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 RAZDELITEV VLOG-OČETJE 

Današnji očetje so veliko bolj vključeni v nego in skrb za otroke, kot so  bili njihovi očetje. 

Slovenski moški porabijo za gospodinjstvo (skupaj z ukvarjanjem z otroki) slabi dve uri in pol 

na dan, ženske pa skoraj pet ur. 

Dopust za nego in varstvo otroka izkoristita le skromna dva odstotka očetov. 

Kaj pravzaprav pomeni enakopravnost? Oba starša imata enako mero odgovornosti do 

otroka, vsak od staršev zna opraviti dnevno rutino z otrokom, oba sta za vse in obema ostane 

enako časa zase. 

 RAZLIČNOST 

Nič ni narobe, če imata starša različne poglede. 

Partnerstvo: privlači nas nekaj drugačnega, varnost nam daje nekaj podobnega. Oboje mora 

biti prisotno. 

V glavnih pogledih MORA vladati enotnost, v manj pomembnih se lahko razlikujeta. 

Nič ni narobe, če ti je pri partnerju neka lastnost najprej všeč, čez čas pa ne več. Npr.: možu 

je všeč, da je žena spontana, ženi pa, da je mož preudaren pri odločitvah. Čez čas gre ženi na 

živce, da se mož ne zna hitro odločiti, možu pa se zdi, da se žena odloča prehitro in je 

površna. 

V smislu družbenih norm-socializacije morata biti starša usklajena. 

 NEENOTNOST PRI VZGOJI 

Navadno gre za konflikt dveh vzgojnih stilov (strogost: popustljivost). 

Potuha otroku (občutek pomembnosti, pogosto pri ločenih partnerjih). 

Izpodbijanje starševske avtoritete (Ah ta oči, spet ti je obul napačne nogavice). 

Otroci hitro zaznajo kdo je ''mehkejši''. 

Primer:  deklica zjutraj komplicira pri oblačenju. Mama vztraja, da obleče eno, otrok hoče 

drugo, oče pa reče: ''ah pusti jo, naj obleče kar želi''.  



Pasti so v drobnih odločitvah. Kadar ste v dilemi kaj in kako: pred otrokom ne razpravljamo 

kaj je prav in kaj ne, razen, ko je stvar zelo pomembna. Drugače mora obveljati tisto, kar je 

rekel prvi. 

Dajanje potuhe je zelo pogosto sploh pri ločenih starših-pri tistemu pri katerem otrok ne živi. 

Npr.: oče otroka, ki ne živi pri njem ne bo vzgajal čez vikend, saj ga vidi samo za dva dni. Tudi 

kadar je kateri od staršev pogosto odsoten od doma npr. zaradi službe se dogaja podobno. 

Če imate z otrokom konflikt in pokličete partnerja, da vam pomaga z otrokom, otrok opazi, 

da nimate moči in potrebujete pomoč drugega. 

 POT DO ENOTNOSTI PRI VZGOJI 

- Skrb zase: če ste preutrujeni boste vzkipljivi in to ne bo dobro vplivalo na odnose 

- Ohranjanje partnerstva: je temelj za enotno vzgojo. Če sta partnerja v konfliktu ne 

bosta delovala usklajeno 

- Ne prenašajte svojih partnerskih stisk na otroka 

- Nikar ne kontrolirajte ali partner dela prav 

- Nikar pred otrokom ne oporekajte partnerju pri postavljanju pravil-o njih se 

dogovorite vnaprej 

- Kadar ste prepričani, da je kršen prejšnji dogovor to nemudoma povejte 

Primer: če daste otroka v varstvo dedku in tam otroka udari drugi otrok pa mu dedek 

naroči naj ga udari nazaj tega ne smete dopustiti. To ni prav. Vi ste starš in vi določate 

vzgojo svojega otroka, pri vzgoji ste nad starimi starši. 

 OTROKA NAŠA RAZLIČNOST LE BOGATI 

- Otrok ima rad oba starša 

- Vsak od staršev vzpostavlja do otroka svoj odnos, na svoj način 

- Dajte otroku občutek, da je ljubljen, a hkrati mu omogočite meje-oba! 

- Meje postavljata oba, lahko pa vsak na svoj način 

-  

 ZGLED 

- Besede morajo biti podprte z dejanji (npr.: otroka učimo naj bo miren v konfliktnih 

situacijah potem pa ko nas na parkirišču nekdo zaparkira vzkipimo. Otrok to opazuje 

in ravna enako pri svojih dejanjih. ALI: pridigati proti kajenju s cigareto v rokah 

 

 ENOSTARŠEVSKE DRUŽINE 

- Otrok potrebuje odgovornega odraslega, tudi, če je en sam-to je bolje kot dva 

popolnoma različna stila vzgoje 

- Taka družina lahko daje otroku dober zgled 

- Enemu staršu je teže, ker mora sam igrati dve vlogi, poleg tega se srečuje s predsodki 

družbe 

POPOLNA ENOTNOST JE ILUZIJA! 


