prav tam). 

- Starši, ki kritizirajo in kontrolirajo. Starši, ki kritizirajo in kontrolirajo, so na videz 

čudoviti starši, o otrokovih dejavnostih vedo vse. S svojo družino so 

najzadovoljnejši, kadar se vsi ravnajo po urniku ter so učinkoviti in urejeni. Takšni 

starši gledajo na druge kritično in so prepričani, da je njihova naloga drugim dajati 

nasvete. To je del njihovega mišljenja in tega ne jemljejo kot svojo nalogo, ampak 

že kar kot poslanstvo. Oni jasno vidijo, kako bi moralo biti kaj narejeno, začudeni 

so, ker tega ne opazijo tudi drugi. Taki starši nadzor z leti še povečujejo in ko 

otroci odraščajo, se vmešavajo v njihovo vsakdanje življenje. Otrok se takim 

staršem ne počuti blizu, odnos med njimi je napet in brez spontanosti (prav tam).  

- Starši, ki branijo in zanikajo. Tipično za take starše je, da na življenje gledajo 

pozitivno, vidijo tisto, kar hočejo videti, želijo si miru in tišine. Svojim otrokom 

znajo prisluhniti in jih tolažiti. Starši, ki izražajo svojo ljubezen s tem, da branijo in 

zanikajo, so v večini pretirano potrpežljivi. Ne zavedajo se dejanskega stanja in se 

izogibajo problemom, ki jih imajo otroci. Tako čustva kot potrebe njihovih otrok 

imajo prednost pred njihovimi čustvi in njihovimi potrebami. Ti starši so 

zaščitniški, otroka branijo za vsako ceno in zanikajo njihove napake. Take starše 

lahko imenujemo tudi »helikopterski starši«, saj lebdijo nad svojimi otroki in jih 

rešujejo, kakor hitro ti zaidejo v težave, otroke neprestano rešujejo iz zagat. Tako 

zaščitijo otroka pred izkušnjo, ki jo ta potrebuje in zasluži (prav tam). 

Prav zaradi vse te ljubezni, nevednih oz. nezavednih napak, ki jih starši nehote in nevede 

vnašajo v ljubečo vzgojo, starši potrebujejo nova znanja – znanja zaradi nevarnosti, ki 

jih sodobni čas prinaša našim otrokom, še bolj pa potrebujejo pomoč pri negovanju 

potrpežljivosti in umirjenosti za opravljanje svojih nalog (Zalokar, 2008). Satirjeva 

(1995) meni, da je najboljša priprava za starševstvo, da starši v sebi razvijejo občutek za 

novost, smisel za humor, zavedanje samega sebe in svobodo, da so lahko odkriti, saj otroci 

potrebujejo nas odrasle, da jih imamo radi in jih naučimo, kako imeti rad sam sebe. 

Ljubezen, ki jim jo starši izkazujemo, vgradijo v svojo predstavo o sebi, tako da imajo do 

sebe enak odnos, kakor smo ga imeli starši do njih. Vsa leta, ko otroci odraščajo, 

potrebujejo ob sebi odrasle ljudi, ki smo jim v oporo in jih sprejemamo takšne, kakršni so. 

Tu smo, da jih spoštujemo in naučimo spoštovati sebe, druge ljudi in svoje okolje, da jih 
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vpeljemo v življenje in da jih naučimo, kako živeti med drugimi ljudmi. S svojim zgledom 

jim pomagamo graditi ustrezen odnos do soljudi, živali, narave in sveta (Milivojević, 

Bilban, Kokelj in drugi, 2008 ). 

Otrok torej ne potrebuje »idealnih« staršev, saj si od staršev, ki na vsak način skušajo igrati 

vlogo »idealne dobrote in popolnosti«, privzgoji povsem izkrivljeno, nejasno predstavo o 

odnosih med ljudmi (Žorž, 2002). 

2.1 Vloga matere 

Mama je tista, ki je s svojim otrokom preživela devet mesecev že pred njegovim rojstvom. 

Za nerojenega otroka se je bala, hkrati pa se ga je veselila. Prvi porod – prvi otrok je za 

mamo preizkušnja in presenečenje. Telesna plat poroda je tista, ki mamo vsekakor 

zaznamuje za vse življenje, saj ji prinaša močno izkušnjo telesa, bolečine in hkrati tudi 

popolne nemoči, odvisnosti ter ranljivosti, ki se je ne da primerjati z ničimer drugim 

(Kompan, Poljanec, 2009). 

Vsi otroci potrebujejo zanesljivo in trajno ljubezen ter nego. Ko so še zelo majhni, igra pri 

tem najpomembnejšo vlogo mati. Vloga matere se začne z materinsko ljubeznijo, 

sprejemanjem materinstva in samozaupanjem. To za otroka predstavlja nepogrešljive 

pogoje za dober in zdrav začetek. Na začetku je mati tista, ki prepozna otrokove potrebe, 

hkrati pa mu z odzivanjem na njegove potrebe daje občutek ljubljenosti, sprejetosti, 

hotenosti, varnosti. Slednje bo otroka spremljalo v odraslih odnosih. Mati je tista, ki 

poskrbi za prav vse otrokove potrebe, otrok ima občutek , da brez nje ne more obstajati, ne 

more preživeti, saj je povsem nemočen in sam ne zna poskrbeti zase. Zato mamo vsak 

otrok  povezuje z ugodjem in varnostjo, saj nas le mati napolni z dobrimi in ljubečimi 

občutki (Skynner, Cleese, 2002). V času primarne socializacije je nenadomestljiva za 

otroka, saj spodbuja otrokov razvoj, mu daje čustveno podporo, duhovno energijo in 

opravlja ključne funkcije v institutu gospodinjstva (Mlačnik, 2013).  

Žorž (2011) je tudi mnenja, da odnos mama-otrok se ne oblikuje po rojstvu, ampak se 

razvija veliko prej, v tistih devetih mesecih, ko otrok raste v njenem telesu. Odnos 

mama-otrok je najnežnejša vez, ki sploh lahko obstaja, in tudi največji izziv vsaki 

znanosti ter vsakemu odraslemu življenju. Vsi smo otroci neke matere in vsi 

hrepenimo po tem, da bi se nekje počutili varne, ljubljene, hotene in želene. Prav 

odnos mama-otrok je tisti, ki  še vedno služi kot vzorčni primer odnosa, kot prvi in 
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zadnji dokaz, da odnosi obstajajo in da so pomembni (Kompan, Poljanec, 2009).  

Brez odnosov seveda ne gre, saj je tudi pozneje odnos med materjo in otrokom tesno 

vzpostavljen, mati je namreč tista, ki otroka tolaži, ga razume, praviloma je mati tista, ki je 

bolj popustljiva, zato predstavlja bolj umirjen pol v otrokovem življenju, bolj čustven in 

intimen svet, v katerem se otrok uči čustvene inteligence in empatije, vse to pa dosežemo z 

dobrim odnosom (Skynner, Cleese, 2002). 

Materi pa ni potrebno, da se poteguje za otrokovo pozornost in naklonjenost, ta stik je 

naravna danost, je samoumeven. Vloga matere je poleg tega, da zagotavlja preživetje v 

prvem obdobju otrokovega življenja, tudi ta, da omogoči, dovoli otroku, da se 

osamosvaja, da dopušča, da stopa na svojo pot, da se ločuje od nje. Z razvojem 

gibalnih, umskih in zaznavnih spretnosti se otrokova obzorja začnejo širiti. Otrok 

poznava, da mati ni del njega samega. Stopiti mora v svet, pri čemer bo lahko 

samostojnost dosegel le tako, da se bo ločil od materine bližine, njene varnosti. Mati in 

otrok morata postopoma zapustiti simbiozo. Mati naj bi nadgrajevala odnos s 

partnerjem, otrok pa gradil odnos z vrstniki in okolico. K varnejšemu trganju vezi 

odvisnosti od matere pripomore dober in spodbuden odnos otroka z očeto m (Žorž, 

2011 ). 

Materinstvo je pač nekaj najlepšega, kar lahko ženska doživi. Tudi s tem, da ljubezni 

ne more biti nikoli preveč, se najbrž vsi strinjamo, toda ali je ta ljubezen resnično 

brezpogojna? Matere, ki imajo svoje otroke rade, bodo razumele, da se ravno zaradi 

ljubezni do otroka ne morejo podrejati otrokovim željam, ampak obratno. Otrok 

potrebuje jasna sporočila, kaj se sme in česa ne, da ne pride do manipuliranja z mamo 

(Zalokar, 2008).  

Če pogledamo materinstvo skozi čas, je Švabova (2001) mnen ja, da je prav 

materinstvo tisto, ki je doživelo najmanj sprememb v družinskem življenju. V 

prejšnjem stoletju je bilo normalno, da vsaka ženska postane mati, saj drugače zavrača 

vlogo ženske. To ideologijo »obveznega materinstva« je danes v postmoderni do bi 

nadomestila ideologija »odloženega materinstva«. Danes je odločitev za materinstvo 

stvar vsake posameznice, njena svobodna izbira in ne več obveza. Vse več žensk 

odlaga materinstvo v kasnejšo dobo, raje se najprej odločajo za izobrazbo in kariero. 

Materinstva si želijo, a poleg tega naj bi najprej imele zaposlitev, to pa zaradi socialne 
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varnosti in ekonomske neodvisnosti. Tako izobrazba kot kariera sta pomembna 

gradnika osebne identitete. Materinstvo ženskam ne predstavlja več prioritete, ampak 

ga večina doživlja kot nekaj, kar bi enkrat rade doživele, izkusile, in to v kasnejšem 

življenjskem obdobju. Kljub temu, da je v postmoderni prišlo do sprememb pri delitvi 

dela med spoloma, pojavil se je fenomen novega očetovstva, so ženskam oz. materam 

še vedno ostala skoraj vsa domača opravila, razen prijetnejša, manj rutinska opravila. 

Švabova (2001, str. 95) je mnenja, da ima vse to mnogo negativnih posledic, saj je 

»materinstvo še vedno ključni dejavnik konstituiranja družine.«  

Dejstva kažejo, da je še vedno, kljub vsem spremembam, v večini družin v zahodni 

kulturi in tudi v Sloveniji mati prva, primarna oseba, ki v prvih otroških letih skrbi in 

vzgaja otroka, torej je tudi oseba, ki v sodelovanju z njim preživi največ časa (Cugmas, 

2001).  

Če ne bi imeli mater in naše matere ne bi znale za nas skrbeti tako, kot je treba, in 

tako, kot skrbijo le one, se mi ne bi nikoli naučili, kako se skrbi za druge (Skynner,  

Cleese, 2002).  

2.2 Vloga očeta 

Očetovstvo je v zadnjem desetletju nedvomno med aktualnejšimi temami v 

družboslovni literaturi o družini in zasebnosti. To je tudi tema, ki pušča največ 

ambivalentnih oz. dveh nasprotnih si čustvenih odgovorov in nejasnosti oz. nesoglasij 

med analitiki sprememb. Ambivalenca se povečuje od odkrivanja »novega očeta«, ki 

naj bi bil, v nasprotju z današnjim modernim očetom – materialnim preskrbovalcem 

družine, vedno bolj vpleten v različne dele družinskega življenja, do pesimističnega, 

lahko bi dejali črnogledega  ugotavljanja, da je novi oče le nekakšen sodobni mit, 

odmaknjen daleč od vsakdanje resničnosti in realnosti, v kateri je večina družinskega 

dela (še vedno) družbeno dodeljena ženski (Švab, 2001).  

Tako kot mati tudi oče postaneš takoj ob spočetju svojega otroka, zato se tako kot 

materinstvo tudi očetovstvo razvija že pred rojstvom otroka. Že na samem začetku se 

ti dve vlogi razvijata vzporedno, pa vendar na različen način. Mati otroka in 

materinstvo doživlja drugače, saj ga nosi v svojem telesu, ga telesno doživlja, ve za vsak 

njegov premik, kolcanje, spanje in budnost, čuti rast in pritiske na njeno telo. Oče o teh 

občutjih neposredno ne ve nič, le posredno prek čustvenega stika z ženo in njenih besed ter 
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občutij si lahko nekoliko predstavlja oziroma se deloma vživi v to, kako se žena počuti biti 

mama. Zato je tudi vloga očeta v tem obdobju posredna. Največ, kar lahko v tem obdobju 

naredi kot oče, je to, da ženi daje občutek sprejetosti, ljubljenosti. Ves ta občutek varnosti, 

sprejetosti, ljubezni in stabilnosti, ki ga oče še v nosečnosti razvija ob ženi, bo kasneje ob 

njem lahko čutil tudi otrok (Kompara, Poljanec, 2009). Nosečnost ni več izkušnja, 

rezervirana samo za ženske, ampak je v njej prostor tudi za aktivno sodelovanje moških, ki 

ne samoda nudijo potrebno podporo in pomoč partnerki, ampak se v tem obdobju 

postopoma v procesu oblikovanja starševske identitete pripravljajo na novo družinsko 

vlogo. (Steničnik, Kobolt, 2012).  

Rojstvo otroka je prelomna točka zavedanja očetovske vloge, vendar preobrat iz pasivne v 

aktivno vlogo očeta se zgodi šele, ko moški prevzame del nege in skrbi za otroka. Očetje 

se zaradi strahu pred morebitnimi poškodbami novorojenega otroka postopoma vključujejo 

v sam proces (Rener in drugi, 2008). Se pravi, da sodobni očetje večinoma že od rojstva 

dalje sodelujejo, a delujejo pretežno na področju varstva in nege. Otroka so pripravljeni 

popeljati naokrog, dokler je v vozičku, znajo pa ga tudi previti. Težave se pričnejo, ko je 

treba postaviti meje, se na otroka bolj odzivati, mu na primeren način pokazati, kako biti 

nežen na moški način, kako biti močan, a ustrezno ravnati s svojo močjo. Teh vrlin se 

otroci naučijo od očetov (Juhant, 2014). 

Žorž (2011) je mnenja, da je oče prva in najpomembnejša druga oseba, tuja oseba, ki 

vstopa v otrokov svet. Oče je tisti, ki odločilno zaznamuje otrokov odnos do drugega sveta. 

Je prvi in s tem tudi najpomembnejši drugi človek, predstavnik tujega, zunanjega sveta, v 

katerega otrok vstopa, ponuja mu vzorec, po katerem se otrok zgleduje in oblikuje. Otroku 

naklonjen oče nudi priložnosti za opazovanje, istovetenje in zna bolje nagrajevati. Sin 

naklonjenega očeta svojo moško vlogo sprejme pozitivno, hči naklonjenega očeta pa začuti 

varnost. Dober oče je lahko le tisti, ki je v otroštvu uspešno pretrgal vez odvisnosti od 

matere, pri čemer je od očeta prejel zadostno spodbudo za samostojnost, in ki ni tekmoval 

z očetom za materina čustva (prav tam). 

V večini zahodnih družb in kultur patriarhalna tradicija izgublja samoumevnost in 

moč. Tako se jasna razmejitev na vzgojnih področjih (starševski vlogi) moške in 

ženske odgovornosti burno spreminja, spreminja pa se tudi vloga moškega kot 

hranitelja družine (Steničnik, Kobolt 2012 ). Tako imenovano »novo očetovstvo« 

zaznamuje premik od patriarhalnega družinskega modela, v katerem so moški – očetje 
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identificirani z vlogo materialnega preskrbovalca družine, k aktivnejšemu 

vključevanju moških v družinsko življenje (Rener in drugi, 2008). Novo očetovstvo 

je v postmodernosti definirano predvsem z večjo vpletenostjo očetov v (nova) 

razmerja z otroki. Sodobni, moderni očetje želijo bolj skrbeti za otroke in z njimi 

vstopati v tesnejša razmerja kot njihovi očetje, pripravljeni so povečati svojo 

udeležbo oz. participacijo, še posebej, če so njihove partnerke v delovnem 

razmerju, vendar njihov način participacije vključuje prijetnejša, manj ru tinska, 

nezavezujoča opravila, medtem ko so partnerkam prepuščena vsa ostala opravila in 

skrbi (Švab, 2001). Se pravi, da gre za bolj enakovredno, enakomerno delitev 

družinskega dela in vedno večje vključevanje očetov tako v skrb za otroke kot v 

gospodinjska opravila. Mladi moški – očetje se danes zavedajo pomembnosti svoje 

starševske vloge in želijo biti dejavnejši v družinskem življenju, čeprav je pri nas 

delitev dela še vedno spolno določena. Ženske še vedno opravijo večji del družinskega 

dela, predvsem pa ostaja žensko delo negovalno delo, saj je slednje v družinskih 

ideologijah definirano kot ljubezen in ne kot delo.  Raziskave so pokazale, da moški 

najraje opravljajo: 

- tako imenovana funkcionalno specifična dela z jasno določenimi komponentami 

in definiranimi mejami; 

- visoko diskrecijska dela, za katere se lahko sami odločajo, kdaj in kako bodo 

opravljena; 

- dela, ki jih je mogoče označiti kot prostočasna (Rener in drugi, 2008).  

V današnjem času si očetje res želijo biti bolj vpleteni v nego in vzgojo otrok ter odločitve, 

povezane z njimi. Dogaja pa se, da se njihova vloga nekje izgubi, včasih se umaknejo, 

včasih preveč delajo, spet drugič so odrinjeni ali pa se tako počutijo, lahko bi dejali, da 

njihova vloga ni taka, kot bi si želeli sami ali kot bi si želeli ostali člani družine (prav tam). 

Zanimivo pa je, da veliko raziskav kaže, da so očetje prav tako kot matere sposobni za 

nego in vzgojo otroka, ampak v primeru, da so očetje enako vključeni v oboje, obstajajo 

razlike med materami in očeti v obnašanju do otroka. Očetje manj pazijo na otroka, manj 

kažejo čustva, se manj smehljajo svojim malčkom in se z njim manj pogovarjajo. Zaradi 

takega obnašanja so otroci seveda bolj naklonjeni materi, ne glede na to, koliko so očetje 

vključeni v samo nego in vzgojo (Cugmas, 2001). 

 Očete, ki se vključujejo v nego in vzgojo svojih otrok, lahko delimo na štiri tipe:  
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- nezainteresirani ali odsotni očetje, to so tisti, ki ne preživijo veliko časa 

doma, so fizično prisotni, psihično in čustveno pa odsotni; 

- tradicionalni očetje, to so tisti, ki so več doma, a je njihov družinski 

angažma omejen le na igro z otroki; 

- dobri, to so tisti, ki so pripravljeni negovati in skrbeti za otroke in 

pripravljeni pomagati partnerkam in 

- netradicionalni oz. novi, vključeni očetje, to so tisti očetje, ki si družinsko 

delo enakomerno delijo s partnerkami, so enakomerno vključeni v skrb, 

vzgojo in nego otrok (Rener in drugi, 2008). 

Norme, kaj pomeni biti dober oče, se spreminjajo skozi čas oziroma generacije očetov, s 

tem pa se spreminjajo tudi kulturni modeli očetovanja. Torej ni čudno, da se današnji 

očetje počutijo negotove v svoji vlogi, saj jim modeli starševanja njihovih očetov ne 

morejo več služiti za zgled in se morajo znajti po svoje. Vse torej kaže, da bodo morali 

današnji očetje šele najti svojo ustrezno in moško pot starševstva (Steničnik in Kobolt 

2012 ). Tako postaja očetovstvo vedno bolj individualizirano, saj so se očetje prisiljeni 

soočiti s spremembami znotraj družine in širše družbe (Rener in drugi, 2008). 

Na enem od strokovnih predavanj dr. Rajovića na temo NTC učenja, ki sem jih obiskovala, 

sem si zapisala, citiram: » Oče je edini in daleč najbolj priročno bitje za žgečkanje, 

ravsanje, metanje otrok v zrak, ruvanje, plezanje … otroci pa ob tem uživajo, vriskajo od 

veselja in ugodja, pa čeprav mame zraven svarijo: »Pazi!« Otroci to potrebujejo, saj tako 

spoznavajo meje fizičnega nasilja, lastne zmogljivosti in seveda stika z drugimi ljudmi. 

Otroci se tako brusijo, pridobivajo na  samozavesti in zato potrebujejo lik moškega – 

očeta«. 

3. OTROK IN OTROŠTVO 

 

»Beseda otrok je pri slovanskih narodih skozi dolga stoletja pomenila predvsem 

delovno silo, služabnika, tlačana, paža, hlapca in celo sužnja.«  (Perić 2010, str. 53) 

Otroke so potrebovali zaradi ekonomskih razlogov:  

- kot delovno silo doma pri gospodinjstvu; 

- za pomoč pri varstvu sorojencev; 
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- za delo na kmetiji; 

- kot starostno zavarovanje za starše; 

- kot dediče posesti in imena (Ule, Kuhar, 2003).  

Po Konvenciji o otrokovih pravicah iz leta 1989 je otrok definiran kot »osebnost z 

vsemi pravicami človeka, ki potrebuje posebno skrb in zaščito, je človeško bitje, mlajše 

od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost 

doseže že prej. Ni pravni subjekt, zanj veljajo posebna zakonska določila in posebna 

sodna obravnava. Prav tako ni politični subjekt, saj nima volilne pravice. Velja za 

neoblikovano, nedoraslo bitje, ki ga je treba v prvi vrsti zaščititi« (Konvencija o 

otrokovih pravicah). 

Vsekakor pa je otrok ranljivo bitje potreb, ki za svoj optimalni razvoj potrebuje 

strokovno skrb odraslih (Kroflič, 2011). Je občutljivo, radovedno in ustvarjalno bitje, 

ki si poskuša razložiti pojave v okolju, svoje teorije pa je pripravljen izraziti v 

različnih jezikih in jih deliti z drugimi (prav tam). Dobo, v kateri otrok pridobiva vsa 

znanja in izkušnje,  opredelimo kot otroštvo. Lahko bi dejali, da je otroštvo družbena 

kategorija, ki se spreminja v času in prostoru, nanjo pa vplivajo tudi drugi dejavniki, 

kot so spol, etničnost, rasna pripadnost, družbeni razred in spreminjanje družinskega 

življenja (Švab, 2001). Za otroke je otroštvo le neka začasna doba. Za družbo, lahko 

trdimo, je otroštvo neka stalna oblika, ki nikoli ne izgine, pa čeprav se ta oblika preko 

svojih članov nenehno spreminja. Največkrat je težko govoriti o otroštvu kot o neki 

samostojni kategoriji, saj smo pogosto mnenja, da je otroštvo le neka časovno 

določena doba, v kateri se otroci pripravljajo na vstop v dobo odraslosti, na vstop v 

družbo (Perić, 2010). Se pravi, da otroštvo predstavlja neko obdobje, neko fazo v 

človekovem življenju, in to tisto zgodnjo fazo, ki mora preteči, preden otrok oz. 

mladostnik prestopi v svet odraslosti, v svet, v katerem mu je dovoljena pravica do 

samostojnega odločanja in lastnih dejanj, ob tem pa ima tudi subjektivno  odgovornost 

zanje (Puhar, 2004). Skynner in Cleese (1994) sta v knjigi Družine in kako v njih 

preživeti mnenja, da na življenje gledamo kot na vrsto stopenj oz. faz, skozi katere 

mora vsak človek. V vsaki razvojni stopnji se naučimo določenih stvari. Pred en se 

lahko lotimo naslednje stopnje, moramo dobro obvladati lekcijo s prejšnje stopnje. 

Otroštvo razdelita na pet stopenj, in sicer:  
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- Stopnja, ko so otroci še zelo majhni, v tem obdobju potrebujejo zanesljivo in 

trajno ljubezen ter nego. Glavno vlogo v tej stopnji igra mati, saj je le-ta 

napolnjena z dobrimi in ljubečimi občutki; če teh ni, jih tudi otrok ne bo imel 

za druge.  

- Stopnja razvoja samostojnosti in volje. Otrok pri tem potrebuje nekaj ljubeče 

opore, trdnosti in nadzorstva s strani staršev. V tem obdobju je zelo pomembna 

vloga očeta, saj naj bi le-ta otroke naučil samoobvladovanja, brez katerega 

človek nima pravega odnosa do avtoritete.  

- Stopnja, ko otroci potrebujejo tudi brate in sestre oziroma prijatelje , s katerimi 

se igrajo, pri tem pa se naučijo z njimi deliti dobro in slabo in kako se je treba 

potegniti zase. Edinci oz. otroci brez prijateljev imajo na tej stopnji težave, saj 

se teh lekcij nikoli ne naučijo.  

- Stopnja spoznavanja spolov. Otroci, ki nimajo te izkušnje, imajo v kasnejšem 

obdobju težave z odnosi do nasprotnega spola. Pomanjkanje stikov z 

nasprotnim spolom v času odraščanja pusti v ljudeh napetost, tesnobo in 

nerodnost. Včasih zaradi teh težav gojijo nestvarna pričakovanja in so potem, 

ko stopijo v te odnose, bridko razočarani. 

- Stopnja osamosvajanja od staršev. Tudi te stopnje se ni lahko naučiti, če se kot 

mladostnik ne vključuje v skupino sovrstnikov. Običajno se v takem primeru 

odrasli mladostniki še naprej močno oklepajo staršev.  

Otroštvo je del življenja, ki ga zaznamujejo brezsk rbnost, igra, odsotnost skrbi in tako 

naj bi tudi ostalo (prav tam). 

4. VZGOJA IN NJEN POMEN 

 

Pojem vzgoja in predvsem kako jo izvajati, da bo prinesla želene rezultate, je pogosto 

osrednja, glavna tema pogovorov povsem vsakdanjih ljudi, ki se bodisi znajdejo  v 

vlogi staršev, varušk, starih staršev, vzgojiteljev ali pa se ne morejo prenehati čuditi 

nevzgojenosti današnje mladine (Peček, Čuk in Lesar, 2009).  

Vzgoja je nekaj kompleksnega. Definicij za vzgojo je veliko. Vsakdo ima svojo 

predstavo o vzgoji. Ko jo poskušamo opredeliti, pridemo do spoznanja, da se je najtežje 
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pogovarjati prav o pojavih, ki so v družbi tako razširjeni, in smo mnenja, da o njih že vse 

vemo. Vzgoja pa je prav gotovo eden takih pojavov (Kroflič, 1997). 

Če pogledamo definicijo vzgoje z zgodovinskega vidika, vidimo, da je bila vzgoja v 

preteklosti vedno razumljena kot namerna, zavestna dejavnost starša oz. vzgojitelja z 

otrokom v duhu nekih vrednot, bodisi z namenom izobraževanja človeka ali zaradi 

ohranjanja njegovih dobrih strani ali zaradi obojega hkrati (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Danes pa se vzgojo najpogosteje definira kot »proces oblikovanja človeka, kot zavestno in 

namerno delovanje oz. samodelovanje na razvoj tistih lastnosti posameznika, ki mu bodo 

omogočile relativno samostojno, predvsem pa odgovorno (so)delovanje v obstoječi družbi« 

(Peček Čuk in Lesar 2009, str. 22). 

vzgoja = kompleksnost procesov vzgajanja in izobraževanja 

 

Vzgajanje in izobraževanje sta dva neločljiva procesa. To pomeni, da ne moremo 

govoriti samo o vzgajanju ali samo o izobraževanju (Pšunder, 1999). Ni torej vzgoje 

brez vsebine, kakor tudi ne brez načinov, kako se vsebina posreduje, in odnosov, ki se 

ob tem vzpostavijo. To pomeni, da je vzgoja tesno povezana z izobraževanjem (Peček, 

Čuk in Lesar, 2009). Čeprav v vsakdanjem življenju uporabljamo tako besedo 

vzgajanje kot besedo izobraževanje, nikoli ne mislimo, da je nekaj samo vzgajanje ali 

nekaj samo izobraževanje. Vzgoja v širšem pomenu besede je proces razvoja 

posameznikove osebnosti. Vzgoja v ožjem pomenu besede je vzgajanje (proces 

oblikovanja navad, interesov, volje, čustev, motivov) plus izobraževanje (pridobivanje 

sposobnosti in znanja) (Pšunder, 1999).  

Vzgojo ločimo na: intencionalno (namerno ali namensko) in funkcionalno (nenamerno ali 

nenamensko). 

- Intencionalna vzgoja ima točno določen cilj ter znane poti, metode in sredstva za 

dosego tega cilja. Več intencionalne vzgoje je v šolskih institucijah, prisotna je tudi 

v družini.  

- Funkcionalna vzgoja nima cilja, pa vendar vzgaja. Vsak, ki se z vzgojo ukvarja 

poklicno ali nepoklicno, daje vzgoji pečat s svojim zgledom, načinom reševanja 

problemov, mimiko obraza in gestikuliranjem (spremljati govorjenje ali izražati kaj 

z gibi rok). Več funkcionalne vzgoje je v družini, kjer se bolj osredotočamo na 

zgled, prisotna pa je tudi v šoli (prav tam). 
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 »Če vzgojo omejimo na možnost vplivanja na otroka, vidimo, da se z njo danes ukvarjajo:   

- laična javnost, torej starši in stari starši, sorodniki in celo otroci sami v vlogi 

bratov, sester ter sovrstnikov;  

- država oziroma politika, ki poskuša s pomočjo organiziranih oblik vzgoje in 

izobraževanja vzgojiti »dobrega državljana«; 

-  razne idejne združbe, kot so cerkve, laična gibanja, ki poskušajo na najrazličnejše 

načine širiti lastna stališča in vrednote; 

-  ekonomija, ki poskuša preko vzgojnega učinkovanja propagande ustvariti 

primernega potrošnika svojih tržnih proizvodov;  

- in ne nazadnje tudi znanost, ki želi na eni strani razumeti procese, ki omogočajo 

vzgojno vplivanje, na drugi strani pa ustvariti čim bolj humane ter prostoru in času 

primerne vzgojne koncepte« (Kroflič, 1997, str. 9 ). 

 

4.1 Vzgoja otrok 

Sodobna znanost je mnenja, da otroka lahko vzgajamo tako, da ga postavimo v spodbudno 

vzgojno – učno okolje, mu jasno povemo, pokažemo naše lastno strinjanje oziroma naše 

nestrinjanje z določenimi vedenjskimi vzorci, z lastnim interesom za določene aktivnosti 

pa spodbudimo njegov notranji interes (Kroflič, 1997). Vzgoja najprej poteka doma in je 

odnos med starši in otroki, ta odnos pa oblikujejo oboji. Otrok ni material, ki ga starši 

oblikujejo, ampak je samostojna osebnost, ki se na svoj način odziva na dogajanja v 

svojem okolju (Žorž, 2005). 

Milivojević in drugi (2008) v knjigi Mala knjiga za velike starše preko zgodb opisujejo, da 

vzgoja poteka preko kazni in pohvale. Kazen otroku sporoča, da je njegovo vedenje oz. 

početje nesprejemljivo, ko gre izven okvirov. Otrok bo tako vedenje začel opuščati. Iz tega 

se bo naučil, da ni tragedija, če sliši »tega ne smeš«. Tako se bo lažje prilagajal situacijam 

in zahtevam, ki so postavljene pred njega izven družine. Vedenja otrok, ki jih starši 

ocenjujejo kot sprejemljiva, naj bi bila deležna pohvale. Res pa je, da starši dajemo manj 

pohval, kot bi si jih želeli. Pri vzgoji otrok so samo realne pohvale in kritike vedenja tiste, 

ki jih skupaj z realnimi pohvalami otroka kot osebe uporabljamo, da ga vzgojimo v zrelo in 

samostojno osebnost. 
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Beck-Gernsheim (2006) zaskrbljeno nakazujeta, da je postala otroška vzgoja znanstvena 

disciplina, ki jo je treba naštudirati, se je naučiti, predvsem pa jo posredovati naprej. Starši 

si glede otrok postavljajo razna vprašanja: kaj naj otrok obleče, s kom se lahko druži, kaj 

naj je …Vendar pa je popolnoma vseeno, za kakšno vprašanje gre, starši ne iščejo 

odgovorov pri lastnih starših in starih starših, ki imajo izkušnje, saj izkušnje niso več 

pomembne in niso v skladu z najnovejšimi teorijami. Nasvete iščejo v specializiranih 

revijah za starše, na raznih starševskih forumih, saj tam najdejo vse vrste nasvetov, od tega 

vsaj ducate zdravniških. Starši pa se ne zavedajo, da je dobra vzgoja dodatek, ki ga v 

procesu vzgoje starši oz. vzgojitelji dodajo otrokovim prirojenim sposobnostim. Osnovni 

vzgojni dodatek naj bi bil trojni, to je vzgojno dodana vrednost DDV: 

- navajanje na delo (D); 

- navajanje na dajanje in sprejemanje (D) in 

- navajenost, da človek vidi (V) sebe, druge in okolje v stvarni luči takšne, kot so.  

Kdor se v otroštvu nauči delati, dajati in sprejemati ter prav videti sebe, druge in svet, je 

vzgojno priskrbljen (Žorž, 2002). 

4.2 Pomen vzgoje v družini 

Musek (1995) pravi, da vzgoja v družini predstavlja interakcijo med starši in otroki, 

odzivanje staršev in njihovo vedenje glede na potrebe svojih otrok. Najpomembnejši 

vzgojni komponenti sta čustvena toplina (ljubezen) in odzivnost. Tema dvema 

komponentama lahko dodamo še nadzor, kontrolo in zahtevnost staršev.  

Poleg vzgoje znotraj družine potekajo med družinskimi člani tudi procesi osamosvajanja in 

medsebojnega povezovanja. Primarna vloga družine je negovanje otrokovih potencialov, 

spodbujanje njegove osebnostne rasti ter pomoč otroku, da razvije avtonomijo in občutek 

lastne vrednosti. Starši v odnosu do otroka opravljajo več vlog, ki se med seboj 

dopolnjujejo, prepletajo in stopajo v ospredje v različni meri glede na razvojno stopnjo 

otroka (Šenk, 2014):  

- Starši kot otrokovi skrbniki in branitelji: starši skrbijo za otrokove biološke potrebe 

(ga hranijo, negujejo, zaščitijo pred vplivi okolja). Ekonomska varnost otrok in 

celotne družine je bila v tradicionalni družini naloga očetov, medtem ko je v 

sodobni družini naloga obeh staršev (Ule in Kuhar 2003). 

-  Starši kot otrokovo varno zavetje: starši otroku s svojo odzivnostjo na njegove 
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potrebe, senzitivnostjo ter fizično in čustveno bližino omogočijo, da zgradi 

koherenten vzorec vedenja, s katerim prikliče pomembne druge, predvsem starše 

oziroma skrbnike k sebi. Otrok na podlagi starševskega vedenja oblikuje 

pričakovanja o sebi in o svetu, v katerem živi (Ainsworth in Bowlby 1991; K. L. 

Kompan Erzar 2003).  

- Starši kot model za identifikacijo: v skladu s teorijo učenja avtorja Bandura (1977) 

so starši za otroka pomemben model, katerega otroci opazujejo, mu sledijo ter 

prevzemajo njegove vrednote, stališča in način vedenja. S posnemanjem se otrok 

nauči vzorcev vedenja, čustvovanja in načina soočanja s preizkušnjami tako v 

medsebojnih odnosih kot tudi v odnosu do zunanjega sveta.  

- Starši kot oblikovalci otrokove samopodobe: otrokova samopodoba zajema 

vrednostno oceno samega sebe in pojmovanje otrokovih osebnostnih značilnosti. 

Čeprav se samopodoba posameznika gradi skozi celotno življenjsko obdobje, 

spreminja ter dopolnjuje ob pomembnih izkušnjah, uspehih in potrditvah, pa se 

najpomembnejši temelji oblikujejo v zgodnjem otroštvu (Šenk, 2014). 

- Starš kot vir informacij: Intenzivnost učenja se pri otroku poveže tudi z govornim 

razvojem in na predoperativni stopnji mišljenja s simbolnim mišljenjem 

(Marjanovič Umek in ostali 2004). Otrok, katerega starši bodo odgovorili na vsa 

njegova vprašanja, mu na razne načine želeli približati informacije iz okolja, mu s 

spodbudami dali priložnost za spraševanje in pridobivanje novega znanja, se bo 

lažje in hitreje razvil, tako spoznavno kot tudi socialno (prav tam).  

- Starši kot zgled vstopanja v socialne interakcije z vrstniki: Starši otroku 

predstavljajo zgled za vstopanje v vrstniške odnose, pokažejo mu načine 

prosocialnega vedenja in možnosti reševanja medsebojnih nesoglasij. Starši otroka 

s postavljanjem meja naučijo samoregulativnega vedenja, ki predstavlja pomemben 

element socialnega razvoja otroka (Šenk, 2014). 

4.3 Vzgojni stili v družini 

»Vzgojni stil je način, kako starši namerno ali nenamerno pristopajo k otrokom, 

mladostnikom, kako jih vzgajajo za odgovornost, kako poteka odločanje, kakšen je 

njihov odnos do mladostnikov in kaj pomeni ta odnos za zorenje in osamosvajanje 

mladostnikov.« (Gostečnik, Pahole, Ružič 1999, str. 75) 
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Najpreprosteje vzgojni stil opredelimo kot odnos med staršem oz. vzgojiteljem in 

vzgajancem oz. otrokom, odnos, ki vključuje namen vzgajati posameznika z določenimi 

lastnostmi. Lahko bi dejali, da je vzgojni stil sistem metod, sredstev, postopkov, s katerimi 

skušamo vzgojiti posameznika z določenimi lastnostmi. 

Kakšen vzgojni stil uporabljamo ali zagovarjamo, je odvisno od naših stališč in 

razumevanja cele vrste elementov, ki zadevajo vzgojo otrok in vlogo vzgojitelja pri tem 

(Peček Čuk, Lesar, 2009). 

Večina avtorjev v kvalifikacijo vzgojnih stilov vključujejo komponente, kot so:  

- čustvena toplina (ljubezen) nasproti hladnosti (sovražnosti), tudi odzivnost; 

- nadzor, kontrola nasproti svobodi (minimalnemu nadzoru), tudi zahtevnost staršev; 

- psihološka kontrola, s katero lahko opredelimo starševski odnos do otroka. 

Vzgojne stile razdelimo na tri skupine, in sicer (Jurič, 2009):  

4.3.1 Avtoritarni oz. represivni vzgojni stil 

Starši z avtoritarnim oz. represivnim stilom vzgoje nad svojimi otroki uveljavljajo moč in 

nadzor, delujejo brez topline in dvosmerne, obojestranske komunikacije, držijo se 

absolutnih standardov, od otrok zahtevajo spoštovanje avtoritete, tradicije ter trdo delo. 

Avtoritarni starši od svojih otrok pričakujejo, da so odprti za njihovo vodenje ( Jurič, 

2009). V večini so ti starši starejši in zato prevzemajo nase vse težave in probleme, s 

katerimi se v resnici srečujejo njihovi odraščajoči otroci. Starši so prepričani, da 

otroci nastalih problemov niso sposobni reševati sami. Otroke nenehno kritizirajo in 

če kaj naredijo, tega ne naredijo dovolj dobro, še posebno, če se to dejanje razlikuje 

od zamisli staršev. Ti starši morajo imeti vedno prav, saj se bojijo, da bi v 

nasprotnem primeru izgubili avtoriteto in moč (Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999).  

Avtoritarni starši zahtevajo od otroka ubogljivost, strogo uveljavljajo svojo avtoriteto, s 

svojimi otroki so si manj blizu ter se z njimi manj odkrito pogovarjajo (Jurič, 2009). Taki 

otroci se v večini staršev bojijo in ravnajo tako, kot od njih pričakujejo starši, ne 

ravnajo po svojih občutkih, to pa zato, da bi imeli pred njimi mir. Otroci popolnoma 

prenehajo ali se sploh ne naučijo razmišljati sami, s svojo glavo, saj so nenehno v 

pričakovanju pobude in pomoči od zunaj. Taki otroci doživljajo sebe kot popolnoma 

nesposobne, nezmožne in nezrele za kakršno koli opravilo. Tak način vzgoje daje 
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otrokom strukturo in omejitve, vendar jih ne upošteva (Gostečnik, Pahole, Ružič, 

1999). 

Kroflič (1987) pravi, da je represivni vzgojni stil značilen za patriarhalni tip družinske 

vzgoje. Ta vzgojni stil poimenuje »kulturno-transmisijski«  model moralne vzgoje, ki je 

prevladoval v klasični pedagogiki. Osnovan je na predpostavki, da je ključna naloga 

moralne vzgoje na otroka prenesti nek sistem moralnih pravil, norm, vrednot in načina 

vedenja, ki so v kulturi uveljavljena. Otrok bo torej postal »uporaben« člen današnje, 

moderne družbe, če (in ko) bo sprejel pravila moralnega vedenja, ki v družbi obstajajo. Ta 

pravila pa bo sprejel z avtoriteto. To avtoriteto avtor poimenuje »apostolska avtoriteta«, ki 

je nastala na podlagi svetopisemske opredelitve strukture odnosov med Bogom, izbranimi 

apostoli in verniki. Tako kot so apostoli od Boga dobili pooblastila za širitev vere, tako je 

staršem dana avtoriteta nad otroki. Ta avtoriteta je iracionalna in pozicijska, torej odvisna 

od  že vnaprej določenega položaja v hierarhiji odnosov starš-otrok (Kroflič, 1987). 

4.3.2 Permisivni oz. vsedopuščajoči vzgojni stil 

Kroflič (1987) ugotavlja, da se v današnjem času uveljavlja še en pogled na vzgojo, ki 

zamegljuje kompleksne razsežnosti moralne vzgoje. Tukaj gre za modne poglede na 

prijazno (permisivno) vzgojo. Ta permisivna vzgoja temelji na pojmovanju vzgojnega 

okolja kot nekakšne »tople (brezkonfliktne) grede«. 

Ta vzgojni stil je med vsemi vzgojnimi stili za otroke najmanj vsiljiv, saj temelji na 

prepričanju, da je najbolje ne omejevati otrokovega razvoja, da je otrok sam sposoben 

spreminjati svoje vedenje, da je prisila nad njim krnitev njegovih ustvarjalnih potencialov 

in individualnosti, da je kazen napad na otrokovo avtonomijo, da pravila ogrožajo njegov 

vsestranski razvoj (Peček Čuk, Lesar, 2009). 

Pri permisivni vzgoji gre za starše, ki zelo malo kontrolirajo svoje otroke oz. redko 

uporabljajo kazen kot obliko nadzora otrokovega vedenja. Starši do svojih otrok 

nimajo velikih zahtev, polni so razumevanja, na otroke so močno navezani in jih razvajajo 

(Jurič, 2009). Na prvi pogled je pri tem vzgojnem stilu vloga staršev podrejena. 

Otroci postavljajo svojim staršem pogoje, želje otrok postanejo za njihove starše 

zahteve, ki jih izpolnjujejo (Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999). Taki starši nimajo veliko 

zahtev, med njimi ter njihovimi otroki vlada emocionalna distanca, njihovi otroci so 

nezreli. Otroci so izven dosega svojih staršev do njih povsem indiferentni. Njihovi otroci 
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so sicer pozitivno usmerjeni, vitalni, manjka pa jim odgovornosti do soljudi in 

samozaupanja, manjka jim koncentracije, težko obvladajo svoja čustva in impulze. 

Primanjkuje jim zanimanja za šolo, zatekajo se k uživanju nedovoljenih drog in so 

nagnjeni k agresivnosti (Jurič, 2009). Zelo kmalu taki otroci oz. mladostniki naletijo na 

težave. Težavam, ki jih otroci ne poznajo in jih niso vajeni, jim tudi niso kos. Starši jih na 

ta način oropajo ene od osnovnih funkcij v življenju – zmožnosti sprejemati in preraščati 

omejitve, ki jih prinaša življenje. Pri takem stilu vzgoje so otroci prisiljeni, da odločajo po 

svoje, vendar za njihovo ravnanje še vedno starši prevzemajo odgovornost, saj so otroku 

čustveno naklonjeni (Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999). 

Permisivno vzgojo bi lahko označili kot učenje, da se bo otrok idealno razvijal, če 

mu bo okolje nudilo vse ugodje, da bo doživljal čim manj frustracij. Tako okolje naj 

bi mu omogočilo, da se čim bolj spontano odziva na dogajanje v sebi in okolju, tako 

da doživlja čim manj konfliktov (Žorž, 2002).  

4.3.3 Avtoritativni vzgojni stil  oz. vzgoja za odgovornost 

Kroflič (1987) v svoji literaturi imenuje ta stil vzgoje »procesno-razvojni« model moralne 

vzgoje. Zasledimo ga v vzgojni teoriji zadnjih desetletij kot kompleksen poskus preseganja 

slabosti modelov moralne vzgoje. Kompleksen zato, ker ga ne smemo razumeti kot »zlato 

sredino« med represivno in permisivno vzgojo oziroma kot preprosto iskanje prave mere 

ljubezni, zaščite in vzgojnih zahtev. 

Pri avtoritativni oz. vzgoji za odgovornost gre za obojestransko spoštovanje. Starši želijo 

svoje otroke vzgojiti v zrele, odgovorne in samostojne osebnosti. Otroci zelo dobro vedo, 

kje so jim postavljene meje, kaj se sme in česa se ne sme, poznajo strukturo v obliki norm, 

pravil, vrednot, to pa jim daje tudi občutek varnosti. Pri odločitvah sodelujejo v skladu s 

svojimi zmožnostmi (Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999). Ti starši imajo do svojih otrok topel 

in čustven odnos, jih spodbujajo pri izražanju mnenj in občutij. Imajo visoko izraženo tako 

starševsko toplino kot kontrolo, spodbujajo komunikacijo otrok-starši. Starši svoje 

odločitve pojasnjujejo, njihova disciplina pa je prežeta s toplino, fleksibilnostjo in 

odkritostjo (Jurič, 2009).  Otroci se odgovornosti učijo postopno, po korakih. Starši si ne 

prisvajajo otrokovih problemov, ampak te probleme prepustijo otrokom, da se sami 

ukvarjajo z njimi. To pa ne pomeni, da jih ob nastalem problemu prepustijo, da se s 

problemi ukvarjajo čisto sami, ampak so ob njih, da jim pomagajo videti tisto, kar sami ne 

zmorejo videti. Odločitve prepustijo otrokom, ne odločajo namesto njih. Pustijo jim, da 
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doživijo tako pozitivne kakor tudi negativne posledice svojih odločitev (Gostečnik, Pahole, 

Ružič, 1999). Predvsem so tukaj pomembni dogovarjanje, odprti pogovori med starši in 

njihovimi otroki ter s tem pomoč otroku, da začne sam presojati, si oblikuje lastna stališča 

ter reagira zrelo v primeru medsebojnih konfliktov. Gre za tiste starše, ki vsebujejo vse 

pomembne komponente starševstva – sprejemajo otroka, mu predstavljajo model, 

pričakujejo določene dosežke, ga bodisi nagradijo/kaznujejo in so pri usmerjanju otroka 

direktni (Jurič, 2009). 

Avtoritativen stil vzgoje vodi do neodvisnosti otrok, le-ti so samozavestni, imajo dobro 

izoblikovano samopodobo, do vrstnikov so prijazni, s starši radi sodelujejo, njihova 

motivacija je izražena v večji meri kot pri otrocih drugih vzgojnih stilov. Ravno tako je 

avtoritativni vzgojni stil povezan z boljšimi šolskimi, akademskimi dosežki otrok, večjo 

kompetentnostjo, avtonomijo in pozitivnejšo samopodobo (prav tam). Se pravi, da je pri 

vzgoji za odgovornost težišče postavljeno na otroke, ki se s pomočjo in oporo staršev ter z 

lastnim prizadevanjem postopoma učijo odgovornosti. Na ta način si bodo znali sami 

postavljati meje in svobodo, v kateri se bodo dobro počutili in osebnostno zoreli 

(Gostečnik, Pahole, Ružič, 1999).  

5.  PROTEKTIVNO OTROŠTVO 
 

Otrok v današnji družbi velja za nedoraslo in neoblikovano »nedolžno« bitje, ki ni 

sposobno prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja in za katerega velja, da ga je treba 

zaščititi. V današnjem času je otroštvo sfera nedolžnosti in zaščitenosti, ki naj bi bilo 

ločeno tako od javne kot politične sfere in ločeno tudi od dela. Vse te pojme pa lahko  

združimo pod enim izrazom »protektivno otroštvo«, ki je danes prevladujoči družbeni 

konstrukt tako v zahodni kulturi kot tudi v Sloveniji (Zidar, 2003). Žorž (2002) se sprašuje, 

kdaj je prišlo do tega razmišljanja, da naj se otroku godi bolje kot staršem, otrok naj ne bi 

bil podvržen obveznostim, ki po njihovem spoznanju vladajo v življenju. Otroku naj bodo 

prekriti pojavi, kot so: bolezen, smrt, odpoved užitku, omejitev lastne volje, naravni in 

družbeni zakoni naj se pred njim ustavijo, za njega naj ne veljajo, naj bo zares spet središče 

in jedro stvarstvo, njegovo veličanstvo »OTROK«. 

Kroflič (2006) v svojem članku Vzgoja za odgovornost med navajanjem in razvajanjem 

vzpostavi novo pedagoško metodo, ki jo imenuje »naravna vzgoja«, ta pa naj bi potekala 
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brez eksplicitnega omejevanja otroka, zgodnjega učenja moralnih naukov ali celo 

kaznovanja. Njeno geslo naj bi bilo »vzgojo približati otroku«. Takšna vzgoja pa je 

privedla do škodljivega razvajanja, v pozitivnem smislu lahko to razumemo kot altruistično 

težnjo odraslih po zaščiti otrok. O protektivnem otroštvu govorimo takrat, ko starši 

poskušajo otroka čezmerno obvarovati, zaščititi pred nevarnostmi, ogroženostjo, 

razočaranji (Žorž, 2002). 

Na otroke se je gledalo kot na nekaj, kar bodo nekoč postali, in ne na to, kar so. To 

zagotovo ne drži več, saj so otroci del družbe že od svojega rojstva (Švab, 2001). Otroci so 

danes življenjski projekt svojih staršev, ki potrebujejo stalno vodenje in skrben nadzor 

razvojnih stopenj, so središče njihovega sveta. Otrok postaja na nek nov način odvisno 

bitje. To bitje pa naj bi stalno potrebovalo prisotnost ali staršev ali druge odrasle osebe, ki 

naj bi skrbela za sedanje in prihodnje tako duševne kot telesne potrebe otrok (Ule, Kuhar, 

2003). V številnih pogledih se skupaj s hitrim spreminjanjem družbenih pogojev in 

družinskega življenja spreminja tudi otroštvo in njegovi pomeni. Nova sociologija otroštva 

poudarja, da so otroci aktivni »proizvajalci« lastne družbe in družbe odraslih . S tem pa se 

danes pojavlja nov izraz »protektivno otroštvo«. Ta pojem pomeni poglabljanje skrbi za 

dobro biti oz. za vsestransko blaginjo otroka. Tukaj so vključene mnoge nove aktivnosti in 

prakse, te pa izražajo vedno bolj poglobljeno, temeljito skrb za otrokovo zdravje, 

prihodnost, njegovo blaginjo, njegovo izobraževanje … Pomeni ustvarjanje prostora, 

znotraj katerega so otroci obravnavani kot posamezniki, njihovo avtonomijo pa je treba 

varovati in ohranjati,  hkrati pa vključuje nadzor nad otroki. Ni nam več dovolj sprejeti 

otroka takšnega, kakršen je, z vsemi njegovimi fizičnimi in mentalnimi posebnosti in 

pomanjkljivostmi. Otroštvo je postalo nekakšen projekt, ki nenehno potrebuje skrbno 

vodenje in skrben nadzor. Tukaj postaja otrok vse bolj odvisen, ta odvisnost pa se vse bolj 

podaljšuje in širi z daljšanjem njegovega seznama potreb. Pomembno je, kolikor je 

mogoče, popraviti pomanjkljivosti in spodbujati razvijanje njegovih sposobnosti. 

Protektivno otroštvo ima svoje zahteve, te pa se vse bolj pomikajo v zgodnje otroštvo, celo 

v obdobje spočetja in nosečnosti. Ta pa se začne že v maternici, saj je s pomočjo moderne 

medicinske tehnologije, na primer ultrazvoka, mogoče spremljati potek nosečnosti in tako 

biti aktivnejše vključeni vanj. Vse to na starše, predvsem na matere, vpliva vedno bolj 

obremenilno, saj jim nalaga obveznosti in odgovornosti, od njih zahteva zelo veliko 

materialnega vlaganja ter čustvenega dela z otroki (Švab, 2001). 
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Tukaj pa se vedno bolj kažejo razsežnosti v negotovosti pri uresničevanju starševskih vlog. 

Te razsežnosti izhajajo iz zahtev sodobne družbe, ta pa nalaga popolno odgovornost 

staršem za zdrav in popoln otrokov razvoj. Starševska skrb je postavljena v samo središče 

osnove za prihodnost njihovih otrok. Danes starševstvo občuti vse močnejši zunanji vpliv 

(strokovna svetovanja, predavanja za starše, pogoste obravnave pri različnih strokovnjakih, 

»nujnost« uporabe priročnikov za vzgojo ipd.). Starši, ki so ob vsem tem nemočni in v 

skrbeh, pa se sprašujejo, kako dati svojim otrokom najboljši potencial, najboljše možnosti 

za njihov razvoj in napredek. Sprašujejo se še, kako zadovoljiti ves ta širok spekter 

otrokovih potreb in predvsem se sprašujejo, kako biti dober starš.  

To je le nekaj vprašanj, na katere danes odgovarjajo različni sodobni strokovnjaki s 

področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. Odgovori so seveda od strokovnjaka 

do strokovnjaka različni, a kljub temu podajajo enotno sporočilo staršem o njihovi osebni 

odgovornosti za razvoj njihovih otrok (Beck-Gernsheim, 2002). 

Protektivno otroštvo je tudi odraz spreminjanja psihične zlorabe otrok, ki prehaja iz enega 

ekstrema (nizka skrb) k drugemu (pretirana skrb) glede na njihovo družbeno sprejemljivost 

in zaželenost, vedno pa odraža neučinkovit, celo patološki, način tešenja potreb staršev 

(Podgornik, 2014). 

Če povzamemo, je protektivno otroštvo kot postmoderni koncept imperativ, torej pomeni 

blaginjo otrok v smislu slogana »le najboljše je dovolj dobro«, njegova uresničitev pa je 

odvisna od veliko dejavnikov. Švabova (2001, str. 136) tej definiciji doda še štiri temeljne 

implikacije: 

1. » v postmoderni postaja koncept otroka pomembno mesto vsakdanjih 

pogovorov, povezanih z ohranjanjem in varovanjem družbenih vezi, njihovo 

trdnostjo in združevanjem; 

2. v postmoderni so otroci gledani kot edinstveni, katerih avtonomijo je treba 

varovati in ohranjati; 

3. postmodernost vključuje povečan nadzor odraslih nad otroki, otroštvo velja za 

najbolj nadzorovan del osebne eksistence; 

4. v postmodernosti ostaja otrok v odvisnosti, faza odvisnosti (LAT-faza), ta pa se 

danes vse bolj podaljšuje (fenomen podaljšane mladosti) in širi z daljšanjem 

seznama potreb, ki naj bi jih imeli otroci.« 
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Geslo »vzgojo približati otroku«, ki je v drugi polovici dvajsetega stoletja privedlo do 

škodljivega razvajanja, lahko v pozitivnem smislu razumemo kot zagovor prepotrebne 

čustvene bližine med otrokom in staršem ter kot altruistično težnjo odraslih po zaščiti 

otrok, a ta paternalistična drža ne spodbuja procesov otrokovega osamosvajanja in graditve 

socialno občutljive zavesti odgovornosti do sočloveka. Navajanje in vztrajanje pri 

vsakodnevnih obveznostih lahko pripomore k zmanjševanju samozadostnosti in grobega 

poseganja v dostojanstvo sočloveka; še več, otroka oziroma mladostnika lahko privede v 

bližino ključnih doživetij, ki bodo korenito pretresla njegovo občutenje bivanja v svetu, ne 

more pa v njem prebuditi etične odgovornosti (Kroflič, 2006). 

Otroci, ki odraščajo v takem vzgojnem vzorcu, v zaščitniški družini, so nesamostojni, 

neodločni, podredljivi, brez lastne hrbtenice. Vedno rabijo nekoga, da jih vodi, da se 

odloča namesto njih, so plašni, bojijo se tako sprememb kot novosti. Kot majhni otroci so 

pridni in ubogljivi, a ko odrastejo in naj bi bili samostojni, tega ne znajo, ker pravega 

življenja ne poznajo. Preživijo lahko samo, če ostajajo v nekem zaprtem krogu, izven tega 

kroga se izgubijo (Žorž, 2002). 

Vedeti pa moramo, da fenomen protektivnega otroštva ni zgolj slovenski pojav. V Nemčiji 

se je za starše, ki se pri vzgoji zatekajo k modelu, o katerem lahko rečemo, da je mešanica 

pretiranega zaščitništva in visokih zahtev, udomačil izraz starši helikopterji. Izraz ni nov, 

psihologi ga dobro poznajo, izhaja pa iz komentarja nekega izraelskega najstnika, ki je za 

svojo preveč skrbno mater dejal, da »lebdi nad njim kot helikopter«. Naziv uporabljajo tudi 

v Angliji, udomačil pa se je tudi v Ameriki (Kapetanović, 2013). 

5.1 Vidne posledice protektivnega otroštva 

Najpogostejši in najvidnejši sindrom protektivnega otroštva, ki smo mu priča v 

Sloveniji, je sindrom poznejše socialne zrelosti, imenovan tudi sindrom odlaganja 

odraslosti. Ta pa ni vezan zgolj na ekonomske razloge, ki vplivajo na mobilnost in 

finančno neodvisnost mladih, ter ni povezan zgolj z izrazito odprtostjo visokošolskega 

izobraževalnega sistema, temveč odkriva tudi vzgojno-socializacijske vzorce 

slovenske družbe (Podgornik, 2014).  

Ostajanje doma v dobi odraslosti je neločljivo vezano na spreminjanje vloge in 

funkcije družine. Strokovnjaki so mnenja, da otroci že v najstniški dobi kažejo večjo 
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čustveno avtonomijo in njihovi odnosi s starši tako postanejo bolj simetrični, zreli in 

egalitarni (Seiffge-Krenke, 2009). 

Slovenija je po dolžini skupnega bivanja mladih s starši na drugem mestu v Evropi, se 

pravi med vodilnimi državami Evrope. Skupno bivanje s starši se je začelo 

podaljševati v postsocialističnem obdobju. V Sloveniji moški v povprečju zapustijo 

dom staršev pri starosti 31,5, ženske pa pri starosti 29,5 (Kuhar, 2010).  Delež mladih v 

Sloveniji med petindvajsetim in devetindvajsetim letom, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu z materjo, se je v obdobju 2000–2010 povečal s 45.4 na 66,8 odstotka. 

Delež se je približno enakomerno povečal v vseh skupinah glede na zaposlitveni 

status, vključno s tistimi, ki imajo redno zaposlitev za nedoločen čas (Podgornik, 

2014). Ta problem je zaznati tudi na mednarodni ravni, saj podatki kažejo, da je leta 

2011 kar 42,3 % mladih odraslih, starih od 20 do 29 let, živelo skupaj  s starši.  Drugi 

podatek pa kaže, da je v letu 2011 kar 63,3 % mladih moških in 55,2 % mladih žensk, 

starih od 20 do 24, živelo s svojimi  starši. To je precej več kot 30 let nazaj (Family life). 

Neopremljenost s socialnimi veščinami je odraz protektivnega otroštva, v katerem 

starši poskušajo čim bolj približati ravnanja svojih otrok idealiziranim podobam iz 

svojega sveta vrednot, pri čemer se pogosto poslužujejo tudi drugih destruktivnih 

nadzorujočih vedenj, ki so družbeno povsem sprejemljiva in predstavljajo ustaljeni 

vzgojni vzorec. Mednje zagotovo sodita kaznovanje in uporaba treh C -jev:  

- criticism – kritika,  

- correction – popravljanje,  

- coercion – prisila (prav tam). 

Kljub temu, da mladi v tem obdobju razširijo svoje socialno omrežje, začne se 

vključevanje partnerjev – življenjskih sopotnikov in ti naj bi postali najpomembnejši 

ponudniki podpore, ostajajo starši »varna baza – varno zavetje« (Seiffge-Krenke, 

2009). 

Mladi so v veliki meri odvisni od starševskih virov, podaljševanja njihovega bivanja s 

starši pa ne moremo interpretirati zgolj kot preživetvene strategije, ampak tudi kot 

kulturno prakso. Podaljšano sobivanje se povezuje z izjemno  podpornimi in zelo 

kakovostnimi odnosi med starši in mladimi. Ti močni medgeneracijski odnosi ter 

solidarnost znotraj družin in med njimi v postsocialističnih evropskih državah imajo 
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korenine v socialističnih politikah, ki so pravice in privilegije namenjale družinam in 

ne posameznikom. Večina mladih je dobro opremljenih s starševsko emocionalno in 

instrumentalno podporo. Mladi kljub sobivanju s starši uživajo relativno visoko raven 

avtonomije ( Kuhar, 2010). 

Pri vsem tem pa imajo matere v slovenski kulturi pomembno vlogo. Matere delujejo 

kot pomembne »terapevtke« svojih otrok, ki jim pomagajo prebroditi strese in konflikte, ki 

izvirajo iz »zunanjega sveta«, obenem pa so pogosto celo najpomembnejše svetovalke in 

tudi dobre prijateljice svojih otrok (prav tam). Materin posesivno-manipulativen 

nadzorujoči odnos do otroka, "zapakiran" v pojme, ki jih otrok čustveno močno doživlja – 

skrb, ljubezen, razočaranje, bolezen ipd., predstavlja specifično značilnost slovenske 

tradicionalne in moderne družbe (Podgornik, 2014). 

Podaljševanje bivanja v izvorni družini je vsaj delno izbrani življenjski stil mladih, 

povezan z udobnostjo »hotela mama«. Mladi podaljšujejo izobraževanje v upanju, da bi se 

bolje formalno opremili za uspešno tekmovanje pri vstopu na trg dela, toda v resnici zgolj 

oz. predvsem čakajo v čakalnici na odraslost. Starejša generacija jih s svojimi podporami v 

veliki meri zavija v vato in jih dodatno zazibava. Občutek, da je mladim zagotovljeno 

ustrezno, varno okolje za razvoj, je lažen – tako za starejšo kot za mlajšo generacijo. 

Priložnosti mladih in možnosti za prevzemanje odgovornosti v družbi ter aktivnosti na 

splošno so zaradi odrinjenja s trga dela in hkratnega domačega podpiranja praktično nične 

(Kuhar, 2010). 

 

Posledice protektivnega otroštva se kažejo že v dobi adolescence. Seveda bi bilo 

naivno vse te motnje pripisovati le protektivnemu otroštvu oz. razvajenosti, zagotovo 

pa jih je velik del povezan prav s tem. Tukaj gre za: 

- problem zmanjšanja telesnih zmogljivosti, zmanjšanje odpornosti, pa tudi strah 

pred napori, obremenitvami, temu bi lahko z eno besedo rekli mehkužnost (Žorž, 

2002); 

- motnje hranjenja, ki v današnjem času predstavljajo velik problem in zavzemajo 

vse večji obseg (prav tam); 

- mladostnik ne zmore vzpostaviti zdravih socialnih stikov v okolju, zato doživlja 

nenehna razočaranja, taki mladostniki so netolerantni, nedružabni, zamerljivi, 

zahtevni do okolja, v skupini ne zmorejo ustvarjalnega sodelovanja, ne znajo se 

podrejati skupnim pravilom (prav tam); 
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- za nezmožnost pristnih in globokih čustev, ker je kot otrok imel v domačem okolju 

zelo malo možnosti, da bi preverjal, kako njegova različna čustva delujejo na 

druge, na okolje, v povezavi z njegovimi željami in potrebami so njegova čustva 

izgubila intenziteto (prav tam); 

- pomanjkanje radovednosti, vztrajnosti in ustvarjalnosti, mladostnika nič ne zanima, 

vse je »brez veze«, to je posledica, ko otroku starši nudijo vse – želijo mu 

pomagati, pospešiti njegov razvoj, dosegajo pa ravno obratno, dušijo njegovo 

radovednost, vztrajnost in ustvarjalnost, tako mladostnik nima ciljev, želja, ki bi si 

jih želel izpolniti (prav tam); 

- ne zna se postaviti na lastne noge, ker se ni naučil razlikovati med jaz in ne jaz, in 

ko se znajde v mladostniški dobi, v dobi oblikovanja svoje lastne identitete, je 

izgubljen (prav tam); 

- disocialno vedenje mladostnika, to se opaža predvsem v šolah, ko se učitelji 

pritožujejo, da so otroci neobvladljivi. Tukaj se je ustavila tudi stroka in ostaja nam 

le ugibanje, kakšen delež imata pri tem zaščitništvo in razvajenost (prav tam). 

II. Empirični del 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V empiričnem delu diplomske naloge se želim osredotočiti predvsem na samo vzgojo 

staršev in njihov pogled na vzgojo svojih otrok, saj le-ta postaja vedno zahtevnejša. Če 

želimo, da se bodo otroci razvili v zdrave, odgovorne in samostojne odrasle, jim moramo 

privzgojiti predvsem notranjo disciplino. Staršem se vedno znova postavlja vprašanje, kako 

vzgajati, da bo to obrodilo želene sadove, rezultate.  

Osredotočila se bom na predšolsko vzgojo otrok novodobnih staršev. Poskušala bom 

ugotoviti, kako v času vsesplošnih sprememb starši poskušajo zaščititi, obvarovati svoje 

otroke pred vplivi zunanjega sveta, kako družbene spremembe vplivajo na oblikovanje 

same družine in na družinsko življenje. Zanimalo me bo, v kolikšni meri sta v družinah 

prisotna zaščita oz. protektivno otroštvo. Ugotavljala bom, ali se starši sploh zavedajo, da v 

vzgojo vključujejo prekomerno zaščito otrok, in ali se zavedajo njenih posledic. Nadalje 

bom raziskovala, kako se starši odzivajo na neprimerno vedenje svojih otrok in kje 

poiščejo pomoč, ko nastopijo težave pri postavljanju meja. 
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V empirične delu naloge bom gradivo zbrala s pomočjo kvalitativne metode 

raziskovanja. Kvalitativne metode uporabljamo, da bi razkrili bistvene značilnosti 

primera in nato osvetlili ključne odnose med temi lastnostmi (Ragin, 2007, str. 117). 

Podatke bom zbirala z metodo spraševanja, in sicer s tehniko polstrukturiranega 

intervjuja.  

6.1 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi prebrane literature in teoretičnega dela naloge sem oblikovala štiri 

raziskovalna vprašanja, na katera bom poskušala odgovoriti s pridobljenimi podatki.  

- Raziskovalno vprašanje 1: Ali so vzgojni pristopi staršev – pretirana skrb v 

zgodnjem otroštvu – tisti, ki vplivajo na težave pri postavljanju meja v 

predšolskem in šolskem obdobju?  

- Raziskovalno vprašanje: 2: Kako se starši predšolskih otrok spoprijemajo s 

problemi in težavami vzgoje?  

- Raziskovalno vprašanje 3: Koliko oz. ali starši dovoljujejo svojim otrokom, da 

sami rešujejo oz. iščejo rešitve za nastale težave, da se samostojno vključujejo 

v nove nepoznane  aktivnosti, da sami prevzemajo odgovornost za nastali 

konflikt? 

- Raziskovalno vprašanje 4: Ali se starši zavedajo posledic, ki jih prinašata 

njihova pretirana skrb, zaščitništvo do svojih otrok v predšolskem obdobju, v 

obdobju odraščanja in samoosvajanja?  

6.2 Opis raziskave 

Kot že rečeno, bom v diplomski nalogi empirično gradivo zbrala s pomočjo metode 

spraševanja, in sicer s tehniko polstrukturiranega intervjuja. Poskušala bom odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. V raziskavo bom vključila pet novodobnih staršev, ki 

bodo ustrezali postavljenim zahtevam, in z njimi izvedla polstrukturiran intervju. 

Vprašanja bom pripravila vnaprej. Vprašanja bodo: razumljiva, nedvoumna, kratka, 

jedrnata, taktna, za sogovornika sprejemljiva, smotrna in spodbudna, vendar jih bom sproti 

prilagajala situacijam in tako pustila dovolj prostora, da bo intervjuvanec lahko čim bolj 

izrazil svoje misli. V kolikor bo potrebno, bom postavljala podvprašanja,  za spodbudo 

odzivnosti sogovornika (kako ste to mislili, lahko to pojasnite …) oziroma za vračanje 

pogovora nazaj na temo, ne bom pa izražala svojega mnenja. Vprašanja bom poskušala 
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razdeliti v sklope, in sicer na demografska vprašanja in vprašanja, ki se bodo nanašala na 

zastavljena raziskovalna vprašanja, kar mi bo pomagalo pri sami analizi oz. sami obdelavi 

dobljenih podatkov. Pogovore z intervjuvanci bom zaradi lažje obdelave, z njihovim 

dovoljenjem, snemala s pomočjo diktafona, saj bom lahko tako uporabila tudi citate in se v 

celoti posvetila pogovoru. Ker je osnova analize podatkov tekst, bom intervjuje dobesedno 

prepisala. Prepisi bodo avtentični, narečnih izrazov ne bom popravljala. Pri  procesu 

analize oz. obdelave kvalitativnih podatkov bom sledila naslednjim korakom:  

- opredelila bom teme, ki jih bom kodirala;  

- izbrala bom dele teksta, ki bodo pomembni; 

- s ključnimi besedami bom dele teksta opisala (z enim do tremi pojmi); 

- iz pojmov bom oblikovala besede 1. reda; 

- iz kategorije 1. reda bom oblikovala kategorijo 2. reda.  

Dobljene rezultate bom interpretirala, z njimi poskušala odgovoriti na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in spoznanja utemeljila s teorijo. 

Pri sami izvedbi intervjuja ne smem pozabiti na etiko v kvalitativnem raziskovanju. Kot 

raziskovalka bom morala spoštovati osnovna etična načela in zagotavljati intervjuvancem 

anonimnost, seznaniti jih bom morala z: vsebino, ciljem, namenom raziskave, potekom 

raziskave, načinom zbiranja in obdelovanja podatkov, načinom poročanja o rezultatih, 

načinom in trajanjem hranjenja podatkov. 

S sogovorniki se bom morala dogovoriti še o kraju in času pogovora ter se prilagajati 

njihovim željam. Pogovor naj bi z vsakim sogovornikom trajal največ 1 uro. Intervju naj bi 

potekal po korakih, in sicer:  

- sprejem; 

- sprostitev; 

- seznanjanje s ciljem pogovora; 

- motiviranje intervjuvanca za sodelovanje;  

- usmerjanje intervjuvanca k navajanju podatkov in izražanju stališč; 

- povzemanje; 

- zaključek. 

Moja naloga pri samem vodenju pogovora je spodbujanje ljudi, da govorijo, usmerjanje 

pogovora, vračanje pogovora nazaj na temo. Pri vsem tem ne smem pozabiti na neverbalno 
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komunikacijo, saj je ta še kako pomembna. Pri neverbalni komunikaciji so pomembni tako  

očesni stik kot drža telesa, kretnje, prikimavanje, prekinjanje sogovornika, ton glasu … 

6.3 Analiza podatkov in interpretacija rezultatov 

S starši in strokovno delavko sem najprej vzpostavila osebni stik in jih osebno prosila za 

sodelovanje v intervjuju. Vsi naprošeni so bili takoj pripravljeni sodelovati in so privolili v 

snemanje z diktafonom. Za samo izvedbo intervjujev je bilo potrebno kar precejšnje 

prilagajanje, tako časa kot kraja, saj niso vsi intervjuvanci iz istega kraja. Vsi intervjuji so 

potekali v mirnem okolju in sproščenem vzdušju v mesecu aprilu 2015 (v prostorih za 

individualno delo v vrtcu in na domačem vrtu), trajali so približno 1 uro in 30 minut. 

Pogovori so bili sproščeni, vezani na vzgojo otrok in družinsko življenje intervjuvancev. V 

raziskavi je sodelovalo 5 staršev, 4 mame in 1 oče, ena izmed mam pa je tudi strokovna 

delavka v vrtcu – specialna pedagoginja. Njihova povprečna starost je 32,8 let. Trije pari 

so poročeni, dva živita v izvenzakonski skupnosti. Vsi pari živijo v lastnem gospodinjstvu. 

En par ima enega otroka, trije pari dva in en par tri otroke. Otroci so v povprečju stari 4,9 

let. Z odgovori na zastavljena vprašanja sem želela dobiti odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Odgovarjali so na 15 vprašanj, ki naj bi pokazala, v kolikšni meri 

je v današnji vzgoji prisotno protektivno otroštvo. Vprašalnik je dodan v prilogi. 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali so vzgojni pristopi staršev – pretirana skrb v 

zgodnjem otroštvu – tisti, ki vplivajo na težave pri postavljanju meja v 

predšolskem in šolskem obdobju? 

Starši čutijo nekakšen strah oz. krivdo, ko se po najboljših močeh trudijo pri vzgoji 

svojih otrok. Predvsem se počutijo krivi takrat, ko od otroka zahtevajo tisto, kar je 

prav, in so v strahu, da mu bodo škodovali. V današnji družbi velja nenapisano pravilo 

in prepričanje, da je dober starš tisti, ki zagotavlja, da je otrok srečen in da v najmanjši 

meri izkusi neprijetna čustva. 

Žorž (2002) je mnenja, da je vzgoja odnos med staršem in otrokom. Ta odnos se 

oblikuje prek čustev, vzgleda. Starša medsebojno sodelujeta, se pravi, da se 

dopolnjujeta in se ne pretirano razhajata. Žorž (2010) še meni, da je otroku treba 

postaviti meje – pravila, da meje niso nič posebnega, da so povsod in veljajo povsod. 

Mnenja je tudi, da je tudi popustljivost do določene meje sprejemljiva, dopustna, vse 

dokler otroci pravila upoštevajo. Se pravi, da imajo starši jasno predstavo o tem, kako 
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otroka vzgajati. Otroku je treba postavljati meje oz. omejitve, to pa zato, da se počuti 

varnega in zaščitenega. Meje so bistvene za zdrav odnos, predstavljajo določene 

omejitve, ki se jih moramo držati, če želimo biti v odnosu z drugimi ljudmi. 

Postavljanje mej pa nikakor ni namenjeno kaznovanju in tudi ni žaljivo. Lahko bi 

dejali, da gre za nekakšna pravila igre, ki imajo velik pomen. Če tega v otroštvu ni, 

vzgajamo posameznike, ki niso in ne morejo biti zreli za današnji svet. 

Postavljanje meja otrokom je za starše eden izmed pomembnejših dejavnikov pri 

vzgoji. To se je pokazalo tudi pri odgovorih intervjuvancev. Ko postavijo meje, 

poskušajo to izvajati tudi s svojim zgledom in doslednostjo in  tako otroku dokazati, da 

ga upoštevajo in imajo radi. Mnenja so, da ni nič narobe, če ima neko otrokovo dejanje 

posledice. Z vzgojnega vidika pa je potrebno, da so posledice usmerjene na samo 

dejanje in ne na osebo.  

Kaj pa so meje? Postavljanje meja je neizogibno v vsaki družini. Meje so pravila oziroma 

smernice s strani staršev in drugih odraslih oseb v otrokovem življenju o tem, kaj se od 

otroka pričakuje in kako se je treba vesti v določenih situacijah. Poznamo dve vrsti meja, 

in sicer družbene in osebne meje. Družbene meje so tiste, ki so splošno sprejete in 

obkrožajo človeka, so splošno sprejete norme kulture, ki ji pripadamo. Pri osebnih mejah 

gre za meje posameznika. Osebne meje staršev so povsem odvisne od njihove osebnosti, 

od njihovega značaja, razpoloženja … Starši imajo različne izkušnje, različne značaje, 

nazore. Najpogosteje so različnega spola in tudi če se strinjajo glede vzgoje otrok in 

postavljanja meja, bo prav zato njihova praktična izvedba vedno različna. Meje staršev so 

vsekakor vredne spoštovanja in so enako pomembne kot splošne meje. Starši svoje mnenje 

izražajo, ne da bi pred tem prosili za pomoč, otroka pa s tem ne podcenjujejo niti ne 

kritizirajo. Tukaj se zahteva sodelovanje tako otroka kot odraslega, da se nekaj sprejme in 

prilagodi ali da si proti temu. Tako otrok dobiva razlago o tem, zakaj starši postavljajo 

meje prav tu in prav danes. Postavljanje meja je proces, ki traja vse življenje in je sestavni 

del interakcije s partnerjem, otroki, njihovimi partnerji, vnuki in vso okolico (Juul, 1998). 

 

Raziskovalno vprašanje: 2: Kako se starši predšolskih otrok spoprijemajo s 

problemi in težavami vzgoje? 

Večina staršev je zaposlena, zato si skrb in vzgojo otrok partnerja delita. Podatki iz 

intervjujev kažejo vpletenost očetov v družinsko delo, tako pri skrbi kot pri vzgoji otroka, 
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in v pomoč pri drugih gospodinjskih opravilih. To kaže na kompleksnost fenomena 

aktivnega očetovstva. Tukaj je prikazana tudi slika nespremenjene asimetrične delitve dela, 

v kateri ženske, kljub svoji polni zaposlitvi, še vedno opravljajo večino domačega dela, kot 

se je dogajalo v preteklosti. Res pa je, da se moški trudijo in opravljajo več domačega dela, 

kot so ga včasih, predvsem pri skrbi za otroke. Tako kot v raziskavah, ki jih opisujejo 

Renerjeva in drugi (2008), se tudi v mojih intervjujih pokaže, da je poleg primarne skrbi za 

otroke tukaj prisotna še sekundarna skrb, za katero se porabi dvakrat več časa in katera je 

podeljena ženski. Moški praviloma opravljajo le primarno skrb (igra z otroki, hranjenje) in 

počnejo z otroki izključno samo to, ženska pa poleg primarne opravlja še večino 

sekundarne skrbi, se pravi še vsa druga domača opravila skupaj z otroki. 

Vsi intervjuvanci pravijo, da je vzgoja v predšolskem obdobju pomembna, da je v tem času 

treba otroku postaviti meje in te tudi upoštevati. Staršem, ki so sodelovali v intervjuju, je 

pri vzgoji pomembno, da se njihovi otroci razvijajo v zdrave, samostojne osebnosti. Kaže 

se, da so starši pri vzgoji enotni, da se ne razhajajo, da imajo cilje. Cilj današnje vzgoje pa 

ni vzgajati poslušnega, dobro prilagojenega otroka, ampak pri vsakem posameznem otroku 

spodbujati razvoj motorike, jezika, inteligence in ustvarjalnosti, seveda ob upoštevanju 

njegovih zmožnosti. V ospredju današnje vzgoje so mehke vrednote – bližina, stik, varnost 

in empatija (Juul, 1998). 

V večini primerov se vprašani glede vzgoje posvetujejo s svojimi družinskimi člani in 

prijatelji, nekaj o vzgoji pa preberejo v različnih revijah in se udeležijo organiziranih 

predavanj na to temo. Na forumih niso aktivni, ker se jim to zdi izguba časa in ta čas raje 

preživijo z družino. Starši so mnenja, da so njihovi otroci kar dobro vzgojeni in da pri sami 

vzgoji še nimajo večjih težav. 

Raziskovalno vprašanje 3: Koliko oz. ali starši dovoljujejo svojim otrokom, da 

sami rešujejo oz. iščejo rešitve za nastale težave, da se samostojno vključujejo v 

nove nepoznane  aktivnosti, da sami prevzemajo odgovornost za nastali konflikt?  

Starši so podali precej enotne odgovore: »Imam občutek, da so najini otroci zelo 

samostojni … v primerjavi z ostalimi pa sploh.« Če upoštevamo vse odgovore v 

intervjujih, pa lahko razberemo, da so otroci vedno pod nadzorom svojih staršev:  
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- pri gledanju TV-ja (pa čeprav gledajo programe za otroke) so v prostoru 

prisotni tudi starši, ki sicer opravljajo druga dela, a vseeno pazijo tudi 

otroke; 

- v kopalnici, preden gredo spat; 

- pri igri pred hišo;  

- plenice pri treh letih …  

Tudi strokovna delavka je dejala, da pri svojem delu z otroki opaža vedno več zaščitništva: 

»Seveda sem se pri svojem delu že večkrat srečala z zaščitništvom – pri starših največkrat: 

 Priklepanje nase (npr. pri uvajanju ali oddajanju v vrtec). 

 Opravljanje del, ki jih otrok zmore sam, namesto njega (hranjeneje, obuvanje, 

oblačenje, hoja), ko jih imajo še za majhne oz. jim ne priznavajo dejanskih 

kompetenc, ki jih otroci že imajo. 

 Pretirana skrb staršev (npr. prekomerno oblačenje). 

 Opravičevanje in racionalizacija neustreznega vedenja otrok. 

 Ščitenje otrok pred vsakršnimi frustracijami in konflikti. 

 Omejevanje gibanja in pridobivanja izkušenj zaradi strahu pred poškodbami.« 

Starši se v večini bojijo, kako se bo njihov otrok znašel zunaj doma, zato se do njega 

vedejo kot »superstarši«. Italijanski psiholog Santanche (2003) pravi, da bi bilo treba 

napis, ki je postavljen na vhodu v vrtcu iz Reggia Emilie, podariti vsem mladim mamam 

oz. staršem: »Naj odrasli namesto otroka nikdar ne delajo tega, kar more otrok storiti 

sam.« Starši se pri vzgoji nehote in nevede vedejo do svojih otrok zaščitniško, za njih so 

pretirano v skrbeh. Ne zavedajo se, da svoje otroke s tem oropajo dragocenih izkušenj. 

Otrokom je treba zaupati, se z njimi pogovarjati. Naloga staršev je, da spodbujajo otrokove 

dosežke in pustijo svojim malčkom, da opravljajo čedalje daljša in težja, zahtevnejša 

opravila. Zaupanje je močna sila, ki omogoča mlademu bitju spopad s kakršnim koli 

problemom. Zaščitniška drža je tista, ki starše pogosto vodi k temu, da se vmešajo v prav 

vsa otrokova dejanja – pogosto prikriva pretirano samozavest in nezaupanje v otroke. Ne 

zavedajo se, da če otrokom odvzamemo težave, jim ne pustimo vse odgovornosti za 

njihova dejanja in posredujemo namesto njih, se tako oblikujejo domišljavi, neodgovorni, 

nehvaležni in kar je najhujše – sebični otroci (prav tam).  

Kako pa je s sprejemanjem odgovornosti? Otroci, stari od 0 od 6 let, lahko prevzemajo 

odgovornost na številnih področjih, kot so npr.: lakota, okus, bližina, stik z odraslimi, 
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izbira prijateljev. Otroci v tej starosti poskušajo biti in pokažejo željo po samostojnosti, a 

starši, ki so ujeti v divji ritem vsakdanjika, določene stvari raje postorijo sami, kot da bi si 

vzeli čas in počakali, da delo opravi otrok sam. Vsi pa vemo, da samostojen lahko postane 

le tisti otrok, ki čim več stvari sme in zmore opraviti sam (Juul, 1998). 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali se starši zavedajo posledic, ki jih prinašata njihova 

pretirana skrb, zaščitništvo do svojih otrok v predšolskem obdobju, v obdobju 

odraščanja in samoosvajanja?  

Starši, katerim sem to vprašanje postavila, se posledic pretiranega zaščitništva zavedajo, a 

so vsi mnenja, da je zaščitništvo v tem času, v današnji družbi povsod prisotno, da mimo 

tega ne moremo in je to nekaj normalnega, saj »če nisi vsaj malo zaščitniški, nisi 

normalen«. Mnenja pa so, da je preveč zaščitništva škodljivo, posledica tega so razvajeni 

otroci. Takšni otroci se kažejo kot razvajeni, vzgojno zahtevni, težje obvladljivi, ne znajo 

vzpostaviti zdravih stikov z okoljem. Tudi Švabova (2001) je mnenja, da je otrok ranljivo 

bitje, ki ga je treba zaščititi in varovati, ter pravi, da staršem ni dovolj sprejeti otroka 

takega, kot je, z vsemi njegovimi posebnostmi, ampak čutijo potrebo po nenehnem 

spodbujanju pri njegovem – otrokovem vsestranskem razvoju. Vsa ta intenzivna skrb do 

blaginje otrok se v današnjem času kaže tako v družinskem življenju kot v družbi. To 

pretirano skrb za blaginjo otrok označi kot »protektivno otroštvo.« Starši se danes zavedajo 

starševske vloge, tako moralne kot materialne, mnogi pa so mnenja, da je njihova dolžnost, 

da poskrbijo za svoje otroke tudi na škodo lastne blaginje (Ule, Kuhar, 2003). 

Ena od intervjuvank je dejala, da se posledice pretirane zaščite otrok v predšolskem 

obdobju kažejo tudi v zreli, odrasli fazi, ko je treba vzeti »cknpk« in oditi od doma. 

Odrasel mladostnik ostaja raje doma pri starših, kot da bi odšel na svoje. Podgornikova 

(2014) je mnenja, da je to eden najpogostejših in najvidnejših sindromov protektivnega 

otroštva, kateremu smo danes v Sloveniji priča. Odrasli mladostniki niso dovolj socialno 

zreli, zato odlagajo z odraslostjo in osamosvajanjem. Njihovi starši se v dobri veri 

poslužujejo destruktivnih nadzorujočih vedenj, ki so v današnji družbi povsem 

sprejemljiva, in se ne zavedajo posledic. Delež mladih v Sloveniji, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu s primarno družino, se namreč povečuje, ta pa ni vezan zgolj na ekonomske 

razloge in izobraževanje, temveč tudi odkriva vzgojno-socializacijske vzorce slovenske 

družbe. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Že 30 let sem vključena v vzgojo predšolskih otrok, zato mi izkušenj pri delu z otroki, 

starši in strokovnimi kolegi ne manjka. Kljub temu pa se še vedno učim, razvijam nove 

spretnosti in pridobivam nova dodatna znanja, ki so pri tovrstnem delu potrebna. Znanja, ki 

so na začetku moje poklicne poti popolnoma ustrezala za delo s predšolskimi otroki in 

starši, danes ne zadoščajo več. Nenehne spremembe od strokovnih delavcev zahtevajo 

stalno učenje, hitro in učinkovito prilagajanje.  

Pri izbiranju teme svoje diplomske naloge mi je zanimanje vzbudil naslov »Koncept 

protektivnega otroštva«. Tema je namreč vezana tudi na mojo nadaljnjo poklicno pot, saj 

se vsak dan srečujem s starši in njihovo včasih »preveliko« zaščito oz. »prevelikim« 

pokroviteljstvom nad svojimi otroki. Preko obravnavane literature in pogovorov s starši 

sem spoznala nove dimenzije starševstva, kako se mladi starši spopadajo z družbenimi 

zahtevami, kako zahtevna naloga se jim zdi starševstvo in s kakšnimi težavami se pri sami 

vzgoji  srečujejo. 

Pri svojem delu srečujem vse več otrok, ki s težavo upoštevajo pravila, ki se s težavo 

vključujejo v skupnost in ne morejo usmeriti pozornosti na delo, ki ga v skupini 

opravljamo. Vse pogosteje med pogovorom s starši zasledim izjavo, da »naš je pa 

drugačen«. Slednje se je pokazalo tudi pri raziskavi, saj so vsi starši, s katerimi sem se 

pogovarjala, dejali: »Najini otroci so zelo samostojni … v primerjavi z ostalimi pa sploh.« 

Pokazalo se je tudi, da vsi starši postavljajo otrokom meje dovoljenega, iz nadaljnjega 

razgovora pa je razbrati, da je pri upoštevanju teh mej kar precej popustljivosti. Tako lahko 

trdimo, da je protektivnost pri današnji vzgoji prisotna, starši se je zavedajo, a v veri, da je 

njihov otrok pomoči potreben, marsikaj naredijo namesto njega. Mnenja so, da je:  

- »zaščitništvo danes prisotno pri vseh starših in je to nekaj normalnega«; 

- »zaščitništvo je prisotno, to pa zato, ker živimo v takem času, da mimo tega ne 

moremo«; 

- »da sva pri vzgoji tudi zaščitniška, zdi se mi, da k temu botruje močna čustvena vez 

z otrokom«. 
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Skozi raziskavo sem spoznala, da otrok res potrebuje čustveno povezanost s starši, da 

potrebuje nadzor, red, jasna sporočila v vsakdanjem življenju. Potrebuje pa tudi starše, ki 

imajo dovolj moči, da svojim otrokom dajo možnost: 

- da stvari, ki jih otrok zna in zmore sam opraviti, ne opravijo namesto njega; 

- naj otroka pri njegovem delu, trudu pohvalijo, a naj ne pričakujejo, da bo delo 

opravljeno po njihovih pričakovanjih – popolno. 

Ob zaključku se pridružujem misli M. Strojin (2006, str. 12), ki pravi:  

 

»Otroci namreč spadajo k staršem, 

vrstnikom, v vrtec, na igrišče, k prijaznim ljudem 
in predvsem domov. 

Nikakor pa ne na prestol. 

Tam jim ni dobro.« 
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Vprašanja za intervju: 

1. Sklop: Demografski del: 

Spol intervjuvanca: 

Starost intervjuvanca: 

Stan intervjuvanca: poročen, izven zakonska skupnost, samohranilka/ec 

Zaposlitev intervjuvanca: 

Izobrazba intervjuvanca:  

Število otrok in njihova starost: 1._______ 2.______ 3._______ 4.________ 

2. Sklop  

1. Ali vaša družina živi v lastnem oz. skupnem gospodinjstvu? (ali od vsega začetka) 

2. Na podlagi česa ste se odločili za starševstvo, a je bilo to načrtovano? Kateri je bil 

razlog, da ste se odločili za starševstvo? 

3. Ali menite, da je starost pomembna pri odločanju za prvega otroka? Če da, katera so ta 

prava leta in zakaj? 

3. Sklop 

1. Ali veste kaj sploh je, kaj pomeni »protektivno otroštvo«? 

2. Kaj menite, če dobro pomislite ali je pri vaši vzgoji prisotno vsaj malček zaščitništva? 

Če je kje? Kaj menite, koliko je vaš otrok samostojen? 

3. Koliko vaš otrok gleda TV na dan, mu program izbirate vi, ali sam, ali je ob aktivnosti 

nadzorovan? 

4. Ali menite, da zaščitništvo koristi oz. škoduje in zakaj?  

5.  Kako je danes pomembno vzgajati otroka? 

4. Sklop 

1. Ali kdaj vprašate za vzgojni nasvet vaše starše (če, kdaj; če ne, pa kje poiščejo nasvete)?  



 

2. Ali veliko prebirate literaturo z vzgojno vsebino (kaj prebirate)? 

3. Ali ste vključeni oz. aktivni v katerem izmed starševskih forumih (če ste, o kom teče 

beseda, ali samo sprašujete za nasvet, ali nasvete tudi dajete, če pa niste, zakaj ne)?  

5.  Sklop 

1. Ali sta oba partnerja zaposlena? 

2. Kako uspete uskladiti delo in družino? 

3. Kako si doma delita delo? 

4. Koliko časa dnevno vsak od vaju in oba skupaj preživi z otrokom in kako? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga št. 2  

Transkript intervjuja 

Demografski podatki 

oseba Spol Starost Zaposlitev Izobrazba Stan Št. otrok 

PS Ž 36 Z Sr. šola poročen 2 

8let,8m 

2leti,10m 

TL Ž 28 Z Sr. šola izvenzakonska 

skupnost 

2 

 5let 

1leto,9m 

LŠ Ž 24 Z poklicna izvenzakonska 

skupnost 

1;  

11mesecev 

MH M 39 Z Sr. šola poročen 3; 

7let,9m 

4leta,11m 

2leti,10m 

TP Ž 36 Z univerzitetna poročen 2 

8let 

5leta, 2m 

 

 

 

Vprašanja z odgovori, z rdečo kode 1. 

reda 

Kode 2. reda  Kategorija  

1. Ali vaša družina živi v lastnem oz. 

skupnem gospodinjstvu (ali od vsega 

začetka)?   

PS. Najprej smo živeli v veliki hiši pri 

moževi noni, misleč, da si bomo lahko 

uredili lastno stanovanje. Skupaj smo 

bili tri leta, a ni šlo, zato smo šli v 

 

 

 

 

najprej v skupnem 

gospodinjstvu, potem pa 

lastno gospodinjstvo 

 

 

 

 

ŽIVLJENJE 

DRUŽINE 

 



 

podnajem, tako da smo sedaj že pet let 

v podnajemniški hiši in prav kmalu, 

upam, da še letos, bomo na svojem. 

TL. S partnerjem sva si uredila del hiše, 

pri mojih starših, že preden sva imela 

otroke, tako da od vsega začetka živimo 

v lastnem gospodinjstvu. 

LŠ.  Ko sem zanosila, sva si s 

partnerjem poiskala  oz. sva šla v 

podnajem, tako da  sedaj živimo v 

lastnem gospodinjstvu, pa čeprav je to 

le garsonjera, a je naše in smo sami, 

delamo, kar nas je volja. 

MH. Naša družina živi v skupnem 

gospodinjstvu, čeprav živimo, kuhamo 

… ločeno od staršev. Že od samega 

začetka najinega skupnega življenja. 

TP. Od vsega začetka živimo v lastnem 

gospodinjstvu. 

2. Na podlagi česa ste se odločili za 

starševstvo, a je bilo to načrtovano? 

Kateri je bil razlog, da ste se odločili za 

starševstvo? 

PS. Starševstvo je bilo načrtovano, saj 

sva si oba želela otrok in skupaj sva bila 

že pet let in eno leto tudi že poročena. 

Jaz sem pa imela nekaj težave, bila sem 

na enem lažjem posegu, da sem lahko 

zanosila. Tako da ja, otroci so bili v 

načrtu in zaželeni. 

TL.  Starševstvo je bilo načrtovano, 

pred tem sva bila par 7 let, imela sva 

zaposlitev in pa svoje stanovanje, vse, 

 

 

 

 

 

v lastnem gospodinjstvu 

 

 

 

v lastnem gospodinjstvu 

 

 

 

 

v lastnem gospodinjstvu 

 

 

 

v lastnem gospodinjstvu 

 

 

 

 

 

 

načrtovano, zaželeni 

 

 

 

 

 

 

načrtovano, zaželeni 
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kar za to potrebuješ, in še mlada sva in 

ko bosta odrasla, bova midva še vedno 

mlada. Razlog pa je bil ta, da sva si oba 

želela otroka.  

LŠ.  Za starševstvo se nismo odločili 

načrtno, ampak je bilo nenačrtovano 

presenečenje, in to lepo. Če pomislim, 

mi za to ni nič žal, nič nam ne manjka 

in kar nam, pa bomo še dobili, saj smo 

še mladi in polni energije. 

MH.Tradicija,vzgoja, želja … 

starševstvo je bilo načrtovano, želeno, 

pričakovano. Razlog: zgled doma, želja 

po lastni družini … nikoli nisem 

razmišljal, da bi ne imel lastne družine. 

Bilo me je celo strah, da bi je ne imel. 

TP. Pri obeh otrocih sva z možem 

starševstvo načrtovala. Pred rojstvom 

prvega otroka sva bila osem let v zvezi 

in sva si otroka oba želela. Teh osem  je 

minilo v pričakovanju stalne zaposlitve 

in ob urejanju skupnega bivališča. 

3. Ali menite, da je starost pomembna 

pri odločanju za prvega otroka? Če da, 

katera so prava leta in zakaj?  

PS. No, ne vem, zdi se mi, da ja, da je 

pomembno, da imaš vsaj nekaj pogojev. 

Tista prava leta pa so nekje tam okrog 

27. leta starosti ženske, saj prej moraš le 

malo spoznati svet okrog sebe, malo 

zaužit življene. 

TL.  Moje mnenje je, da je dobro imeti 

otroke, ko si mlad in še poln energije, s 
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27. leta starosti ženske 

izpolnjeni pogoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

starševstvom ni za odlašat, za vsak 

slučaj, če se zgodi, da eden ne more 

takoj, pa smo tam in smo lahko sami.  

LŠ.  Mislim, da starost pri odločanju za 

otroka ni pomembna, dokler zavedno 

stopaš v starševstvo. S tem, ko sem 

postala mamica pri 23-ih, sem ostala 

ista in ne kompliciram kot tiste starejše, 

ki jih srečujem na sprehodih, zdaj jim 

manjka to, zdaj ono, zdaj je ura zato, 

zdaj mora ne vem kaj, pa to sem 

prebrala tam, una mi je dejala to, ah, 

vzameš to, kar imaš, in tako furaš in 

smo vsi trije veseli in zadovoljni. 

MH. Starost je zelo pomembna, čeprav 

se mi Slovenci tega ne zavedamo. 

Mlajši, ko si, lažje se odločiš, da bi imel 

otroka. Najlepša leta za imet 1. otroka 

je tam nekje okrog 25 let. Je pa res, da 

ko mi je žena povedala, da je noseča, 

sem imel 31 let in sem se vprašal, če 

sem že dovolj star, zrel, da imam 

otroke. Če si starejši, se ne prepustiš 

toku življenja … preveč vprašanj imaš 

in premalo si spontan. Danes bi imel 

otroke prej, kot sem jih imel. 

TP. V današnjih časih je težko sklepati, 

kateri je primeren čas za rojstvo prvega 

otroka za druge odrasle. Vsak razpolaga 

s svojimi specifičnimi možnostmi glede 

zaposlitve, stanovanjskega problema, 

zdravstvenega stanja idr. Dejstvo pa je, 

da se s starostjo staršev povečujejo 

 

ko si mlad in še poln 

energije 

 

 

 

zavedno vstopanje v 

starševstvo 

 

mlajši bolj sproščen, 
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tveganja za zdravstvene težave med 

nosečnostjo in pri otrocih. 

 

 

 

 

4. Ali veste, kaj sploh je, kaj pomeni 

»protektivno otroštvo«? 

PS. Točne definicije ne bi vedela, je ne 

bi znala povedati, a mislim, da je neke 

vrste zaščitništvo, lahko bi rekli 

pretirano zaščitništvo staršev do svojih 

otrok. 

TL.  Seveda vem, saj delam v vrtcu in 

mi je to zelo znano, kako so nekateri 

otroci »ubogi«, seveda za svoje starše in 

jih je potrebno obvarovati. 

LŠ.  Oh, joj, se mi zdi, da smo 

zaščitniški do svojih otrok, je tako, ma 

povejte mi, kdo pa danes ni. 

MH. Če se ne motim, to pomeni, da 

»moj otrok ni za nič kriv«. Se pravi, da 

smo preveč samozaščitniški, da so krivi 

vsi ostali, le moj otrok nikoli. S tem 

otroku delamo medvedjo uslugo in to 

ga bo nekoč še teplo v življenju. 

TP. Protektivno otroštvo pojmujem kot 

sinonim za vzgojo, ki je projekt z 

velikim usmerjanjem otroka, skrbnim 

nadzorom, številnimi omejitvami in 

nenehnim vodenjem ter visokimi 

pričakovanji do otroka, po drugi strani 

pa z veliko željo staršev, da se otroku 

ugodi v prepričanju, da delajo v 

njegovo največje dobro. 

5. Kaj menite, če dobro pomislite, ali je 
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PROTEKTIVNO 

OTROŠTVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pri vaši vzgoji prisotno vsaj malček 

zaščitništva? Če je, kje? Kaj menite, 

koliko je vaš otrok samostojen? 

PS.  Zdi se mi, da je zaščitništvo danes 

prisotno pri vseh starših in je to nekaj 

normalnega, saj če nisi vsaj malo 

zaščitniški, nisi normalen. Zdi se mi, da 

je bila starejša hči bolj samostojna in 

odgovorna, kot je tamala, seveda v 

enaki starosti (tamala je še vedno v 

plenicah, pa bo zdej, zdej dopolnila 3 

leta). Po vaše bi sedaj rekli, da sem 

zaščitniška, verjetno sem res, saj je bla 

tastarejša brez plenic, že preden je 

dopolnila dve leti. H, koliko so 

samostojne, ta starejša se sama uštima, 

tamala kot kdaj, kadar je čas, jo pustim, 

če ga pa ni, naredim jaz. Tudi če živimo 

na vasi, jima ne dovolim, da se zunaj 

igrata sami, če sta pred hišo, še, še, 

drugače pa ne, saj nikoli ne veš, kaj te 

čaka.  Mi je za odpustit, z leti ni več 

toliko energije in si bolj v strahu 

(smeh). Drugače pa se mi zdi, da so 

dokaj samostojne in ubogljive. 

TL.  Zagotovo je v moji vzgoji prisotno 

zaščitništvo,  to pa zato, ker živimo v 

takem času, da mimo tega ne moremo. 

-starejšemu otroku ne dovolim, da se 

sam igra na ulici 

-še vedno ga držim za roko, ko 

prečkamo cesto 

-v kopalnici ga nikoli ne pustim 

 

 

 

 

 

 danes je to nekaj 

normalnega 

 

sem zaščitniška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sta dokaj samostojni in 
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PRISOTNOST 

ZAŠČITNIŠTVA V 

DRUŽINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

samega, ko ima polno banjo  

-mlajšega otroka si v nobenem prostoru 

ne upam pustiti samega več kot eno 

minuto 

- preobuvam ga, pa čeprav pravi 

vzgojiteljica, da se sezuje in pospravi 

copate sam, a to je v vrtcu in ne doma. 

 Mislim, da sta oba moja otroka svoji 

starosti primerno samostojna,  če jih 

primerjam s sovrstniki po 

samostojnosti, se mi zdi, da nam gre v 

redu, nismo tako razvajeni. 

LŠ.  Pri vzgoji mojega otroka je 

vsekakor prisotno zaščitništvo, saj je še 

majhen in pri vseh stvareh ni še 

samostojen  in dostikrat se dobim, da 

nekaj, kar bi lahko že naredil sam, mu 

podzavestno naredim jaz. Sedaj se bom 

imela bolj pod kontrolo (smeh). 

MH. Zaščitništvo je vedno prisotno. Si 

pa vedno po »incidentu« vzamem čas, 

da razmislim, kaj se je dogajalo, 

zgodilo, in tu nisem nič zaščitniški. No, 

pri vzgoji tega zaščitništva mislim, da 

sploh ni. Ravno zaradi tega, ker sva 

dosledna, imam občutek, da so najini 

otroci zelo samostojni … v primerjavi z 

ostalimi pa sploh.  

TP. Povsem verjetno je, da sva pri 

vzgoji tudi zaščitniška, zdi se mi, da k 

temu botruje močna čustvena vez z 

otrokom. Zaščitništvo pri meni zlasti 

pride na plan, ko sta otroka bolna in 

primerno samostojna, 

nista razvajena 
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jima strežem. To pa bi včasih rada 

podaljšala še po bolezni, kar pa ne pride 

več v poštev.   

Otroka sta precej samostojna pri skrbi 

zase in pri odločitvah ter prevzemanju 

odgovornosti za le-te (npr. domače 

naloge). Z možem ju učiva, da je 

doseganje njihovih ciljev odvisno od 

njihove pripravljenosti za vlaganje 

energije vanje. 

6. Koliko vaš otrok gleda TV na dan, 

mu program izbirate vi ali to stori sam, 

ali je ob aktivnosti nadzorovan? 

PS. Odvisno od letnega časa in 

vremena. Ponavadi programe in oddaje 

izbiramo starši, saj moramo biti bolj 

pazljivi zaradi tamale, kej je prava 

nadlogica. Ker zidamo, pa veliko časa 

ne preživijo pred televizijo, je bolj 

prisotno gibanje na prostem. 

TL. Pozimi in ko je dež, gleda 

televizijo starejši sin tudi 3 ure dnevno, 

medtem ko je poleti skoraj ne gleda. V 

povprečju eno uro, do uro in pol. Ta 

malega še ne zanima, nima ritke za 

sedet pri miru in večjemu raje ta čas kaj 

ponagaja. 

Izbira lahko med programi, ki so njemu 

primerni. Na teh programih predvajajo 

samo risanke, zato mislim, da pretirane 

zaščite pri tem ne potrebuje. Risank ne 

gledam z njim, vendar sem z njim v 

istem prostoru in počnem kaj drugega. 
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LŠ.  Mi smo še premajhni, ne gleda še, 

mogoče ga včasih pritegne kakšna 

muzika od risank, ko je televizija odprta 

in malo popleše zraven. 

MH. Ravno sedaj pišemo družinski 

pravilnik, kjer smo zavzeli tudi to temo. 

Načelno gleda od 2 do 3 ure na dan … 

odvisno je od letnega časa, športnih 

prenosov … v poletnem času je 

televizije bolj malo. Načelno se 

zmenimo, katere programe lahko gleda 

… ne dovoliva, da gledajo neumne 

nasilne risanke. 

TP. Najina otroka ne gledata televizije 

vsak dan. Več, takrat ko sta bolna, med 

tednom in sploh v poletnih mesecih pa 

skoraj nič. Starša se z njima dogovoriva 

tako za časovne kot tudi za vsebinske 

omejitve. 

7. Ali menite, da zaščitništvo koristi oz. 

škoduje in zakaj?  

PS. Jaz bi dejala, da do določene mere 

to koristi, potem pa ne več. Otrok mora 

vedeti, kje so meje, kaj se sme in česa 

se ne sme. Otrok naj bi vedel, kaj je 

prav in kaj ne, sem za to, da otrok 

odgovarja za svoje napake oz. je 

ustrezno kaznovan. Sem pa zato, da mu 

pomagam, ne pa naredim namesto 

njega. 

TL. Zaščitništvo koristi do določene 

meje, saj otrokom zagotavlja možnost 

preživetja. Naši starši so se lahko igrali 

odvisno od letnega časa 
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sami na ulici, ker avtomobilov ni bilo, 

sedaj pa to ni mogoče. Pretirano 

zaščitništvo otrokom zagotovo ne 

koristi, saj odrastejo v nesamostojne 

osebe, nezmožne skrbeti same zase, kaj 

šele za kogarkoli drugega. 

LŠ.  Odvisno od mere le-tega, preveč 

vsekakor škoduje pri nadaljnjem 

razvoju otroka  in verjetno tudi v 

poznejšem obdobju, ko je čas za pobrat 

svoj »cknpk« (svoje stvari) in jet od 

doma (smeh). 

MH. Zaščitništvo je zagotovo problem. 

Je pa res, da ne moreš biti tudi malo 

»otrokov«. Prav veliko koristi z 

zaščitništvom ne more biti. S tem 

otroku daješ napačne signale, kako je v 

življenju. V življenju če ne delaš prav, 

si tepen !!! Tako v vrtcu, tako v šoli, 

službi, doma, v zakonu ... pa sploh ni 

treba, da je tepež fizični. Če se ne držiš 

obljub, zakona življenja, dobiš povratno 

informacijo, ki te »tepe«,  dobro je, če 

uspeš otroku dopovedati: kar je prav, je 

prav in kar ni prav, ni prav! 

TP. Po mojem mnenju zaščitništvo 

predvsem škoduje, tako otrokovemu 

telesnemu (slabši imunski sistem, slabša 

telesna kondicija …) kot tudi 

socialnemu (otrok pričakuje, da okolje 

nenehno streže njegovim željam, težje 

se prilagaja drugim …) in čustvenemu 

razvoju (manipuliranje s čustvi z 
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namenom doseganja cilja, nizka 

frustracijska toleranca ...). 

8. Kako je danes pomembno vzgajati 

otroka?  

PS. Živeti čim bolj normalno življenje, 

brez kakšnega nasilja, pritiskov v 

družini in z naravo, otrokom je 

potrebno povedat, kaj je prav in kaj ne. 

Glede na vse mu je potrebno postaviti 

meje že zgodaj. 

TL. Ne poznam recepta. Verjetno s 

pravo mejo vsega. Moje mnenje je, da 

je najbolj pomembno, da otrokom 

postavimo meje, od katerih kot starši v 

nobenem primeru ne odstopamo in se 

jih brezpogojno držimo. 

LŠ.  Vsak po svojih načelih in 

najboljših močeh, saj pri vseh 

ponujenih možnostih ne veš, kaj je prav 

in kaj narobe, najbolje, da upoštevaš 

svoj instinkt. 

MH. Vzgoja je zelo pomembna. Ker se 

nekateri trudijo, da bi jih zmešali do 

konca … da niti ne bi vedeli, s kakšnim 

spolom so se rodili. Večkrat se 

pogovarjam s prijatelji, ki so imeli 

težavo imeti lastne otroke, in moj 

odgovor je vedno enak. Svojemu 

lastnemu otroku daš le dedne bolezni, 

kar je »tvojega«, je le vzgoja, priprava 

za življenje. Dota, ki mu jo daš, ni ista 

kri, ampak vzgoja, »škatlica«, v katero 

spraviš vse, kar ga naučiš. Nič drugega 

postaviti meje 

vzgoja je pomembna 
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mu ne moreš dati, razen sebe! 

TP. Tako kot se med seboj razlikujemo 

starši, so si različni tudi naši otroci, zato 

je težko govoriti o načinu vzgoje, ki bi 

bil enako pomemben vsem.  

Rekla bi pa, da je pomembno: 

 da imamo svoje otroke radi in 

jim to vsak dan povemo in tudi 

pokažemo, da otroci to začutijo.  

 Da jih spoštujemo in cenimo 

edinstvenost vsakega posebej, 

da sprejemamo tako njihova 

močna kot šibka področja. 

 Da zadovoljujemo njihove 

(fiziološke in psihološke) 

potrebe in se dogovarjamo o 

njihovih željah. 

 Da najdemo pravo mero 

vodenja in skrbi za otrokovo 

varnost ter svobode oz. 

omejitve nadzora. Da jim 

dovolimo učiti se iz življenja in 

lastnih napak ter pridobivati 

(dobre in slabe) izkušnje. 

 Da imamo jasna pravila, smo 

dosledni in vztrajni. 

 Da smo jim dober vzor in 

opora. 

 Da jim prisluhnemo in 

dovolimo sanjati ter pomagamo 

pri uresničevanju njihovih sanj.  
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9. Ali za vzgojni nasvet kdaj vprašate   



 

svoje starše (če, kdaj; če ne, pa kje 

poiščete nasvete)? 

PS. O, ja, vprašam, še najraje mojo 

sestrično, ki je nekoliko starejša in ima 

že odrasle otroke in dela v vrtcu in ima 

kar nekaj izkušenj. Z njo se pogovarjam 

o vseh mogočih temah, kar se tiče 

otrok. Tudi njene nasvete velikokrat 

upoštevam in jih podelim tudi mojim 

prijateljicam. 

 Z možem pa dekletoma postavljava 

omejitve in jim skušava z lastnim 

vzgledom privzgojiti lepo vedenje, da 

ne bi imela v kasnejšem obdobju 

problemov z vzgojo. 

TL. Ne, za vzgojni nasvet ne.  Trenutno 

mi moji otroci še ne povzročajo 

problemov, tako da mislim, da vzgojnih 

nasvetov še ne potrebujem. Vzgajam jih 

po svojih načelih in pogledih. 

LŠ.  Da, večkrat predvsem o stvareh, o 

katerih nisem prepričana oziroma se z 

njimi prvič soočam, in mi njihovi 

nasveti pridejo kar prav, pa čeprav jim 

tega ne dam vedeti (smeh). Sinčku pa 

že sedaj pokaževa, če kaj ni prav, mu 

postavljava neke meje dovoljenega. 

MH. Ja, starši mi vedno pravijo, da sem 

prestrog … se pa strinjajo z menoj, da 

so lepo vzgojeni. In je tudi prav, da 

otrok kdaj prestopi moj ukaz, mojo 

prošnjo … mora se naučiti misliti s 

svojo glavo. Nasvete nikjer dobesedno 
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ne iščem … je pa res, da je vsak 

pogovor s prijatelji, ki imajo otroke, 

dobesedni driling, ki skozi pogovor, 

vid, sluh … vpliva tudi na moj slog 

vzgoje. Vse okoli nas vpliva na vzgojo 

… in moraš biti zelo pozoren, da 

neumnosti prezreš, da te ne zavedejo, 

zasužnjijo. 

TP. O vzgoji si preberem v strokovni 

literaturi. S starši se posvetujem glede 

preverjenih zdravstvenih napotkov, 

zeliščnih pripravkov za otroke ipd. 

10. Ali veliko prebirate literaturo z 

vzgojno vsebino (kaj prebirate)? 

PS. Niti ne, ker nimam časa , zidamo, 

čas, ki mi ostaja, raje preživim z 

mojima puncama in se družimo s 

prijatelji in si tam povemo, kar si 

imamo povedati o naših prebrisancih. 

Včasih kakšen članek za starše v 

otroških revijah, saj kakšni avtorji so 

kar zanimivi, bila pa sem na 

predavanjih, ki jih je organiziral vrtec, 

bila so super. Sedaj ko se pogovarjava o 

tem, mi je prišlo naprej, ne da bi se 

hvalila, a sem pri igri naših deklet z 

otroki prijateljice opazila, da so naši 

dve še kar lepo vzgojeni, saj sta igrače 

posojali, starejša je celo mirila 

prijatelja, ki se je razjezil, ker mu je B 

vzela avtomobilček, ki ga je imel za 

hrbtom. Za obrazložitev: on je star 7 let, 

naš B pa niti 3 in on bi se z njo kar tepu. 

 

 

 

 

 

 

 

strokovna literatura 

starše za zdravstvene 

napotke 

 

 

 

 

 

 

 

malo, raje se pogovarja  

z družino oz. prijatelji 
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ZUNANJI VPLIVI 
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No, v takih primerih se pokaže vzgoja. 

TL. Malo. Mislim, da dobim dovolj 

znanja na izobraževanjih, ki se jih 

udeležujem kot pedagoški delavec. 

LŠ.  Zelo malo, le včasih kakšen 

članek, ne vzamem si časa, preveč sem 

okupirana s tamalim in imam veliko 

prijateljic, s katerimi vsak dan na 

sprehodu pokramljam o tekočih 

zadevah glede naših malčkov. Vse pa 

smo mnenja, da bi otrokom morali 

postaviti meje že zgodaj, zato to tudi s 

partnerjem počneva  (npr. če vrže 

stekleničko, ga poskušam, da jo pobere, 

a vedno ne uspeva). Ma, ja, nekaj se 

trudiva, bomo videli čez kakšno leto.  

MH. Ne, tega pa res ne uporabljava 

veliko. Morda sem predno sem imel 

otroke, kaj več prebral o tem, samo 

pretiraval pa nikoli nisem. Zato je bolj 

žena, tudi za predavanja v vrtcu in šoli. 

TP. Zaradi poklica, ki ga opravljam, 

večkrat vzamem v roke knjige, tako 

tujih kot tudi domačih avtorjev, ki se 

tičejo pedagogike, psihologije in 

specialne pedagogike. Rada sledim tudi 

novostim stroke v strokovnih revijah in 

na strokovnih druženjih (aktivih, 

posvetih, izobraževanjih ipd.). 

11. Ali ste vključeni oz. aktivni v 

katerem izmed starševskih forumov (če 

ste, o čem teče beseda, ali samo 

sprašujete za nasvet ali nasvete tudi 

upoštevanje zunanjih 

virov, izobraževanja 

 

 

zelo malo upoštevanja 

zunanjih virov 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

neupoštevanje zunanjih 

virov 

 

 

 

zaradi poklica 

 

knjige s primerno 

vsebino in pa strokovne 

revije 
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ZUNANJI VPLIVI 

NA DRUŽINSKO 

VZGOJO  



 

dajete; če pa niste, zakaj ne)? 

PS. Ne, delam po izkušnjah in nasvetih 

ljudi, ki jih poznam. Lahko bi 

nadaljevale tam, kjer smo prej nehale, 

otroci so namreč ogledalo svojih staršev 

in ne želim si, da bi dekleti bili slabo 

oz. grdo vzgojeni. Še vedno so mi 

prioriteta vrednote, ki smo jih imeli pri 

nas doma, lepo obnašanje, prijaznost, 

strpnost in še kaj bi se našlo. 

TL. Nisem, ker nimam časa. Raje se ta 

čas igram z otroki ali pa ga izkoristim 

za gospodinjska dela, likanje … 

LŠ.  Nisem, ker se o nasvetih raje 

pogovarjam s starši oz. prijatelji in 

družino, ki imajo otroke. Tako kot sem 

rekla že pri prejšnjem vprašanju. 

MH. Ne, tega ne uporabljam, ne 

maram. Že kakšni sestanki v šoli me 

spravijo na obrate … da bi pa še 

prebiral vso »znanost«, ki je na 

internetu … to pa res ne. 

TP. Ne, ker imam rada strokovne 

utemeljitve. 

neodobravanje forumov 
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neodobravanje forumov 
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neodobravanje forumov 

 

ni vključena 

neodobravanje forumov 

 

 

ni vključen 

neodobravanje forumov 

 

 

 

ni vključena 

12. Ali sta oba partnerja zaposlena? 

PS. Da, oba sva redno zaposlena. 

TL. Da, jaz delam v vrtcu, moj pa je 

poštar, ki zvoni samo dvakrat (smeh). 

LŠ.   Ne, trenutno sem zaposlena samo 

jaz in sem še na porodniški, še en teden 

–konec lepega (smeh), partner pa 

opravlja priložnostna dela. 

TP. Da, oba sva redno zaposlena. 

 

oba zaposlena 

oba zaposlena 

 

jaz  zaposlena, on  

brezposeln, občasna dela 
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DRUŽINA-DELO 

 

 

 



 

MH. Da, hvala bogu, oba sva 

zaposlena. 

13. Kako uspete uskladiti delo in 

družino? 

PS.  Usklajevanje je zelo težko, saj oba 

delava pri privatnikih in tam ni ure 

prihoda in odhoda, tako da je res včasih 

zelo težko. 

TL. Oba delava samo v dopoldanskem 

času (partner do 13.00, jaz do 15.30), 

tako da imava veliko časa za družino, a 

vseeno se je potrebno dogovarjati. 

LŠ.  Ne delam še, to vam bom povedala 

čez kak mesec. V pomoč mi bodo moji 

starši, saj delam v gostinstvu, tako da 

bom potrebovala varstvo ob vseh delih 

dneva. Bomo videli, bo že kako, s tem 

se ne obremenjujem vnaprej, vsekakor 

se bomo pogovarjali. 

MH. Poskušava uskladiti, da smo čim 

več časa skupaj, pa čeprav kdaj 

gledamo samo kakšno tekmo skupaj … 

najbolje je, če si vzamemo čas za 

kakšno skupno družinsko igro. Mislim, 

da s tem nimava problemov … radi smo 

skupaj in potem uživamo skupaj … in 

se trudimo, da bi bilo tega veliko. 

TP. Ko delo v službi teče po ustaljenem 

urniku, nimam večjih težav. Glede na 

možev urnik v službi in moje (službene) 

popoldanske obveznosti včasih kar 

težko. Takrat nam pridejo na pomoč 

stari starši. Srečo imava, da imava oba 

oba zaposlena 

 

 

 

se usklajujemo  

 

 

dogovor 

 

 

 

 

se bomo pogovarjali 

pomoč starih staršev 
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ustaljen urnik brez težav 

 

pomoč starih staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

proste vikende, ki jih namenjava domu 

in družini. Vsi štirje namreč zelo 

uživamo na skupnih pohodih v naravi. 

14.Kako si doma delita delo? 

PS. Ker zidamo, bi dejala, da večino 

gospodinjskega dela in otroci ostajajo 

meni, če pa ima čas, rad pomaga, če bi 

pogledala v procentih, bi bilo razmerje 

85 : 15. 

TL. Načeloma 50 : 50, čeprav partner v 

tistih dveh urah, preden gre po otroke v 

vrtec, kar veliko naredi po hiši in pa po 

okolici, je kar priden. Pomaga pri vseh 

gospodinjskih opravilih,ampak to počne 

najraje, ko je sam, ko ima mir, ampak 

tudi jaz pomagam pri delih zunaj, da se 

ne bi slabo razumele, ampak še vedno 

je več gospodinjskega dela moje delo 

(smeh), velikokrat sta z menoj pri teh 

opravilih tudi sinova, saj on počne kaj, 

kar ni za otroke okoli hiše. 

 LŠ.   S tem zaenkrat nimava težav,  saj  

delava oba vse, sedaj, ko bom šla delat, 

pa bova to usklajevala, ma se mi zdi, da 

ne bo težav, saj K kuha, pospravlja, 

pazi tamalega že sedaj. 

MH. Žena ima notri, jest pa zunaj 

(smeh). Pogovor, usklajevanje, pomoč 

… je pa res, da sva večinoma časa v 

letu oba doma že ob 15. uri in da nama 

še ne primanjkuje toliko časa za 

družino.  

TP. Določena opravila imava 

 

 

 

večinoma ona, on 

pomaga 
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razdeljena, pri drugih se izmenjujeva, 

glede na čas, ki ga imava, nekatera pa 

opravljava skupaj.  

15. Koliko časa dnevno vsak od vaju in 

oba skupaj preživita z otrokom in 

kako? 

PS. Sedaj ko je dan daljši in je vreme 

lepo, smo vsi skupaj pri hiši, posebej še 

za vikende to izkoristimo za skupno 

druženje, saj nam tudi dekleti kaj 

malega pomagata in nam je prav lepo in 

tako preživimo več časa skupaj. 

Drugače pa bi dejala, da sem z njima 

cca 5ur dnevno jaz, dočim tata pa slabi 

2 uri. 

TL. Partner večinoma gre po otroke v 

vrtec, tako da so že pred mano doma. Je 

bolj zadolžen za igre z žogo, otroka mu 

rada pomagata, ko kaj popravlja, skupaj 

sestavljajo kocke … 

Jaz  od 7h do 8h zjutro, ko se 

pripravljamo za odhod v vrtec, seveda 

tudi ponoči podižurava oba, a 

največkrat jaz, če je potreba, in od 

15.30h do 18.30h. Otroci so radi 

prisotni in nasploh radi pomagajo, ko 

kaj spečemo, igramo se s plastelinom. 

Radi imajo telesno bližino, radi se 

stiskajo in žgečkajo, to počnejo z menoj 

… 

Čim več časa poskušamo preživeti 

zunaj pred hišo – na igralih. Radi se 

sprehajamo, ob vikendih pa se 
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potrudimo, da gremo vsaj za en dan 

nekam izven domačega kraja vsi 

skupaj. Zvečer si vzamemo pol ure časa 

za branje pred spanjem. Se pravi, da 

kljub skupnemu preživim jaz dnevno 

več časa z otroki. 

LŠ.   Jaz kot mama 24/7,  partner pa, ko 

ne dela, izkoristi čas maksimalno, ob 

pohajanju , igranju in tudi ob drugih 

opravilih. Ker smo v majhnem 

stanovanju, smo tako in tako vedno vsi 

skupaj, eden vrhi drugega (smeh). 

MH. Se pravi od 15.00 do 19.30 ure, 

odvisno, kateri letni čas je. Poleti je 

tega časa več, pozimi pa ga je nekaj 

manj in je v večini bolj v stanovanju. 

Poskušamo izkoristiti vreme sebi v prid 

... poleti so naši dnevi, ki jih težko 

delimo z nepotrebnimi stvarmi. Poletni 

čas je rezerviran za Dolenjsko, bazen, 

nas! Pozimi igramo kakšno družinsko 

igro (naseljenci otoka Katan)… poleti 

pa smo več zunaj, pri sosedovih. Čez 

vikende pa dobesedno bežimo na bazen 

in se vračamo v nedeljah v poznih urah 

domov. 

TP. Najini dnevi z otrokoma so glede 

na čas, ki ga preživiva v službi, zelo 

različni. Vsak dan pa namenjamo 

pogovorom, večernemu skupnemu 

branju in če je le mogoče, igri oz. 

gibanju na prostem. 
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Vprašanje samo za strokovno 

delavko 

17. Kaj vi kot strokovna delavka 

menite oz. opažate pri svojem delu, 

ali je zaščitništvo močno prisotno pri 

vzgoji predšolskih otrok in kako se to 

kaže? 

Seveda sem se pri svojem delu že 

večkrat srečala z zaščitništvom – pri 

starših največkrat: 

 priklepanje nase (npr. pri 

uvajanju ali oddajanju v vrtec) 

 opravljanje del, ki jih otrok 

zmore sam, namesto njega 

(hranjenje, obuvanje, oblačenje, 

hoja), ko jih imajo še za majhne 

oz. jim ne priznavajo dejanskih 

kompetenc, ki jih otroci že 

imajo 

 pretirana skrb staršev (npr. 

prekomerno oblačenje) 

 opravičevanje in racionalizacija 

neustreznega vedenja otrok 

 ščitenje otrok pred vsakršnimi 

frustracijami in konflikti 

 omejevanje gibanja in 

pridobivanja izkušenj zaradi 

strahu pred poškodbami 

 

 

 

 

 

 

priklepanje nase 

opravljanje del, ki jih 

otrok zmore sam 
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omejevanje gibanja 

 

PRISOTNOST 

ZAŠČITNIŠTVA 

SKOZI OČI 

STROKOVNE 

DELAVKE 

 


