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SVETOVALNICA ZA STARŠE VRTČEVSKIH OTROK IN DRUGE 

VEDOŽELJNE 

 

Spoštovani bralci! 

Pred vami je dragocena vsebina, v kateri boste veliko zanimivega prebrali o družini in odnosih 

v njej. 

1. PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE                                           str. 2 - 5 

mag. Primož Hvala Kamenšček 

2. DRUŽINA                                                                                                                                  str. 6 - 8   

Matejka Kandus 

3. KAKO V DRUŽINI (PRE)ŽIVETI                                                                                            str. 9 - 11 

Maja Benko 

Želimo vam prijetno branje in veliko toplih družinskih odnosov! 

 

Foto: https://leadingedgeplanning.com/wp-content/uploads/2016/08/Family-Silhouette_2.jpg 

 

Tolmin, Vrtovin, Ravnica, 2. 4. 2020                                                                  Primož, Matejka, Maja  

http://www.os-iroba.si/
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PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE  

Mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

 

Spoštovani starši, učitelji in ostali bralci,  

iz srca vam želim zdravja, optimizma, miru, dobre volje in vse dobro.  

 

Ne gre za to, da pričakuješ od tega kaj bo dalo življenje tebi ampak za to, da začneš razmišljati 

kaj lahko ti daš življenju, kako boš ti odgovoril na življenjske izzive. (Viktor Frankl) 

 

Vse civilizacije sveta na svojevrsten način obeležujejo cikličnost življenja, ki sočasno pomeni 

konec in hkratni začetek v nenehnem procesu rasti, umiranja in katarzičnega prebujanja v 

objektivnosti preseganja realnosti in danosti. 

Življenje je polno takrat kadar ljubimo in to je razlog za osrečevanje, bogatenje in praznovanje, 

zgolj in samo v dejstvu do drugega in z drugim.  

Zanimive besede (glagoli – ki opredeljujeta procesnost): 

 osrečevanje, kar pomeni se srečevati, biti v ljubečem odnosu do drugega, 

 bogatenje, ki izvira iz besede Bog/biti presežen ali biti ubog. In tisti ki je ubog je notranje 

bogat, postaja podoben Bogu saj postaja podoben presežnemu. Biti ubog ne pomeni zgolj 

trpeti (katarzičnost) ampak dovoliti, da ti nekdo pomaga, da te ljubi, skrbi zate in hkrati mu 

vračati ljubezen, biti hvaležen, ga osrečevati. Biti ubog pomeni biti notranje bogat, kar 

nima ničesar z ekonomizmom zunanjega materialnega sveta temveč z notranjostjo, 

ljubeznijo, sočutjem, solidarnostjo in transcendenco preseganja samega sebe, pomeni se 

zliti z drugim skozi trojstvo ljubezni. 

 praznovati, izvor besede pomeni prazno, izprazniti, počistiti, se znebiti slabega, starega, 

umreti in dati priložnost novemu, boljšemu, ponovno se roditi, živeti. 

Nevarnost sodobnega sveta izvor besede praznik, to je prazen, izprazniti, dati priložnost 

novemu življenju vse bolj nadomešča oz. prežema  s praznino, osamljenostjo. K temu 

pripomore stanje duha imeti, ki je odraz potrošniškega načina življenja in z njim povezana 

digitalizacija, ki prekinja naravno obliko socialne komunikacije in povzroča življenjsko 

http://www.os-iroba.si/
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praznino. Da je občutek še močnejši mora osamljen posameznik v družbi presežkov, 

mladosti, ekstravertnosti, popularnosti, idealizma stanje duha skriti in prikriti, kar 

posledično vodi v fizično, psihično in duhovno bolezen. 

 

V osamljenemu posamezniku se budi vedno močnejše vprašanje zakaj nas nihče nima rad. 

 

Kot pravi dr. Tjaša M. Kos je potrebno obrniti vprašanje od imeti k biti: »Kaj lahko jaz dam 

drugemu. Nikoli nimaš tako malo, da ne bi mogel dati. Kopičenje materialnih dobrin ne vodi v 

občutek sreče. Veliko bolj povečuje občutek sreče, če mi lahko kar koli damo. Moramo se 

nehati smiliti samemu sebi in jadikovati nad našo osamljenostjo in pogledati kje in kaj lahko 

mi v vsakdanjem življenju prispevamo. Vedno se najde nekdo, ki potrebuje našo pomoč. Skozi 

to, ko spremenimo našo perspektivo, naš pogled kaj potrebujemo mi, ko se pričnemo 

spraševati kaj vse imamo in kaj lahko podarimo, tedaj se zgodi nekaj čudovitega in občutek 

osamljenosti izpuhti. 

Osamljenost se ne meri s tem koliko ljudi je okrog nas, temveč je to stanje naše notranje 

naravnanosti, stanje duha.« (5. 12.2 109, RTV Slo1) 

 

Vedno in znova lahko  odkrivamo pot in resnico v zapisu iz leta 1692 imenovan Desiderata – 

Zaželeno, ki so ga našli v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru v Marylandu in v nas budi življenje. Naj 

nam bodo te misli v pogum in oporo: 

Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta  

in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini. 

Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. 

Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno 

in prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim, 

zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. 

Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo. 

Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš 

zagrenjen ali ohol, kajti vedno bodo večji ali manjši od tebe. 

http://www.os-iroba.si/


 Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
Andreja Gabrščka 1 

5290 Šempeter pri Gorici 
TTR: 01383-6030681515 

 +386 5 39 35 211       +386 5 39 35 212       o-irsempeter.ng@guest.arnes.si   http://www.os-iroba.si 

 
 

4 
 

Veseli se svojih del, veseli se svojih načrtov. 

Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen, 

saj je pravi zaklad v spremenljivih časih. 

Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar, 

a zato nikakor ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. 

Mnogi hodijo za visokimi vzori 

in povsod je življenje polno junaških dejanj. 

Bodi, kar si.  

Bodi svoj. 

In nikoli ne igraj ljubezni. 

Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen, 

zakaj ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. 

Spokojno sprejmi izkušnje let, drugo za drugo 

skladno odlagaj stvari iz mladosti. 

Neguj duhovno moč, ki te bo obvarovala nenadne nesreče. 

Ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. 

Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. 

Vzdržuj pravo disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag. 

Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde. 

Pravico imaš biti tu. 

In, če to veš ali ne – vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. 

Bodi torej v miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. 

In ne glede na to, kakšno je tvoje delo in kakšne težnje 

v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. 

Kljub vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim 

sanjam, je svet čudovit. 

Bodi pozoren. 

Bodi srečen! 

 

http://www.os-iroba.si/
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Naj zaključim z mislijo patra Karla Gržana. Kot ste ugotovili, ga zelo cenim in pogosto navajam, 

saj nam v svojih tekstih daje poguma in moči, zlasti pa išče procesnost odgovorov v dialogu do 

jaza in presežnega neglede na religiozno opredeljenost. Naj poudarim, ne želim 

vplivati/indoktrinirati na posameznika, ki bere tekst, temveč zgolj dajati v premislek in 

svobodno odločitev razumevanje in sprejemanje misli. 

 

»Ljubezen je vstop v dogodek – dogajanje, ki sega v horizont večnosti. 

Ko ti je težko, se nikoli ne osami! 

Imej čas tudi za tihoto! 

V povezanosti z Bogom se budi ravnovesje duha. 

Znotraj kroga domačih, s katero potrjuješ svojo ljubezen s pravičnostjo, spoštljivostjo in 

odgovornostjo, poišči nebogljeno, nemočno osebo, ki ji boš služil s svojo pozornostjo. 

Nasmehni se – vedno bodi pozoren prvi. 

Neguj pravo pozornost do tega, kar je vredno, kar je v čar, lepoto in v radost bivanju. 

Dobro izpolni čas, ki ti je dan. Veseli se, da si, in ne pozabi, da si Bogu, sebi in bližnjim v največjo 

priložnost! 

So ljudstva, ki verjamejo, da je kri nositeljica človeške duše, da je v njej naša resničnost.« 

(Karel Geržan, Prekinjeno življenje, Družina, Ljubljana 1999, str. 64) 

 

Želim vam veliko zdravja in vse dobro! 

 

Tolmin, 31. 3. 2020 

  

http://www.os-iroba.si/
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DRUŽINA 

Matejka Kandus, pomočnica ravnatelja za vrtec 

 

Zame je družina najranljivejša in hkrati najmočnejša celica. Je prostor najmočnejše osebne 

transformacije. Je dar, je nekaj edinstvenega in neponovljivega. Je prostor nenehnega učenja, 

spoznavanja in odpuščanja. Je skupek nevidnih vezi, ki pa vežejo najmočneje in za vse življenje. 

Je kraj, kjer se vsi člani vsak dan učijo ljubezni, potrpežljivosti, iskanja novih, boljših poti. Je 

motiv, da se razvijate in delate vsak dan stvari bolje, drugače. 

 

Družina je zdravilni vir in je najbolj natančen vodnik zdravljenja, če mu le sledite. V družini, kjer 

so odnosi resnično intimni, nastane prostor, kjer imate največjo možnost osebne 

transformacije. Starši ste tisti, ki ste vsak dan znova pred izzivi, kako stopiti čez ovire, ki vam 

prihajajo na pot in pogosto morate, če hočete ovire uspešno prestopiti, spremeniti pri sebi 

marsikatero prepričanje in marsikateri vzorec. Družina je najmočnejša celica osebne 

transformacije. 

 

Gre za preoblikovanje in preobrazbo miselnih, čustvenih, čutenjskih in vedenjskih vzorcev. Gre 

za dvig zavesti, za razvoj sočutnosti, strpnosti in resnično brezpogojne ljubezni. Starša sta tista, 

ki imata zaradi otrok največjo in najmočnejšo motivacijo, da transformirata svojo bolečino in 

presežeta svoje vzorce, vendar to morata storiti zaradi otrok, nikakor pa ne na otrocih. In to je 

izziv. To je doživljenjsko delo. 

 

Torej je družina celica, kjer vsi neprestano rastete. Kolikor to zmoreta starša, toliko se otroci v 

družini lahko resnično razvijajo, razvijajo svoje potenciale in razvijajo svoje darove. Tam, kjer 

starša ne zmoreta čez svoje ovire, tam ne bosta zmogla zares videti svojega otroka. Zato le ta 

ne bo mogel polno razvijati sebe, ampak se bo v tem delu namesto s seboj, zavestno ali 

nezavedno ukvarjal s staršema. Ne gre drugače, ker je od njiju odvisen. Od staršev je namreč 

odvisno njegovo življenje. Na začetku fizično, kasneje psihološko. 

 

http://www.os-iroba.si/
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In čeprav se otrok fizično od staršev sčasoma osamosvoji, se mnogi odrasli psihološko nikoli 

zares ne osamosvojijo od svojih staršev. Vse preveč je nevidnih patoloških vezi, ki vežejo in 

uničujejo družine, ne glede na to, koliko so starši in otroci stari, kajti na psihološkem nivoju, 

so še otroci. Zato je nujno, če želite svojim otrokom dobro, da ozaveščate lastne vzorce. 

 

Če ne veste, kaj točno je tisto, kar bi morali ozaveščati in kje bi se morali razvijati in rasti, ne 

skrbite, otroci vam bodo to nezmotljivo pokazali. So zrcalo, odsev, odmev vse vaše preteklosti, 

ki se zrcali v sedanjosti. In ko se trudite za njih, naredite največ tudi zase. In to je najgloblja 

transformacija in najčistejša ljubezen. 

 

 

 

 

Moja opažanja: 

Živimo v čudnem svetu. Vrednota družina izgublja svoj pomen. Starši hočemo nadoknadit na 

svojih otrocih kar nismo imeli ali zmogli. Premalo je zaupanja, pogovorov, objemov, odkritosti 

… Veliko je lastnih interesov in hitro lahko otroci postanejo breme, težava. 

V tem času, se v vrtcih veliko ukvarjamo z ločitvami staršev. Opažamo veliko nestrpnosti drug 

do drugega, veliko nagajanj in nezrelih pogovorov. V teh primerih nas strokovne delavce skrbi 

počutje, čustveni in socialni razvoj otrok. V teh primerih smo strokovni delavci tudi terapevti, 

mediatorji in seveda čustvene osebe. V takih situacijah sodelujemo z starši, vzgojitelji, 

pedagogi in skušamo po mirni poti zaključiti obdobje ločitve staršev. Poslušamo in opazujemo 

otroka, obveščamo starše o danih situacijah in podajamo povratne informacije udeležencem. 

Trudimo se, v dobrobit otroku. 

Otroci niso krivi za razdor partnerjev, so cvet ljubezni, ki je bila med partnerjema. 

http://www.os-iroba.si/
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Sedaj smo doma in moja misel je večkrat pri teh otrocih. Kako so? Ali se imajo lepo? A se kdo 

igra z njimi in jih posluša? Kako preživljajo dneve? Ali si jih starša izmenjujeta ali podajata? 

Srčno upam, da so otroci veseli, razigrani, in niso zgolj subjekt podaje. 

 

Sedaj imamo čas, da jim povemo pravljice, da skupaj izdelujemo izdelke, kuhamo in se jim 

posvetimo.  

 

Bodimo veseli, da imamo otroke. 

 

 

  

http://www.os-iroba.si/
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KAKO V DRUŽINI (PRE)ŽIVETI 

Maja Benko, svetovalna delavka 

 

Pozdravljeni, dragi starši in drugi bralci! 

Pred nami je kratek primer družine in skupek koristnih in zanimivih obrazložitev dogajanja v 

njej. Tiče se družine, življenja v njej in bistveno, dotika se tistega, ki pomembno pripomore k 

temu, da v družini hitro zatavamo v vrtenje začaranega kroga hitenja in konfliktov. Oprijema 

se kvalitete odnosnosti med družinskimi člani. Pisala bom na primeru o tem kako v družini ne 

samo preživeti, temveč kaj je tisto, s čimer si lahko pomagamo, da bodo v naši družini odnosi 

živeli. 

Za začetek se lahko osredotočimo in vživimo v primer družine, da si bomo lažje predstavljali in 

se mogoče na nekaterih mestih našli tudi sami oz. svojo družino. 

Družina, v kateri so oče, mama in dva otroka, en je šolar, drugi predšolski otrok, je zelo 

navajena in utečena na dnevno hitenje v službi, vrtec in šolo in nazaj domov. Nič posebnega 

jim ne predstavlja, ko se večkrat na teden mudi na otrokove krožke, v trgovino, na pošto, potem 

se pokvari pralni stroj, babica kliče, da naj nujno pridejo pogledat kaj je spekla, ipd. Ko pride 

vikend je situacija takšna, da ali preležijo cel vikend in je potem tu kar naenkrat nedelja zvečer 

in starša ugotovita, da imata še goro opravil, ali pa je tu spet vrvež in akcija s hitenjem po 

darilo in na rojstni dan ali pa se že kaj drugega najde za ohranitev takšne naravnanosti. Na 

takšen način hitijo iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Ko se vmes zgodijo 

počitnice ali kakšen tri ali štiridnevni odmor od služb, vrtca, šole in krožkov, se znajdejo drug z 

drugim. Zgodi se prepir med staršema, otroka se skregata vsakič, ko se začneta skupaj igrat. 

Za vsak »prosim« je odgovor »ne ali zmrdovanje«. Potem potrebujejo kar nekaj časa, da se 

pomirijo in končno občutijo nekaj takega, ki je podobno občutku miru in sproščenosti, a kaj ko 

je tega obdobja, ko so prosti od vsakdanjih obveznosti, kar naenkrat konec. 

http://www.os-iroba.si/
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Zgornji opis je v današnjem času kar pogosta oblika funkcioniranja družin. No, pa poglejmo 

malo bolj globlje, kaj se v tej družini še dogaja pod površjem. Ta družina funkcionira na način, 

samo, da preživi, pa se mogoče tega sploh ne zaveda. Takšnega vzdušja so navajeni, to jim je 

poznano in zanje varno. Lahko rečemo, da se po njihovih telesih pretaka pravi adrenalin, ki jim 

še kako pomaga in ohranja v stanju, da zmorejo preživeti vsak dan posebej. Ko se včasih za hip 

ustavijo si morda rečejo: »Tako je pač pri nas. Saj je tudi pri drugih tako.« Ta izjava kar 

konkretno kriči po tem, da je še kako prekleto težko dan za dnem in lahko začutimo veliko 

nemoči pred tem, da bi starša kaj spremenila, da bi bilo v družini lažje in prijetneje. V kolikor 

je pri drugih tudi tako, pa četudi so  v širšem smislu utrujeni in (priznajmo si) kar malo nesrečni, 

to postane kar opravičilo za to, da si to tudi »zaslužimo« in na tak način živijo dalje. In živijo 

dalje. Preživijo. Ko pridejo počitnice ali do nekajdnevnega odmora ali do situacije, ko kakšen 

krožek odpade in se več kot trikrat v tednu skupaj znajdejo v mirnih popoldnevih, kar malo 

pogrešajo tisto poznano vzdušje. Kar naenkrat se znajdejo v neznani, zanje ne-varni situaciji. 

Kar naenkrat so drug ob drugem, drug z drugim, bližine in stika niso preveč vajeni, kar naenkrat 

so vsi skupaj zelo ranljivi. V njih se prebujajo občutki strahu pred bližino in ranljivostjo, čeprav 

se tega morda sploh ne zavedajo. Ob tem, ko posameznik zazna ne-varno situacijo ali okolje, 

se vsak odzove na svoj način. Nekateri se odmaknejo, drugi »zmrznejo«. V družini se je težko 

kar umakniti in oditi drugam. Pravzaprav bi bilo to nesprejemljivo. Zaradi situacije, kjer smo 

dejansko postavljeni v samo bistvo, jedro, kjer se dogaja konflikt, in nekako nimamo možnosti 

umaknitve, smo nekako primorani se soočiti s konfliktom. Zgornja družina torej doživlja vse, 

kar smo našteli in morda še mnogo več kot to. Na dan privrejo stare zadeve, stari očitki, stare 

besede, ki še bolj bolijo, kot »ta nove«. Tukaj imam predvsem v mislih njun partnerski odnos, 

ki se slikovito odraža na celotnem sistemu družine, ki sta ga ustvarila in ga ustvarjata še naprej. 

Podobno se dogaja ravno te dni, ko se je veliko družin znašlo kar na lepem drug z drugim, česar 

prej niso bili vajeni, pa so po tem hrepeneli. Sedaj, ko je prišel ta trenutek (ki sicer traja že 

slabe 3 tedne), pa s to bližino ne vedo kaj početi. Ta čas je kot nalašč za vpogled v svojo družino 

in odnose v njem. Za zloščiti stare čevlje, okrašene s stikom, ljubeznijo in bližino, v katerih smo 

si želeli in hrepeneli da bi hodili vsi v naši družini. 

http://www.os-iroba.si/
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Za pomoč pri ustvarjanju prijetnejših odnosov v družini je ključno, da starša živita ne samo 

starševsko vlogo, temveč tudi partnerski odnos. Brez slabe vesti naj si vzameta čas zase in 

postopoma iskreno, brez očitkov, iz sebe povesta drug drugemu kaj doživljata. Tako si data 

možnost sebi in svoji družini za stik, bližino in ranljivost. Zgradita zaupanje in povezanost. Vse 

to, kar bosta storila in kar ne bosta storila v njunem odnosu, se bo odrazilo v vseh odnosih 

njune družine. 

Želim vam, naj vam ti dnevi ne minejo kar tako, da jih preživimo. Raje jih živimo! Imamo idealen čas 

za poglabljanje v stvari, za katere si do sedaj nismo zmogli vzeti časa. 

 

Odnosi: Pogosto v odnosih pozabimo ali ne zmoremo odstraniti in pograbiti trohneče slame in 

na njej z upanjem na boljše posadimo zeleno bujno travo in kičasto cvetje, da bi prekrilo tisto 

spodaj, kar nam povzroča vnetje v odnosih. 

 

Tekst: po osebnem navdihu 

Foto: osebni arhiv 

http://www.os-iroba.si/

