
ČIGAVA ODGOVORNOST SO 
OTROKOVE DOLŽNOSTI?
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OTROKOVE PRAVICE ?
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OTROKOVE DOLŽNOSTI ?
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Zapišite besede ki vam najprej 
padejo na misel:

PRAVICE STARŠEV                             PRAVICE OTROK
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Simona Levc in Marko Juhant
Varuh otrokovih dolžnosti
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http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_levc_juhant_varuh/


PRAVICE IN KAPRICE

Kako vem, kaj je res pravica?

Odgovor na osnovne pravice je …
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PRAVICA PRAVIC (T. Pavček)

Pravica pravic je pravica živeti,

biti otrok za srečo rojen,

tata in mamo ob sebi imeti

in jima padati veselo v objem.

Lepa pravica je teči po trati

in ne biti kot trava teptan,

učiti se brati in biti med brati

enakovreden in spoštovan.

Rasti, kot rastejo jelke in bori,

poslušati pesmi, ne pokov granat,

in potem enkrat ob majniški zori

reči nekomu: IMAM TE RAD!

In še: biti duša v svetu brez duše,

majhna svetloba sredi velike teme,

ali vsaj kaplja v obdobju suše,

ne biti nihče, 

a OTROK, KI JE VSE!
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Zapišite besede ki vam najprej 
padejo na misel:

DOLŽNOSTI STARŠEV                   DOLŽNOSTI OTROK
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ODGOVORNOST ODRASLIH JE, DA
ZAGOTOVIMO URESNIČEVANJE OTROKOVIH
PRAVIC.

ODGOVORNOST ODRASLIH JE, DA OTROKE
NAUČIMO NJIHOVIH DOLŽNOSTI.

PRAVICE DOLŽNOSTI
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KAKŠEN JE CILJ VZGOJE 
(IN IZOBRAŽEVANJA),
ZAME KOT STARŠA?

CILJ NAJDE POT, TUDI TAM, KJER JE NI.
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KAJ STORITI?
KAKO SPREMENITI VEDENJE OTROKA?
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SPREMEMBE

Zakaj se moramo mi 
spremeniti, če 
želimo, da otroci 
razumejo pravice in 
dolžnosti na pravilen 
način?
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Evolucija involucije/
razvoj spreminjanja

• https://radioprvi.rtvslo.si/2017/11/intervju-
115/
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https://radioprvi.rtvslo.si/2017/11/intervju-115/


UVAJANJE SPREMEMB

21 dni – preide v zavest

60 dni – začenja postajati navada

90 dni – postane rutina
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KORAKI

•Ozaveščanje
•Prepoznavanje
•Spreminjanje
•Nova rutina
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Razlogi, zakaj ne spreminjamo svojih 
vzorcev vedenja:
- Ker se ne želimo se spremeniti.
- Ker je to naporno.
- Ker imamo od tega neko korist.

PAZI! ZAČARANI KROG!
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Aleksander Zadel: Sprejemam in spreminjam
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https://www.youtube.com/watch?v=79QI41jRcAo


Mehki do otroka 

Trdi do problema
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DOLOČANJE MEJA

POSTAVLJANJE MEJA nam omogoča, da: 

• skrbimo zase v odnosih z drugimi, 

• spodbudimo sodelovanje in medsebojno 
spoštovanje, ne da bi bili odvisni od strahu, 
onemogočanja ali manipulacije, 

• gradimo čustveno varnost v odnosih.

.
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Robert Kržišnik: 
Pozitivni potencial otroškega teženja
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http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_levc_juhant_varuh/


ZNAČILNOST DOBRIH MEJA:
ZNAČILNOSTI DOBRIH MEJA: 

• JASNOST: meje so jasno določene in vsem razumljive. Jasnost 
povečuje možnost uspeha. »Odhajamo ob 9.00.« namesto 
»kmalu«. 

• ZMAGAM – ZMAGAŠ: upoštevate tako vaše kot otrokove 
potrebe. Pri postavljanju meja skušate odgovoriti na 
vprašanje: »Kako lahko oba doseževa (ali vsi dosežemo), kar 
želiva (želimo)?«.

• DOSLEDNO IZVAJANJE: pripravljeni ste narediti, kar ste 
izjavili, da boste naredili, ne da bi spraševali po opravičilih ali 
se sami izgovarjali. Postavite samo tiste meje, ki ste jih 
pripravljeni dosledno izvajati. 
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• PROAKTIVNOST: predvidite, kar boste vi in vaši otroci 
potrebovali. Če boste delovali proaktivno, vam bo to 
pomagalo, da ne boste potem delovali reaktivno. 

• POZITIVNOST: meje izražate kot »obljube«, ne kot grožnje. 
Osredotočite se na pozitivne posledice sodelovanja ali 
dokončanih nalog. Posledice vam predstavljajo nekaj dobrega 
– privilegij, priložnost ali rezultati, do katerih je otrok 
upravičen, ko opravi ali stori, kar ste od njega zahtevali.
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Leonida in Albert Mrgole:
Izštekani najstniki in starši, ki štekajo
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http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_izstekani_najstniki/


OPOLNOMOČENJE

ZAUPATI MORAMO V ZMOŽNOST OTROKA, DA 
BO ZMOGEL, DA BO SAM REŠIL LASTNE 
PROBLEME (glede na razvojno stopnjo)
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OTROK NAJ IMA ODGOVORNOST

Postavljanje VPRAŠANJ  je
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POSTAVLJANJE PRAVIH VPRAŠANJ

KAJ?

ZAKAJ?                     TU IN ZDAJ                              KAKO?

KRIVDA                                       ODGOVORNOST
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Kako otroci vedo, kaj je prav?
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KAJ JE ZA PRAVICO?

Jasno pravilo!

KAJ JE PRED DOLŽNOSTJO?

Jasno pravilo
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S čim vzgajamo?

• ZAHTEVE, PRIČAKOVANJA (ali postavljamo otrokom 
jasna navodila in zahteve kaj naj naredijo, kaj smejo 
in česa ne smejo narediti)

• POHVALE, NAGRADE (ali pohvalimo otroka za tisto 
vedenje, ki ga želimo sami vzpodbujati, kdaj in kako 
nagradimo njegovo vedenje)

• KRITIKA, KAZEN (ali sporočimo otroku kadar nekaj ni 
naredil dobro oz. kadar je naredil nekaj takega, česar 
mi ne želimo… če ne upošteva naše kritike, kako 
potem ravnamo - kazen…)
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KAKO VZGAJAMO?

• da imamo starši pričakovanja do otrok – jim
postavimo ZAHTEVE

• njihovo vedenje POHVALIMO, nagradimo; 
nagradimo tudi otroka kot osebo z našo 
pozornostjo in ljubeznijo

• za vedenje, ki ni sprejemljivo, otrokom to 
sporočimo s KRITIKO, KAZNIJO, mu jasno 
predočimo POSLEDICE - pri tem smo 
DOSLEDNI
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VZGOJNI STILI STARŠEV

POMEMBNO VPLIVAJO NA TO, KATERE VLOGE BO 
PREVZEL OTROK

• OTROK, VEDNO ZAŠČITEN S STRANI STARŠEV – večja verjetnost vloge 
ŽRTVE

• OTROK, KI MU STARŠI NE POSTAVLJAJO OMEJITEV – večja verjetnost 
nasilnega vedenja

• OTROK BREZ LJUBEZNI, TOPLINE – večja verjetnost nasilnega vedenja

• OTROK, KI GA STARŠI TEPEJO – večja verjetnost nasilnega vedenja

37



38



Narišite kako sami doživljate 
svoj vzgojni stil?

Kazen,
kritika

Nagrada,
pohvala

Zahteve,
pričakovanja

Pobarvajte premico: 
kako visoke zahteve postavljate,
in koliko v razmerju uporabljate 
kazen in nagrado…

Vzgojni stil
Zahteve 
postavljam

Pohvalim/nagra
dim

Kaznujem/kritizi
ram

Večkrat na dan

Vsak dan

Enkrat na dan

Izpolnite tabelo glede na pogostost: 
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Primer 1:

Jana hodi v osmi razred, v šoli je zelo dobra učenka. 
Zelo se trudi, da je vedno pripravljena, vedno naredi 
domače naloge,…Starša imata do nje zelo visoka 
pričakovanja, nista zadovoljna z vsako oceno – želita 
le najboljše. Le redko je pohvaljena, saj se staršema 
zdi samoumevno, da ima dobre ocene, da je med 
najboljšimi. Če starši niso zadovoljni z njenimi 
dosežki, ji rečejo: Le kaj bo iz tebe? Ali nisi sposobna 
doseči več? Kako si lena…..
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Primer 1
OTROCI PREVELIKIH ZAHTEV STARŠEV

Otroci so deležni zelo veliko in zelo visokih 
zahtev svojih staršev, zelo veliko kritike in 
kazni, zelo zelo malo pa pohvale in nagrad 

Otroci, vzgajani na ta način imajo več možnosti, 
da prevzamejo NASILNE OBLIKE VEDENJA
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Primer 2:

Janu starša ves čas izkazujeta zelo veliko ljubezni, ima 
veliko svobode, počne lahko skoraj kar si zaželi. Nikoli 
ni kaznovan, niti takrat, ko se obnaša popolnoma 
nemogoče. Njegova starša sta bila vzgajana strogo,
spomnita se kazni, ki sta jih bila deležna. Zato sta 
sklenila, da Jan tega, kar sta sama doživela, ne bo 
deležen. Le redko sliši besedo NE. Tudi če so mu 
postavili zahteve, starši niso našli načina, da ga 
prepričajo. Od njega skoraj nič ne pričakujejo, sam 
odloča o tem kaj bo počel, starši mu izpolnjujejo 
njegove želje. Starši ne želijo, da je nesrečen. Kritike 
razume kot napad na sebe; na način, da ga tisti, ki ga 
kritizira, ne mara.
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Primer 2
RAZVAJENI OTROCI

Otroci so deležni zelo veliko pohval in

nagrad s strani staršev, zahtev je malo, prav
tako je malo tudi kritike in

Otroci, vzgajani na ta način imajo več
možnosti, da prevzamejo NASILNE OBLIKE 
VEDENJA.
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Primer 3:

Mateja je zelo mirno in tiho dekle. Kljub temu, da je bila 
zdrava, ni nikoli plezala, se spuščala po toboganu,.. Ni 
bila pogumna in spretna kot drugi otroci. V šoli nitako 
samostojna kot drugi otroci, je tiha, večinoma v 
bližini učiteljice. Če učiteljice ni, jo postane strah. 
Matejina starša sta prepričana, da je potrebno 
svojega otroka zavarovati pred nevarnostmi, ki 
prežijo v življenju. Matejo želita obvarovati pred 
slabimi izkušnjami in neuspehi v življenju. Vedno 
mislijo na najslabše in tako Mateji sploh ne dajo 
možnosti in priložnosti, da bi se kaj naučila in bila 
uspešna.
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Primer 3
PREZAŠČITENI OTROCI

Otrokom so postavljene zelo nizke

zahteve, zato dobijo tudi zelo malo pohval in
tudi malo kritik, saj sploh nimajo možnosti 
razvijati svojih sposobnosti.

Otroci, vzgajani na ta način imajo več možnosti, 
da prevzamejo VLOGO ŽRTVE.
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Povzeto po:  Mala knjiga za velike starše: Milivojevič in drugi, Ljubljana , 2004

Kazen,
kritika

Nagrada,
pohvala

Zahteve,
pričakovanja

Plašni otroci, 
nezadovoljni sami 
s sebij

Razvajeni otroci

Kazen,
kritika

Nagrada,
pohvala

Zahteve,
pričakovanja

Kazen,
kritika

Nagrada,
pohvala

Zahteve,
pričakovanja

Prezaščiteni, 
jokavi otroci

Kazen,
kritika

Nagrada,
pohvala

Zahteve,
pričakovanja

Zanemarjeni otroci
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KAZEN:

• KRITIKA VEDENJA

• GROŽNJA S KONKRETNO KAZNIJO

• KONKRETNA KAZEN

• VZTRAJANJE PRI IZREČENI KAZNI
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PROBLEM = DOSLEDNOST
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KAKŠEN BO VAŠ PRVI KORAK?
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PREVZEMIMO 
ODGOVORNOST

Brez prvega koraka
ne moremo priti do 

cilja.
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HVALA

maja.planinc@unicef.si
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