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Materinska druţbena omreţja v sluţbi hegemonije androcentrizma: primer Facebook
skupine Mamice
Diplomsko delo se osredotoča na preučevanje ideoloških vplivov, ki usmerjajo ravnanje
ţensk, natančneje mater. Androcentrična kultura omogoča moško nadvlado skozi ţenskam
vsiljene definicije ţenskosti in materinstva, ki sta oksimoron ekonomskim doseţkom.
Androcentrično definirana ţenskost se dokončno aktualizira skozi materinstvo, ideologija
intenzivnega materinstva pa predvideva, da je mati popolnoma osredotočena le na svojega
otroka in svoje potrebe podreja otrokovim. Intenzivno materinstvo je medijski konstrukt in
zahteva obilico informacij, ki jih matere v sodobnih druţbah pridobijo z uporabo interneta,
natančneje, s prebiranjem materinskih spletnih strani in z včlanjevanjem v materinska
druţbena omreţja. Naloga ponuja vpogled v sicer zaprto Facebook skupino Mamice, ki je
največje slovensko materinsko druţbeno omreţje in šteje več kot 17.000 članic. S pomočjo
kvalitativne analize besedil in opazovanja Facebook skupine Mamice brez udeleţbe, sem
raziskovala pritiske ideologij, ki vplivajo na odločanje mater glede delitve starševskega
dopusta in subvencioniranega vrtčevskega varstva. Rezultati kaţejo prevlado tradicionalnih
spolnih vlog in ponotranjenost intenzivnega materinstva. V skupini so se v sedmih letih
delovanja, oblikovala natančna normativna navodila glede vzgoje otrok in članice skupine se
v primeru odklonskih mater odzovejo s stigmatiziranjem njihovih odklonskih odločitev in
materinjenja. Skupina z represivnim delovanjem ohranja androcentrično kulturo in
podrejenost ţensk.
Ključne besede: androcentična kultura, druţbena omreţja, spolna neenakost, intenzivno
materinstvo
Maternal social networks ensuring the hegemony of androcentrism: the case of
Facebook group Mamice
The paper is focused on examining the influence ideologies have on shaping women's
choices, particularly the choices of mothers. Male dominance is ensured by the definitions of
femininity and motherhood, that are an oxymoron to economic achievements, and are
imposed on women by the androcentric culture. By the androcentric definition of femininity,
a femina is only truly fulfilled by motherhood and the ideology of intensive mothering
assumes that the mother is absolutely focused merely on her child, to whom she subordinates
her own needs and desires. Intensive mothering is a media construction and demands an
abundance of information, that mothers in modern societies gather via internet, more precisely
by going through motherhood websites and entering mothering social media groups. This
paper offers an insight in an otherwise closed Facebook group Mamice, that is in fact the
largest Slovene social network for mothers and has more than 17.000 members. Using
qualitative text analysis and observation of the Facebook group, without participation, I have
explored ideology pressures that influence mothers decisions in regards to sharing the parental
leave and state financed child care. The results show a predominance of traditional gender
roles and internalized ideology of intensive mothering. Through the seven years of operating,
the group members have established precise normative rules regarding mothering practises
and group members react if mothers attempt to challenge the norms by stigmatizing such
mothers and their mothering. The group preserves the androcentric culture and the oppression
of women by repressing mothers who attempt to mother differently.
Key words: androcentric culture, social networks, gender inequality, intensive mothering
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1 UVOD

"Ţenska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo. Ne dovolim pa, da bi ţenska poučevala, tudi
ne, da bi gospodovala nad moškim. Tiho naj bo. Prvi je bil namreč izoblikovan Adam, potem
Eva. In Adam ni bil zapeljan, ţenska pa se je pregrešila, ker se je dala zapeljati. Rešila pa se
bo s tem, da bo rojevala otroke…" (Biblija, 1 Timoteju 2:11-15).
Socialne politike na ravni Evropske Unije (v nadaljevanju EU) obravnavajo rast natalitete kot
pomembno področje, saj za nadaljnjo ekonomsko rast, v starajoči se populaciji, druţba
izkazuje potrebe po povečanju delovno aktivnega prebivalstva (Hallden, Levanonin Kricheli
− Katz, 2016). Odgovornost za nataliteto pa je pripisana ţenskam (Jogan, 2013), prav tako
večji del skrbstvenega dela, v kontekstu oskrbe otrok, sloni na materah, ne glede na njihov
zaposlitveni status. Tudi zakonodaja, namenjena laţjemu usklajevanju dela in druţine ter
spodbujanju natalitete, temelji na pripisanih lastnostih spolov. To dejstvo je pomembno v luči
ugotovitve avtoric Ingram in Schneider (19901, v Stabile, 2016, str. 19), namreč da nosilci
politične moči oblikujejo ugodnosti in bremena, glede na obstoječe konstrukte določenih
ciljnih skupin. V tej povezavi so pomembne tudi ugotovitve avtorice Kate Boyer (2014), ki
uvaja koncept "neoliberalnega materinstva" in v primeru dojenja na delovnem mestu ponazori
trend zdruţevanja intenzivnega materinstva (Hays, 19962, v Green, 2015, str. 198−199) in
norm o plačani zaposlitvi mater v ZDA. Z analizo uredbe razumnega odmora (angl. resonable
break time) ugotavlja, da zakonodaja, ki omogoča dojenje in črpanje mleka med delovnim
časom, temelji na materinskih ideologijah in neproporcionalno obremeni matere. Dojenje kot
izključna fiziološka zmoţnost mater nastopa kot osnova oblikovanja in vzdrţevanja
konstrukta naravne povezanosti med materjo in otrokom. Materinstvo kot ideologija torej črpa
iz esencialističnega pogleda, ki poudarja biološki spol in "naravne lastnosti" ţensk.
Podobno kot v ZDA, imamo zaposlene matere tudi v Sloveniji z Zakonom o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (dalje ZSDP-1, 20143) opredeljeno pravico do odmora za
dojenje otroka do 18. meseca starosti in pravico do zaposlitve s skrajšanim delovnim časom
zaradi starševstva do tretjega leta starosti otroka.V raziskavi Starši med delom in družino sta
kot bistveni politiki usklajevanja plačanega in neplačanega dela in enakopravnejše delitve
1
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dela med spoloma, opredeljeni pravici do sofinanciranega vrtčevskega varstva in moţnost
delitve starševskega dopusta. Vplivali naj bi na večanje spolne enakosti in na kvaliteto
delovnega ţivljenja (Kanjuo − Mrčela in Černigoj Sadar, 2004, str. 3).
Kot Boyer (2014) pojasni v primeru politike razumnega odmora, vsa zakonska določila niso
namenjena ustvarjanju enakih moţnosti spolov in zgolj potrjujejo prevladujoče spolne
konstrukte. Zato je ključno preučevanje druţbenih pritiskov, ki se pojavijo skozi primerjavo
mater z drugimi, "boljšimi" materami, saj takšna primerjava spodbuja tekmovanje ter
destimulira enakomernejšo delitev skrbstvenega dela med očeti in materami. Kljub temu, da
je enakomernejša delitev skrbstvenega dela zakonsko omogočena, se matere pod pritiskom,
da ne bi bile "slabše" od drugih mater, odločajo v skladu s prevladujočimi standardi
intenzivnega materinstva. Tako si lahko lastijo pravice in dolţnosti povezane z nego otrok, ter
na ta način oteţijo enakomernejšo delitev skrbstvenega dela. Allen in Hawkins (1999) takšno
ravnanje mater poimenujeta "Maternal gatekeeping" in navajata, da temelji na pripisanih
lastnostih ţenskega spola.
Pristop 'ustvarjanja spola' (West in Zimmerman, 20024, v Christopher, 2012, str. 74)
pojasnjuje načine, na katere spol konstruiramo, reproduciramo in legitimiramo skozi
interakcijo. V tej povezavi so pomembna tudi druţbena omreţja, ki so postala relevantna za
razumevanje socialnih konstruktov, saj spreminjajo načine komunikacije in povezovanja z
drugimi (Tach, 2015). Informacijske tehnologije so omogočile interakcijo na globalni ravni, s
čimer informacije prenašamo mnogo hitreje in mnogo širši publiki kot kdajkoli prej. Z analizo
materinskega omreţja v Zdruţenem Kraljestvu, sta Madge in O'Conor (2006, str. 199−220)
ugotovila, da prevladujejo zelo tradicionalne spolne vloge in materinska ideologija.
Namen naloge je preučiti, ali so odločitve mater glede izrabe deljenega starševskega dopusta
in vrtčevskega varstva stigmatizirane skozi socialni pritisk ponotranjenih konstruktov
materinstva, in če so, na kakšne načine. Obenem bom v empiričnem delu naloge skozi analizo
največje slovenske materinske Facebook skupine Mamice preučila vlogo, ki jo pri tem igrajo
druţbena omreţja v Sloveniji.
Cilj diplomske naloge je preučiti: prvič, druţbene vplive, ki usmerjajo odločanje mladih mater
pri usklajevanju dela in druţine, ter način postavljanja prioritet, in drugič, kako matere
upravičujejo svojo odsotnost od otrok, ki so mlajši od štirih let, ter če se pri odločanju in
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upravičevanju te odsotnosti odraţa pripisana naravna povezanost matere in otroka, ki temelji
na domnevnih "ţenskih" lastnostih. Preveriti ţelim, kakšno vlogo ima dojenje pri odločanju
glede vrtčevskega varstva in deljenega starševskega dopusta. Zanima me tudi, če se v
slovenski Facebook skupini kaţe dihotomija pravilnega − napačnega materinstva ter kakšni so
odzivi članic skupine Mamice v primeru "napačnih" mnenj/praks. Zanima me, ali skupina
deluje represivno ali pa nudi informacije in podporo pri različnih odločitvah mater, glede
izrabe deljenega starševskega dopusta in vrtčevskega varstva.
V prvem delu bom predstavila relevantno obstoječo literaturo s področja in opredelila ključne
pojme ter povezavo med njimi. S pomočjo teorije socialne primerjave bom natančneje
predstavila pomen druţbenih omreţij v povezavi s širitvijo prevladujočih ideologij
materinstva. Sledil bo pregled in utemeljitev izbora zakonodaje, ki je v Sloveniji namenjena
zagotavljanju enakih moţnosti spolov. V drugem, empiričnem delu naloge, bom natančno
predstavila metodo zbiranja podatkov v analizirani Facebook skupini Mamice in analizirala
pridobljene rezultate.

9

2 PATRIARHAT, ANDROCENTRIZEM IN ŢENSKOST

Čeprav številne avtorice in avtorji koncept patriarhata večinoma ne uporabljajo več za razlago
neenakih razmerij med spoloma, se še vedno pojavlja za pojasnjevanje moške nadvlade nad
ţenskami. Osrednji koncept patriarhata se v literaturi uporablja prikrito, skozi terminologijo
'spolne neenakosti', 'moške nadvlade' in 'feminizma' (Hannicut, 2009, str. 553). Medosebni
odnosi so umeščeni znotraj makro spolnih struktur. Spol je tako osrednja karakteristika, ki v
patriarhatu določa moč, privilegije in socialni status. Patriarhalni sistemi na makro (npr.
birokracija, zakonodaja, religija ipd.) in mikro (npr. interakcije, druţine, organizacije, ipd.)
ravni obstajajo simbiotično. Patriarhalne ideologije, ki favorizirajo neenakost, se lahko
ohranjajo kljub strukturnim pridobitvam na področju enakopravnosti spolov (Hunnicutt,
2009). Patriarhalne ideologije neprestano prehajajo iz ene oblike v drugo. Prevladujoča
patriarhalna ideologija pa določa vrednotenje ţensk primarno na podlagi reprodukcije in
materinstva, ravno druţina pa je kulturni aparat, ki podpira druge sisteme dominacije
(Fromm, 19555, v Hunnicutt, 2009, str. 563−564).
Sylvia Walby (19906, v Dragiewicz, 2008, str. 123) poudarja, da patriarhat ni zgodovinska
konstanta, temveč se skozi čas spreminja; tako različne komponente postanejo bolj ali manj
pomembne v različnih kontekstih. Druţinski patriarhat se nanaša na druţinsko strukturo, kjer
je moški oz. oče, t.i. glava druţine. Druţbeni patriarhat pa je spolni druţbeni sistem, kjer
moški dominirajo ţenskam in kjer je moško (angl. masculine) bolj cenjeno kot tisto, kar
dojemamo kot ţensko (ang. feninine). Je sistem socialne stratifikacije in deluje s pomočjo
različnih politik in praks (institucij), z namenom legitimacije moške nadvlade nad ţenskami.
Je odvisen od zgodovinskega konteksta, vendar ohranja vrednotenje ţensk v povezavi z
njihovo domnevno primarno funkcijo in poslanstvom − materinstvom. Po mnenju Mace Jogan
(2005) je adrocentrizem oz. moškosrediščnost bolj ustrezen pojem kot patriarhat, saj je
moškim v obstoječem druţbenem redu dana večja moč in pripisana večja vrednost, ne glede
na starševski status.
V druţbeni sedanjosti zagotavlja nadvlado moškim neoliberalizem, zlasti s pomočjo
ideologije individualizma. Glavno merilo druţbenega poloţaja individuov so spolno nevtralni
individualni doseţki, zato spol oz. ţenske kot druţbeno ranljivejša skupina niso posebej
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obravnavane. Neoliberalistične politike pa zaradi zanemarjanja pomena spola, prispevajo k
poslabšanju poloţaja večine ţensk (Connell, 20057, str. 255, v Jogan, 2013, str. 7).

2.1 ŢENSKOST V SPOLNO NEVTRALNEM NEOLIBERALIZMU
Zadnik in Mulej (2006) navajata več različnih pristopov za določitev biološkega spola in
ugotavljata, da splošna sprejetost dveh bioloških spolov ni odraz naravnega dejstva, temveč
kulture, in medicinskih diskurzov. Tako se spol določa na podlagi zunanjih spolovil, kot
dejstvo, ki obstaja neodvisno od kulturnega konteksta in druţbenih dejavnikov.
Judith Butler (19908, v Nentwich, 2008, str. 208−211) opredeli spol kot nekaj, kar
'konstruiramo' in ne nekaj, kar 'smo'. Vsako delovanje je oblikovano v danem kontekstu in
določeno preko diskurzov, ki prevladujejo v danem času in prostoru. Ker spolne norme, kot
del teh diskurzov, delujejo oz. so sprejete kot izpeljane iz narave oz. biološke določenosti
spolov, se o njih ne sprašujemo in tako postanejo samoumevne. Potrebno pa jih je obravnavati
kot izraz hierarhične in binarne logike heteroseksualnih spolnih konstruktov. Torej, spola sta
oksimoron, saj lastnosti enega izključujejo drugega. Glede na to, da po Butler, spola ne
moremo "ne konstruirati" lahko obstoječe norme izzovemo oz. problematiziramo, če ga
konstruiramo na drugačen način. Kljub večji vpetosti očetov pri vzgoji in večji udeleţbi ţensk
na trgu delovne sile (v nadaljevanju TDS) v zadnjih desetletjih, ki kaţeta na nove načine
konstruiranja spolov, je starševstvo konstrukt, ki ostaja skladen s heteroseksualno spolno
binarnostjo, ki moškost/i in očeta umešča v javno sfero, ţenskost/i in mater pa v zasebno sfero
doma. Materinstvo je v tem kontekstu ključno za doseganje standardov normativne ţenskosti
in matere "zanemarjanje" svojih materinskih dolţnosti zaradi sluţbene odsotnosti upravičujejo
skozi potencialne koristi za druţino. Materina zaposlitev je legitimna le, če ta prinaša
neposredne koristi tudi otrokom (Christopher, 2012).
Po androcentrični definiciji je "prava" ţenska po naravi poslušna, podredljiva in skrbi za
druţino, zato je domestifikacija edina "ţenskam prijazna" oblika organizacije druţbe. V
obdobju tranzicije se je v Sloveniji s tovrstno ideologijo opravičevalo proti-feministično
gibanje reševanja "prave" ţenskosti in njene "naravne" druţbene vloge. "Hudodelstvo"
socializma pa je sluţilo kot glavni argument za odvzem pravic pridobljenih v socialističnem

7 Connell, R. W. (2005). Macsulinities. Cambridge UK: Polity Press (druga dop. izdaja).
8
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reţimu. Tako je poskus re-domestifikacije ţensk postal prikrit del modernizacije oz.
liberalizacije postsocialističnih druţb. Pojavljala so se mnoţična gibanja z gesli "nazaj k
druţini". Ker pa neenakost spolov postaja problem, o katerem se razpravlja na globalni ravni
in odkrito nasprotovanje spolni enakosti ni več druţbeno sprejemljivo, se oblikuje mnogo
prikritih načinov ohranjanja neenakosti. Tako še vedno prevladuje androcentrična definicija
"naravnega" in vsak večji poskus spremembe teh konstruktov je deleţen proti-feministične
reakcije (Jogan, 2013, str. 11−13).
Kot dalje ugotavlja avtorica (Jogan, 2013), je ţenskam zaradi njihovega reproduktivnega
potenciala pripisana tudi odgovornost za narodni obstoj, saj padec natalitete nakazuje
nemoralnost in razkroj druţinskih vrednot. Vračanje k "pravim" vrednotam, pa vključuje tudi
gibanja za nadzor nad reprodukcijo. Jogan (2013, str. 13) v tej povezavi poudarja, da: "nobena
pridobljena pravica prikrajšanega spola ni trdna, samoumevna in tudi ne dana za vselej", ter
da je ţe za ohranitev pravic potreben stalen boj.
Moškim je v androcentrični kulturi pripisana večja vrednost in dana večja moč, zato Jogan
(2005, str. 136) poudarja, da so diskurzi določeni spolno enostransko. Moški postavljajo
standarde materialnega in moralnega ţivljenja, ki temeljijo na binarnosti spolov. Delo se deli
na javno-moško-pomembno in zasebno-ţensko-niţje vrednoteno.

Rezultat tega je

nesorazmerna obremenjenost ţensk. Ţenska ima primarno ('naravno') vlogo biti mati in
gospodinja te vlogo prenašanja spolno neenakih vzorcev vedenja.
Margaret Jackson (19949, str. 185, v Jogan, 2013, str. 9) ugotavlja, da je re-definiranje
naravnega danes, enako teţavno kot v 19. stoletju, saj: "moč za opredelitev tega, kaj je
'naravno', ostaja ključna za ohranitev moške moči in strukture odnosov med spoloma". Kadar
je sistem nadvlade ogroţen, se nosilci moči odzovejo in z različnimi sredstvi upravičujejo
moč ter usmerjajo spremembe v lastno korist.
Ţenskam, ki si prizadevajo za ekonomske dobrine in status, grozi - po predstavah znotraj
proti-feminističnih reakcij - 'pomoţačenje' in izguba njihove 'prave ţenskosti' in 'čudovite
ţenske narave'. Po mnenju Jogan (2013, str. 5) so tovrstna gesla univerzalna spremljava
ţenskih gibanj. Večanje "ekonomske vrednosti" ţenske le zmanjša njeno simbolno vrednost.
Višji ekonomski status torej ni skladen z višjo ideološko pozicijo ţenske kot matere, zato
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neoliberalizem sluţi kot prikrito utrjevanje androcentrične kulture, saj vrednoti posameznika
na podlagi ekonomskega statusa, zanemari pa neenake moţnosti ţensk (Hunnicutt, 2009 str.
562).
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3 MATERINSTVOKOT MIZOGIN KONSTRUKT

Yavorsky, Kamp Dush in Schoppe − Sullivan (2015) opredelijo starševstvo kot ključen
dejavnik pri ohranjanju tradicionalnih delitev dela med moškimi in ţenskami. Materinstvo
temelji na ponotranjenih prepričanjih, da so ţenske biološko determinirane za oskrbo otrok,
da je mati najprimernejši učitelj in da je merilo materine vrednosti njen otrok (Abbey in
O'reilly 199810, v Carpenter, 2007, str. 672).
Adrianne Rich (199511, v Green, 2015, str. 197−198) razlikuje med materinstvom kot
izkušnjo in materinstvom kot institucijo. Institucijo materinstva označuje kot poglaviten vzrok
za marginalizacijo in degradacijo ţensk. Dominanten diskurz v zahodnih liberalnih
demokracijah Sharon Hays (199612, v Green, 2015, str. 198−199) poimenuje 'intenzivno
materinstvo', ki nalaga materam osrednje in izključne skrbstvene dolţnosti. Vzgoja in nega
otrok sta časovno in čustveno zahtevni in obremenjujoči ter utemeljeni z obseţnimi naborom
strokovnih informacij. Otrokove ţelje in potrebe so neoporečna prioriteta in matere naj bi
prostovoljno ţrtvovale lastne potrebe. Šele z lastno ţrtvijo v otrokovo korist naj bi matere
dosegle izpolnitev svoje ţenskosti (O'Reilly, 2010, str. 347).
Intenzivno materinstvo, kot patriarhalni konstrukt, zahteva od ţensk natančno sledenje
določenim navodilom, ki narekujejo "pravilno" materinjenje. Znotraj tega konstrukta sta
zaposlitev in "dobro" materinstvo oksimoron (O'Reilly, 2010, str. 347). Hays (1996, v
Christopher, 2012, str. 75) je pokazala, da so pričakovanja intenzivnega materinstva pri
zaposlenih materah pustila slabo vest, občutek nezadostnosti, časovne stiske in negotovosti.
Takšno patriarhalno določeno materinstvo onemogoča tudi matere, ki prevladujoče ideologije
niso docela ponotranjile, saj se zaradi nedoseganja ideoloških standardovpočutijo kot "slabe"
matere.
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3.1 MATERINSTVO KOT NASILJE
Hegemona ideologija intenzivnega materinstva, z definicijama 'dobre' in 'slabe' matere,
omogoča čustveno nasilje nad ţenskamiin njihovim materinstvom. Susan Heward − Belle
(2017) tovrstno nasilje opiše kot utelešenje raznolikih taktik, namenjenih nadzoru nad
materinstvom, izkušnjami ţensk, identiteti in ravnanjem. Glede na kulturno določen simbolni
pomen materinstva je tovrstna taktika nasilja lahko zelo učinkovita. Matere, podvrţene
čustvenemu nasilju moških partnerjev, so stigmatizirane kot 'slabe' matere, saj jim je zaradi
izbire nasilnega partnerja spodletelo obraniti otroke in so sokrive nasilja nad otroci. Avtorica s
pomočjo intervjujev z obsojenimi moškimi v programu za spremembo nasilnega vedenja
(angl. men's behaviour change program), raziskuje načine rabe materinstva kot sredstva
nasilja nad ţenskami. Moški opisujejo, kako so z zavednim sabotiranjem materinskih vrednot
in praks povzročili ranljivost ţensk, kar je omogočilo nadvlado nad njimi. Čustveno nasilje so
izvajali skozi zaničevanje partnerice zaradi nedoseganja standardov 'dobre' matere, saj so se
zavedali, da sebe vrednotijo na podlagi materinstva.
Heward − Belle (2017, str. 385) izpostavi splošno škodljivost hegemonih konstruktov
materinstva. Avtorica ugotavlja, da spolno definirana pričakovanja glede (dobrega)
materinstva omogočajo nasilnim moškim zlorabljanje ţensk. Goodwin in Hauppatz (201013, v
Heward − Belle, 2017, str. 375), 'dobro mati' označita za normativni konstrukt, namenjen
usmerjanju delovanj ţensk v 'pravi' smeri. Dihotomija 'dobre' in 'slabe' matere na eni strani
legitimira in na drugi strani stigmatizira določena ravnanja ţensk. Henderson, Harmon in
Newman (2016) dokaţejo, da ideologija intenzivnega materinstva negativno vpliva na vse
matere. Tudi matere, ki te ideologije ne ponotranjijo ali ji nasprotujejo, so izpostavljene
tveganjem za psihološka obolenja. Tako intenzivno materinstvo sluţi kot orodje pri ohranitvi
androcentrične kulture in podrejanju ter zlorabljanju ţensk.

3.2 MANJ NASILNO MATERINSTVO?
Teţnje za ohranitev prevladujočih ideologij so soočene s teţnjo po spremembi. Čeprav se
'novi' očetje bolj aktivno vključujejo v oskrbo otrok, je mati še vedno pojmovana kot primarna
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oskrbovalka14. Usklajevanja plačanega dela in druţine je postalo glavni izziv za matere in
očete, ki so postali pomemben del ţivljenja otrok. Kljub spremembam pa je na ideološki ravni
materina glavna skrb še vedno dobrobit otrok, medtem ko je očetova glavna skrb finančna
dobrobit druţine. In kljub temu, da ima vedno večje število ţensk v zahodnih druţbah
zaposlitev oz. kariero, le-te niso pojmovane kot glavni finančni steber druţine, temveč so
zaposlene matere obravnavane kot "intenzivne matere". Starševstvo je še vedno del
konstruktov spolne binarnosti, ki enači ţenske z materinstvom in očete z očetovstvom. Straši,
ki odstopajo od pričakovanih vzorcev ravnanja, povzročajo fenomen, ki ga Judith Butler
(199015, v Nentwich, 2008, str. 208) poimenuje "teţave s spolom" oz. dekonstruiranje spolov
(angl. gender trouble). Vendar ni vsako drugačno ravnanje ţe dekonstruiranje spolov. Julia C.
Nentwich (2008) ločuje samoumevna dejanja od tistih, ki zahtevajo upravičevanje. Potreba po
upravičevanju lastnih odločitev utrjuje prevladujoče diskurze materinstva. Za dekonstruiranje
spolov avtorica šteje le samoumevna dejanja, ki ne generirajo slabe vesti in jih ni potrebno
upravičevati. Z analizo skupine intervjuvancev v Švici je na podlagi prioritet (otrok ali
plačano delo) opredelila različne oblike heteroseksualnega starševstva: tradicionalni tip (angl.
'boring normal case'), tip delno zaposlene matere, egalitarni tip (oba starša zaposlena s
skrajšanim delavnikom) in tip matere samohranilke. Nentwich navaja, da le mati
samohranilka ne upravičuje svoje zaposlitve, saj njej in otrokom omogoča preţivetje in je
materi enako pomembna kot materinstvo. Zaposlenost mater v heteroseksualnih partnerstvih
ne smatra za dekonstruiranje spolov, saj rezultati njene raziskave kaţejo, da te matere svojo
zaposlitev upravičujejo kot koristno za otroke.
Karen Chistopher (2012, str. 73−75) je z analizo intervjujev raziskala usklajevanje standardov
idealne matere in idealne delavke med zaposlenimi materami v ZDA in Kanadi. Tudi ona je
zaznala upravičevanje zaposlitve, kot koristne za otroka, vendar velika večina intervjuvanih
mater, navaja tudi lastne koristi. Ta koncept poimenuje 'ekstenzivno materinstvo'.
"Ekstenzivne matere" delegirajo materinska opravila na druge osebe in dobro materinstvo
enačijo z odločanjem, ne pa z neposrednim izvajanjem nege in vzgoje. Koncept ekstenzivnega
materinstva se razlikuje od intenzivnega materinstva, ki predpostavlja, da morajo otrokove
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potrebe vedno prednjačiti pred materinimi. Je način spopadanja mater s kulturnimi konstrukti
idealne matere in idealne delavke ter poskus umeščanja plačanega dela v materinstvo.
"Ekstenzivne matere" se kljub zavračanju ideologije intenzivnega materinstva počutijo
odgovorne slediti smernicam intenzivnega materinstva. Izraţajo sram, ker nimajo ţelje biti
primarna negovalka otrok, in uţaljenost, kadar otroci razvijejo tesne odnose z drugimi
osebami. Postanejo defenzivne pri upravičevanju "manjše intenzivnosti" svojega materinstva.
Poročene matere, ki so finančno bolj preskrbljene, se čutijo bolj odgovorne ravnati ideološko,
kot matere, ki zaradi finančnega stanja druţine nimajo izbire (Chistopher, 2012, str. 73−75).
Podobno opazi tudi Nentwich (2008), ki kot smo ţe zapisali, matere samohranilke označi kot
edino obliko dekonstruiranja spolov, saj jim je zaposlitev samoumevna nujnost.
Večjo izbiro, kot jo ima zaradi finančne preskrbljenosti mati, večji so pritiski, da izbere
ideologije intenzivnega materinstva. Kot smo videli avtorice opredelijo "gender trouble" oz.
dekonstruiranje spola le v primerih, ko ţenske nimajo izbire. Ali je pomanjkanje izbire tudi v
Facebook skupini Mamice edino legitimno opravičilo za ravnanja, drugačna od ideoloških,
torej materino odsotnost od otrok? Slednje bom preverila z analizo Facebook skupine Mamice
v empiričnem delu naloge.
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4 MATERINSKA DRUŢBENA OMREŢJA

Druţbena omreţja so aktualna tema in še precej neraziskano področje ravno zaradi njihove
zaprte narave, saj lahko komunikacija, kljub navidezni javnosti profilov uporabnikov, ostane
prikrita in poteka zasebno (Wellman, 2001).
Novonastale matere zaradi izolacije oz. manjših moţnosti za brezmreţne (angl. offline)
socialne stike čutijo osamljenost, zato se bolj verjetno kot očetje zatekajo v omreţne (angl.
online) stike in druţbena omreţja (Franklin, 2007). Zaradi samopotrditve in lastnega
definiranja v novonastali vlogi stremijo k vzpostavljanju in ohranjanju neformalnih socialnih
mreţ. Te jim omogočajo čustveno in praktično podporo pri starševstvu (Lee, Vasileiou in
Barnett, 2017). Patricia Drentea in Jennifer L. Moren − Cross (2005) navajata, da virtualne
mreţe (angl. cibernetworks), zaradi anonimnosti omogočajo laţjo izmenjavo informacij. Člani
se včlanijo zaradi pridobivanja informacij in v zameno sami posredujejo informacije.
Intenzivno materinstvo kot medijski diskurz, se pojavi z vstopom ţensk v javno sfero v 70-ih
letih prejšnjega stoletja. S pomočjo mnoţičnih medijev se formirajo novi standardi ţenskosti.
Več avtoric in avtorjev (Douglas in Michaels, 200416, Keller, 199417, Lang, 200818,
Kuperberg in Stone, 200819, v Chae 2015, str. 505) pojav "novega" materinstva opredeli kot
medijski diskurz, ki prisili matere, da se bolj posvetijo svojim otrokom. Ideologija
intenzivnega materinstva predpostavlja dostopnost obilice informacij, ki jih matere v
sodobnih druţbah dobivajo predvsem preko medijev. Danes je prevladujoči mnoţični medij,
še posebej med materami, ki iščejo informacije o vzgoji in negi otrok, postal mobilni internet.
Tako internet sluţi kot osrednji informacijski kanal, ki prenaša prevladujočo ideologijo
materinstva (Chae, 2015).
Kljub zgodnejšim ocenam, da so blogi oz. druţbena omreţja, kot načini izraţanja
alternativnih mnenj, emancipatorni in izzivajo prevladujoče diskurze o materinstvu, pa ti
delujejo tudi kot oblika druţbenega nadzora nad materami, ki ne sledijo ideološkim
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smernicam medijskega diskurza "novega" intenzivnega materinstva. Matere, ki javno izraţajo
svoj nekonformizem, so tarča napadov s strani drugih mater, ki so ponotranjile prevladujočo,
ideologijo materinstva. Med bralkami oz. članicami socialnih omreţij je prisotna previdnost
in nekatere se bojijo javno izpostavljati ter objavljati svoje izkušnje zaradi pričakovanih kritik
drugih članic (Johnson, 2017). Druţbena omreţja delujejo kot podpora, a hkrati kot
represivna institucija, ki ohranja konservativne norme in v skrajnih primerih odstrani člane, ki
se zoperstavljajo tem normam.
Ker druţbena omreţja lahko delujejo normativno, so torej lahko restriktivna in prenašajo oz.
ohranjajo določene strukture, ki niso v korist ţenskam. Zato obstaja potreba po njihovem
raziskovanju saj, omogočajo prenašanje informacij mnogo širši javnosti in mnogo hitreje kot
brezmreţna komunikacija in tako nosijo potencial za mnogo večji vpliv na posameznike in
druţbene strukture. Raziskave druţbenih omreţij, stare več kot nekaj let, so pravzaprav ţe
zastarele zato jih je potrebno hitreje raziskovati, saj se tehnologija iz leta v leto drastično
spreminja in je ugnezdena v večino interakcij (Tach, 2015).
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5 TEORIJA SOCIALNE PRIMERJAVE

Teorija socialne primerjave avtorja Leona Festingerja (1954), pojasnjuje načine, na katere
izpostavljenost informacijam vodi ljudi k uniformnosti. Teorija se opira na predpostavko, da
smo pri ocenjevanju lastnih sposobnosti in mnenj nagnjeni k primerjavi z drugimi. Kljub ne
strinjanju z videnim/ s slišanim, se podzavestno primerjamo z ravnanjem ali mnenjem drugih.
Ob primerjanju lastnih mnenj z mnenjem večine pa smo, kot rečeno, podvrţeni uniformnosti.
Slednje je značilno tudi za matere, še posebej za novonastale matere, saj so te še v fazi iskanja
lastne definicije materinstva. Glavni razlog za primerjavo je samoocenjevanje, dejavniki kot
so stres in spremembe, pa lahko proces primerjave začasno še intenzivirajo. Jiyoung Chae
(2015, str. 507) navaja, da so ravno zaradi primerjave z drugimi matere podvrţene
ponotranjenju ideologije intenzivnega materinstva. Zaradi stresa in nove situacije se matere
primerjajo med seboj, v procesu primerjave mnenj pa se podzavestno porodi ţelja po
podobnosti z drugimi. Izpostavljenost ideološki vsebini povzroči tudi tekmovanje med
materami. Dihotomija dobrega − slabega materinstva, skozi socialno primerjavo mater, utrjuje
prevladujočo ideologijo. Po "dobrih" oz. "boljših" materah se zgledujemo, "slabe" pa
stigmatiziramo. Idealizacija in stigmatizacija materinstva pa sta produkta patriarhata (Goc,
200720, v Chae 2015, str. 508). Tudi občutek (ne)upravičenosti do kariere se oblikuje s
pomočjo socialne primerjave (Herman in Lewis, 2012).
Druţbeno omreţje Facebook olajša socialno primerjavo, saj ta poteka preko ogleda objav
"prijateljev" in ne zahteva posebnega truda. Prav tako ima primerjava preko Facebooka večji
učinek kot pri drugih mnoţičnih medijih, saj se posamezniki raje primerjajo s sebi podobnimi,
ki jih na Facebooku lahko poiščejo in se z njimi poveţejo. Pretekle raziskave so ţe pokazale,
da primerjava lahko vpliva na zdravstveno stanje in dobro počutje, zato je podatek, da
povprečni uporabnik porabi 40 minut dnevno na Facebooku, alarmanten (Liu, Li, Carcioppolo
in North, 2016). Verduyn,Ybarra, Rèsibois, Jonides in Kross (2017) povzamejo, da je vpliv
druţbenih omreţij odvisen predvsem od namembnosti in ima tudi pozitiven vpliv. V primeru
pasivne rabe in socialne primerjave, pa druţbena omreţja povzročajo materam stisko in
zavist.
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6 EGALITARNE MOŢNOSTI V SLOVENIJI?

Druţbeni razvoj in spodkopavanje androcentrizma je bilo po mnenju avtorice Jogan (2000)
odvisno od stopnje ponotranjenih vrednot egalitarnosti in predvsem od uresničevanja
strategije EU za zagotavljanje enakih moţnosti. Zato bom v tem delu naloge podala pregled
obstoječih raziskav na področju Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) in zakonsko
določene starševske pravice, namenjene predvsem enakim moţnostim vključevanja ţensk v
javno sfero. Hallden in dr. (2016) pokaţejo, da je upad dohodka zaradi materinstva (t.i.
"materinska kazen") niţji v drţavah, kjer imajo materam bolj prijazne politike, predvsem v
obliki plačane odsotnosti z dela in javno sofinanciranega vrtčevskega varstva.
Skladno z androcentrično definicijo "naravnosti", kjer so ţenske naravno odgovorne za
manjše otroke, nosijo ţenske z manjšimi otroci večje breme pri usklajevanju plačanega dela in
druţine (Jogan, 2013). Androcentrična definicija ţenske kot skrbnice doma in druţine
omejuje vstop ţensk na TDS, saj plačano delo predstavlja le dodatno breme za matere in
večanje količine plačanega dela ne sovpada z zmanjšanjem gospodinjskega in skrbstvenega
dela, ki bi ga recipročno prevzeli moški (Jogan, 2000; Kanjuo − Mrčela in Černigoj Sadar,
2004). Androcentrično razumevanje vstopa ţensk na TDS obravnava dohodek ţensk kot
dopolnilo dohodku partnerja. Zaposlitev matere je pogojena z zahtevo, da "druţina ne trpi",
kar dodatno utrjuje sekundarni pomen zaposlitve ţensk. V Sloveniji prevladuje prepričanje,
da je za mater s predšolskim otrokom najbolj primerna zaposlitev s skrajšanim delovnikom
(Jogan, 2013, str. 35).
Raziskave SJM21 kaţejo na ponotranjenost takšnega razumevanja med moškimi in ţenskami v
Sloveniji. Stališče, da otrok v primeru materine zaposlitve trpi, vzbuja občutek krivde pri
ţenskah in otrokova korist je postala glavni argument proti zaposlovanju ţensk. Kot kaţe
tabela 6.1, je leta 2012 kar 33% moških in 28% ţensk soglašalo s stališčem, da zaposlitev
ţenske škoduje otroku. Deleţ je sicer manjši kot leta 2003, vendar pribliţno dvakrat višji kot
leta 1992. V tabeli 6.2 je prikazano stališče, da zaposlitev ţenske škoduje celotni druţini, ki
sicer vztrajno pada, a se je še leta 2012 s tem stališčem strinjalo kar 40% moških in 36% ţenk.
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Tabela 6.1: Zaposlitev ţenske škoduje otroku po spolu in letih

Vir: Jogan (2013, str. 24).
Tabela 6.2: Zaposlitev ţenske škoduje celotni druţini po spolu in letih

Vir: Jogan (2013, str. 26).

6.1 ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO
V RS je z ZSDP-122 določena pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi poroda in nege
otroka, ki je razdeljena na materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust23.
Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi otroka takoj po porodu in zaščiti
materinega zdravja. Namenjen je porodnici, pod določenimi pogoji tudi drugi osebi, ter traja
105 dni.
Očetovski dopust je neprenosljiva pravica očeta in je namenjena sodelovanju očeta pri negi
in vzgoji v najzgodnejšem otroštvu, v skupnem trajanju 30 koledarskih dni. Polovico tega
dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti, preostanek pa najpozneje en
mesec po preteku starševskega dopusta.
Starševski dopust je pravica obeh staršev. Namenjen je negi in varstvu otroka takoj po
zaključku materinskega dopusta. Pravico si starša delita, o čemer morata na pristojnem centru

22

Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih. (2014).Uradni list RS, št. 26/2014. 11. april
Zakon določa še posvojiteljski dopust, ki ga ne bom posebej obravnavala, saj ni relevanten za mojo raziskavo.
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za socialno delo skleniti dogovor. Vsak od staršev ima pravico izrabiti do 130 koledarskih
dni, pri čemer lahko oče prenese celoten deleţ na mater, mati pa lahko na očeta prenese
največ 100 dni. Mati mora torej izrabiti najmanj 30 dni, o preostanku pravice pa se starša
dogovorita. Polovica starševskega dopusta je po zakonu očetova pravica, ki se ji lahko odpove
le na podlagi pisnega dogovora.
Raziskava Starši med delom in družino (Kanjuo − Mrčela in Černigoj Sadar, 2004) razkrije,
da očetje izrabijo večinoma samo neprenosljivi očetovski dopust. Ostale pravice iz naslova
starševstva pa izrabimo večinoma ţenske. Tudi raziskava Očetje in delodajalci v akciji (Štebe,
2015) pokaţe enako. Najbolj izstopajoč argument očetov je finančni, saj imajo moški višje
prihodke. Količino plačanega dela pa zaradi druţinskih obveznosti bolj pogosto ţrtvujejo
ţenske. Tako finančna kazen zaradi starševstva doleti ţenske v večji meri kot moške. Svojo
odločitev, da ne izrabijo starševskega dopusta očetje pogosto upravičujejo s stališčem, da je
za majhnega otroka prisotnost matere pomembnejša od prisotnosti očeta. Kot dodatno
okoliščino Janez Štebe (2015, str. 20) navaja privzeto izrabo celotnega dopusta s strani mater.
Nekatere matere si celoten dopust "lastijo" in s tem zapirajo moţnost udeleţbe v oskrbi otroka
očetom.

6.2 ZAKON O VRTCIH
Subvencionirano vrtčevsko varstvo je namenjeno lajšanju vstopa ţensk v javno sfero, saj je
skrbstveno delo predvsem breme ţensk. Ob visokih cenah vrtčevskega varstva in nizkih
dohodkih mater, so ţenske bolj odprte za ekonomski argument domestifikacije (Hallden in
dr., 2016). Po Zakonu o vrtcih (1996, 2. Člen)24 so temeljne naloge vrtcev: "pomoč staršem
pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete ţivljenja druţin in otrok ter ustvarjanje
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti."
Na Statističnem uradu Republike Slovenije (2015 in 2016) ugotavljajo, da število otrok,
vključenih v vrtčevsko varstvo narašča, vendar manj kot prejšnja leta. Ugotavljajo tudi, da
strateški cilj EU 2020, ki narekuje 95% vključitev otrok po 4. letu starosti v predšolsko
vzgojo, še ni doseţen. V šolskem letu 2014/2015 je Slovenija dosegla le 90,5% vključitev te
starostne skupine, v šolskem letu 2015/2016 pa 90,8%. Glede na to, da za mlajše otroke ni
referenčne kvote, niti priporočila o vstopu v predšolsko vzgojo, je to potencialni pokazatelj,
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da so tudi strateške javne politike EU odraz ponotranjenih prepričanj, da je za otroke do 4.
leta starosti idealno domače varstvo. Pri nas je v šolskem letu 2014/2015 v vrtec vključenih le
42,8% enoletnikov, v šolskem letu 2015/2016 pa ţe 45,1%.
Matere v Sloveniji torej imajo določene pravice, ki jim omogočajo večjo enakost, vendar so
jim te pravice dostopne le pod določenimi pogoji. Eden od pogojev je finančna nujnost
materine zaposlitve, saj so matere z boljšim finančnim poloţajem bolj podvrţene občutkom
krivde zaradi zaposlitve. Drugi pogoj pa je, da otrok ali celotna druţina ne trpi. V empiričnem
delu bom preverila tudi odnos mater do vrtčevskega varstva otrok. Zanima me, ali med
članicami Facebook skupine Mamice prevladuje mnenje, da javni vrtec ni primerno varstvo
za otroke, stare od 11 mesecev do štirih let.
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7 ANALIZA FACEBOOK SKUPINE MAMICE

Facebook skupina Mamice je največje slovensko materinsko druţbeno omreţje. Poleg
velikosti je ta skupina primerna za raziskovanje zastavljenega problema tudi zaradi dejstva, da
je dejavna ţe več kot 7 let in tako nudi veliko količino podatkov. Prednost takšnega
pridobivanja podatkov je neinvazivnost opazovanja in dostopnost podatkov. Za zbiranje
potrebujem le internetni dostop in Facebook profil, ter odobritev upravljavk skupine.
Enote raziskovanja so vprašanja in odgovori oz. odzivi članic na zastavljeno vprašanje v
Facebook skupini Mamice. Podatke sem zbirala s pomočjo t.i. iskalne lupe, ki je orodje za
iskanje ključnih besed. Lupa razvrsti podatke časovno ali po priljubljenosti, ki je izmerjena
kot količina odzivov z "všečki" ali komentarji. Osredotočila sem se na vprašanja, ki se
specifično zadevajo javnie politike, ki naj bi na podlagi pregledane obstoječe literature
ključno vplivale na egalitarnost in laţje vključevane ţensk v javno sfero. Kot sugerira
literatura, sta bistvena ukrepa pravica do izrabe deljenega starševskega dopusta ter pravica do
javnega, subvencioniranega vrtčevskega varstva. Podatke sem zbirala tudi preko opazovanja
brez udeleţbe, saj sem le na tak način lahko pridobila podatke o cenzuri v skupini.
Po pregledu vseh vprašanj na temo vrtca, sem za podrobno analizo izbrala vprašanja, ki so
vsebinsko pomembna za raziskovanje odnosa mater do te pravice in niso zgolj informativna.
Večina vprašanj je namreč namenjenih pridobivanju informacij, kot na primer časovnih
rokov, postopkov vpisa otrok v vrtec ter bivanja v vrtcu. Pogosto se pojavljajo vprašanja, kdaj
gre otrok v vrtec po preboleli bolezni. Za analizo sem izbrala le vprašanja, ki so vrednotila
odhod otroka v vrtec, če ima otrok moţnost domačega varstva. Izbrala sem tudi vprašanja
"prave starosti" za vstop otroka v vrtec, ki sem jih posebej kvantitativno analizirala in
izračunala povprečno starost otroka pri vpisu v vrtec, priporočeno s strani članic.
Pri zbiranju podatkov o izrabi deljenega starševskega dopusta, ni bilo potrebe po
selekcioniranju vprašanj, saj je teh relativno zelo malo. Večinoma so vprašanja informativne
narave in se nanašajo na "tehnične" informacije glede izrabe dopusta mater. Za analizo sem
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izbrala izključno tista vprašanja, ki so spraševala "o prenosu"25 dela starševskega dopusta na
očeta.
V prvem delu tega razdelka bom opisala včlanitev v skupino in skupinska pravila, nato bom
predstavila kategorije in pojme, ki so se pojavili na temelju analize izbranih vprašanj na temo
izrabe deljenega starševskega dopusta. Predstavila bom razlikovanje med dojemanjem pravic
in dolţnosti mater in očetov, ter definiranje ţenskosti v skupini Mamice.
Sledila bo predstavitev rezultatov izbranih vprašanj na temo vpisa otrok v vrtec. Za analizo
sem, kot ţe rečeno, izbrala zgolj vprašanja, kjer je imela mati enoletnika moţnost izbire med
vrtcem oziroma da otrok ostane v domačem varstvu, saj me je zanimalo, kakšen odnos imajo
matere do vrtca, v kolikor jim okoliščine ne vsiljujejo, da bi otroke vpisale vanj. Najprej bom
predstavila kategorijo "otrokova korist", ki se je pokazala kot glavno merilo za vpis
enoletnika v vrtec ali proti temu. Sledila bo podrobnejša predstavitev specifičnega primera N.
T., ki sem ga izpostavila zaradi relativno velikega števila komentarjev in burnosti razprave.
Primer bom uporabila kot ilustracijo tega, kako negativno se lahko Facebook skupina odzove
v primeru matere, ki ne sledi prevladujočim ideologijam in smernicam materinstva.
Glede na to, da so podatki o vpisih otrok v vrtec, na podlagi prej omenjenih kriterijev, na
voljo iz različnih let, sem posebej analizirala odgovore po letih ter jih med seboj primerjala.
Razlika med leti je precejšnja, zato bom v nadaljevanju orisala način, na katerega so se v
skupini Mamice oblikovali prevladujoči konsenzi glede vrtčevskega varstva. Na koncu bom
predstavila še značilnosti odzivanja članic skupine in pa cenzuro.

7.1 METODA ANALIZE
Podatke sem analizirala s kvalitativno metodo kodiranja besedila. Slovničnih napak citatov
nisem v celoti popravljala, le šumnike in vejice sem dodala zaradi laţje berljivosti. Nekatere
nerazumljive pojme sem dodatno pojasnila v opombah, izpostavila pa sem le citate, ki najbolj
orišejo dane pojme in kategorije. Zaradi ohranjanja zasebnosti članic sem pri analizi
uporabljala samo prvi črki imana in priimka, odstranila sem tudi profilne slike članic, saj za
analizo niso potrebne. Vsa analizirana vprašanja in odgovori bodo zaradi obseţnosti dodani k
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izraba celotnega dopusta s strani mater, saj je 130 dni zakonsko določenih, kot pravica očeta.
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nalogi kot priloge brez osebnih imen. V nadaljevanju bom natančno opisala skupino in
postopek včlanitve ter strukturo empiričnega dela naloge.

7.2 REZULTATI
V tem delu bom predstavila postopek včlanitve v Facebook skupino Mamice. Sledila bo
predstavitev rezultatov analize vprašanj na temo izrabe deljenega starševskega dopusta, s
podrobno predstavitvijo pojmov in kategorij, ki so se na temelju analize najpogosteje
pojavljali. Nato bom predstavila še izbrana vprašanja na temo vpisa otrok v vrtec, prav tako z
natančnim opisom kategorij in pojmov, posebej pa bom predstavila tudi časovno primerjavo
vrčevskih vprašanj, kvantitativne podake glede starosti otrok ob vpisu v vrtec in odzive članic
ter cenzuro v skupini Mamice.

7.2.1 VČLANITEV V SKUPINO MAMICE
Facebook skupina Mamice je skupina zaprte vrste, kar pomeni, da je vsebina vidna samo
članicam oz. članom, čeprav je iz pristopnega vprašanja razvidno, da je namenjeno le
materam in bodočim materam, ne pa tudi očetom. Ta se glasi: "Koliko časa si mama oz. čez
koliko časa boš postala?" Skupino upravljata dve ţenski, ki določata pravila in presojata o
kršitvah ter sankcionirata kršiteljice. Pred oddajo prošnje za sprejem v skupino,so ţe na voljo
prva navodila:
Skupina je namenjen vsem mamicam in bodočim mamicam. Zato sprašujte, svetujte, in
sprejemajte mnenja drugih, ki se lahko razlikujejo od vaših. Predvsem pa uţivajte s svojimi
malčki! Uporabite lupo, ker je velika verjetnost, da je bilo vprašanje, ki ga ţelite postaviti, ţe
postavljeno in pokomentirano. V skupini je zaţelena uporaba slovenskega jezika. Posti in
komentarji naj bodo berljivi, pri uporabi ločil se drţite načela manj je več. Izogibajte se
blokadi komentarjev. Če ne ţelite odgovorov, razmislite ali je sploh smiselno postaviti
vprašanje. Posti z blokiranimi komentarji bodo brisani. Članice, ki bodo netile prepir,
provocirale ali bile kako drugače ţaljive, bodo trajno izbrisane iz skupine. Ljudje smo
drugačni, zato imamo lahko tudi drugačna mnenja in zamisli. Spoštujmo mnenje drugih in
bodimo STRPNI. Prodaja in všečkanje na tem portalu nista dovoljena. Prodaja so tudi
razne promocije lastnih vlogov, dejavnosti in spletnih trgovin. Kršitelja bomo brez opozorila
odstranili iz skupine.

Upravljavki skupine sicer pozivata k strpnosti do drugačnih mnenj, vendar navodila zelo
natančno določajo, kaj je v skupini dovoljeno in kaj ne. Večkrat je omenjena celo raba jezika,
priporočena količina ločil in groţnja pred izbrisom, kar ţe namiguje na izrazito cenzuro.
Glede na to, da le dve materi samostojno presojata o primernosti komunikacije 17.000 članic,
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skupina na prvi pogled deluje precej totalitarno. Izključna pravica dodajanja članic v skupino
ali izključitve članic iz nje daje upravljavkama skupine veliko moč in nadzor.
Skupina na dan 23.2.2017 šteje 16.925 članov oz. članic. Način včlanjevanja deluje
selekcijsko, saj je skupina zaprta. Ko se ţelim pridruţiti skupini, se pojavi vprašanje: "Koliko
časa si mama oz. čez koliko časa boš postala?" Ker sem tudi sama mati, sem brez etičnih
zadrţkov odgovorila: "Ţe 4,5 let" in ob 11:54 uri oddala prošnjo za včlanitev v skupino.
Odgovor je bil poslan upravljavkama v pregled in tri dni kasneje, 26.2. 2017 ob 18h, sem bila
v skupino sprejeta. Zakaj je odobritev prošnje trajala 3 dni, lahko samo sklepam, saj sta
upravljavki dnevno pregledovali skupino. Potencialen razlog je moj kratkobeseden odgovor,
ki bi lahko sproţil dvom v moje motive. Očitno skrbno preverijo "primernost" sleherne
članice. Po sprejetju opazim še dodatnanavodila:
Dragevse,
Skupina je namenjena mamicam in tistim, ki bodo v roku 9 mesecev to postale. V skupini
debatiramo o otrocih, mamah in vseh temah, ki nam padejo na pamet, dokler je komunikacija
na nekem nivoju, brez ţaljivk, zmerjanj in opravljanja. V skupini NE ţelimo PRODAJE (v
obliki oddaje oglasov, reklamiranja blogov in spletnih trgovin), VŠEČKANJA in JAVNIH
LINČEV (če imate teţavo s kako osebo to rešujte izven skupine). Kršiteljice pravil bomo iz
skupine BREZ opozoril brisale na zs brisanih pa ne bomo odgovarjale ker se ne
počutimo dolţne pojasnjevat zakaj je katera bila brisana. Administratorke se trudimo to
veliko skupino urejati čim bolj objektivno in aţurno zato prosimo, da se pravil drţimo.
Ker je skupina v zadnjem času spet zrastla, bi ţelele, da se čim bolj drţimo pravil. Če smo
slučajno manj prisotne, to še ne pomeni, da nas ni ampak le, da smo zaposlene. Vseeno
spremljamo in se trudimo po najboljših močeh. Prav tako, vas prosimo, da se umirite z
objavami blogov in podobnih promocij, 1/3 dnevnih postov so ratale takšne objave. Nekatere
z blogi sluţijo, druge ne, če prepovemo ene, prepovedujemo tudi druge. Naj bo skupina
namenjena debati in ne vsiljevanju mnenj na tak ali drugačen način. T., B.

15. maja 2018 šteje skupina ţe 17.638 članic, kar predstavlja povečanje članstva za 713
članic, ki so se skupini pridruţile v samo dveh mesecih in pol. To je očiten pokazatelj, da
skupina hitro raste. Upravljavki izrecno opozarjata, da bodo "kršiteljice" pravil v skupini brez
opozoril in pojasnil iz skupine izbrisane.
Ob pregledu profila upravljavk ugotovim, da ena ţivi na Finskem, kar dobro ponazori
značilnosti druţbenih omreţij, ki so prostorsko neomejena, zato ima njihov vpliv lahko
globalne razseţnosti.

7.2.2 DELJENI STARŠEVSKI DOPUST
Glede izrabe deljenega starševskega dopusta je v skupini Mamice na voljo relativno malo
zastavljenih vprašanj, kar ţe samo po sebi implicira na manjvrednost tematike in
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samoumevnost materine izrabe le-tega. Članicam je izraba celotnega oz. večine starševskega
dopusta samoumevna, čeprav so morale pred začetkom porodniškega dopusta na pristojnem
centru za socialno delo pridobiti pisno soglasje očeta. Nekatera vprašanja so anonimna, ali pa
pozivajo k anonimni razpravi. Nekaj vprašanj pa je vendarle javnih in odzivi so zelo nazorni
(priloga A). V nadaljevanju bom natančneje orisala najpogostejše kategorije in pojme, ki so se
pojavili skozi kodiranje.
7.2.2.1 ANONIMNA VPRAŠANJA IN ZASEBNI POGOVORI
Eden od pomembnih indikatorjev socialnega pritiska in strahu pred obsojanji je tudi način
anonimne objave vprašanj in javna objava vprašanja, s pozivom k zasebni komunikaciji.
Članica lahko upravljavki skupine posreduje vprašanje, ki ga ta objavi kot "anonimno".
Anonimna vprašanja prikazana v prilogi B so večinoma namenjena kočljivim temam, kot so
npr. zdravstvene teţave, ki jih članice ne ţelijo razkriti celotni skupini, presenetljivo pa je
dejstvo, da so pogostatudi v povezavi z delitvijo starševskega dopusta. Delitev starševskega
dopusta se v skupini Mamice kaţe kot tabu. Decembra 2017 je objavljeno anonimno
vprašanje: "Z moţem sva se odločila za deljen starševski dopust (porodniško). Odločbi sta bili
izdani in nismo vloţili pritoţbe. Zdaj pa se moţu obeta napredovanje, ki ga ne bi rada
zamudila, če gre on na porodniško. Ali se lahko premisliva kljub izdani odločbi? Moţ še ni
nastopil s svojim starševskim dopustom. Na CSD ne dvigujejo telefona". Odgovori so bili le
trije. Anonimen način objave vprašanja nakazuje, da se ţenska sramuje dogovora z moţem in
se ne ţeli javno izpostavljati.
Zasledim tudi javno vprašanje s pozivom na zaseben pogovor. Avtorica vprašanja se očitno
zaveda negativnih odzivov in obsojanj od drugače mislečih članic, ter se ne ţeli "preveč"
izpostavljati. Kljub temu pa se ne sramuje postaviti vprašanja. Aprila 2018 je T. K. A.
napisala: "Prosim, če mi piše na ZASEBNO tista,ki je moţ koristil porodniško oz starševski
dopust hvala". Avtorica vprašanja je vztrajala pri zasebnem pogovoru kljub pozivom dveh
članic z izkušnjami, naj brez zadrţkov vpraša, kaj jo zanima.
Sama moţnost anonimnega spraševanja je koristno orodje pridobivanja informacij in deloma
sluţi razbijanju konstruktov, po drugi strani pa tudi jasno kaţe navzven, kaj je prevladujoča
ideologija, ter stigmatizira pridobljene informacije. Maloštevilnost in anonimnost objav na
temo delitve starševskega dopusta sugerirata, da je koriščenje te pravice tabu. Kljub temu pa
omogoča povezovanje in oblikovanje neke zasebne subkulture znotraj skupine. Na tej točki
ţelim poudariti, da anonimna vprašanja nakazujejo tudi totalitarnost skupine Mamice, saj
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imata upravljavki vpogled tudi v najkočljivejša "anonimna" vprašanja in avtonomno
presojata, ali je vprašanje "primerno" za objavo.
7.2.2.2 (DEZ)INFORMACIJE
Pri vprašanjih glede deljenega starševskega dopusta prikazanih v prilogi A prevladujejo
informativni odgovori, vendar je v odgovorih moč najti presenetljivo veliko napačnih
informacij oz. dezinformacij. Pogosto se celoten starševski dopust enači s porodniškim
dopustom, kar kaţe na nevednost članic. Pogovor, ki je potekal 19. novembra 2017 kot odziv
na vprašanje, če oče lahko koristi porodniško, v kolikor mati do tega ni upravičena, dobro
povzame prej omenjeno nevednost:
M. T.:"Vsaka, ki rodi je na porodniški. Od kot vam te glupe informacije? Če ne dela bo

prejemala starševski dodatek plus 1 leto delovne dobe se ti nabere. Oče pa ima 10 dni
očetovskega dopusta".
S. Š.: "Lahko pa oče koristi tudi porodniško."
M. T.: "Ja no. Zakaj pa bi jo? Če je ona doma. Pod katerimi pogoji? Tudi, če je otrok bolan pa
mama doma... oče ne dobi bolniške"
S pomočjo izčrpnih povzetkov s spletne strani centra za socialno delo, le pride tudi do
velikega števila točnih informacij. Na tej točki ţelim izpostaviti, da informacije o pravicah
delujejo v korist egalitarnosti, vendar dezinformacije kaţejo samoumevnost izrabe
starševskega dopusta, s strani ţensk in utrjujejo prevladujoče spolne konstrukte. Opaţam
potrebo po boljšem informiranju ţensk v povezavi s pravicami, ki izhajajo iz starševskega
varstva, čemur delno prispeva tudi skupina Mamice.
7.2.2.3 DOLŢNOSTI MATER IN PRAVICE OČETOV
15. marca 2018 A. P. vpraša članice skupine: "Z moţem se meniva, da bi po 3 mesecih
mojega porodniškega dopusta šel on na starševski dopust (ker se meni obeta se nova super
sluţba ravno takrat). Kakšne so kaj izkušnje če gre oče na starševskega? Kako so jih kej na
šihtu gledal (moj ima za nedoločen čas pogodbo). Kako se je obneslo z dojenjem (ste črpale al
se umes domov vozle?)".
Ţe iz vprašanja je razvidno, da avtorica poskuša legitimirati svojo odločitev z "novo super
sluţbo". Prvi komentar dobro oriše potek debate. M. Z. hitro opozori: "Nebi zamenjala prvo
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leto otrokovega ţivljenja z novo sluţbo:-(". Strinjanje z napisanim potrdijo članice z 18
"všečki", kar je največ znotraj tega pogovora.
Skozi kodiranje se je pojavila zanimiva razlika med dojemanjem spolnih vlog, ki močno
implicira androcentrično binarnost in se nanaša na razmerje med dolţnostmi in pravicami, ki
so prikazani na sliki 7.1. Deljeni starševski dopust članice dojemajo kot pravico očeta in kot
dolţnost matere. Le v enem odgovoru je delitev dopusta izrecno omenjena kot pravica ţenske.
Nikjer niso bile omenjene dolţnosti očetov, le številne dolţnosti mater, kar je očiten
pokazatelj večvrednosti očetov in jasen znak patriarhalne miselnosti. Prav tako je očitno
zavedanje, da je za tak dogovor potrebna očetova odobritev, kar ponovno kaţe na
samoumevnost ţenskega skrbstvenega dela. Samoumevnost le-tega na druţbeni ravni pa se
kaţe skozi najpogosteje izraţeno skrb in sicer, kako bodo reagirali očetovi delodajalci in
sodelavci. Ta skrb je izraţena tudi v vprašanju samem, posebej pogosto pa v odzivih. L. W.
pravi: "/.../ si pa jaz ne bi upala it na porodniško kot moški, ki še ima za NDČ." L. W. kot
moški ne bi upala ogroţati svoje zaposlitve, torej takšne pripravljenosti od moških niti ne
pričakuje.
Slika 7.1: Kategoriji dolţnosti in pravice s pojmi, po pogostosti, najpogostejši na vrhu

Kot prikazuje slika 7.1, imajo matere širok nabor dolţnosti, ki se najpogosteje nanašajo
neposredno na otroka. Pojmi v tej kategoriji so dojenje, otrokova korist, škoda za otroka,
otrok rabi mater in otrok je pomembnejši od sluţbe. Matere so dolţne upoštevati tudi pravila
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skupine ter se izogibati prepirom, prav tako pa se odgovornost mater kaţe na bolj splošnih
področjih, kot so odgovornost mater za kriminal v drţavi in odgovornost načrtovanja
materinstva. Mati je odgovorna tudi za lastno dobrobit in eden od pojmov se nanaša tudi
neposredno na "škodo", ki jo po mnenju članic skupine Mamice utrpi mati, če ne sprejme
svoje "naravne" vloge.
Najbolj pogost pojem znotraj tega tematskega sklopa, je dojenje, ki se kaţe kot norma in
dolţnost matere, zato je največ zaskrbljenosti ravno glede usklajevanja dojenja in sluţbene
odsotnosti matere. Skrb za usklajevanje dojenja in plačanega dela izraţa tudi avtorica
vprašanja. Samo dojenje pa ni predmet debate članic, ker je samoumevno. Le občasno se še
pojavi izjava, ki potrjuje nesprejemljivost prenehanja dojenja. Tako je N. P. D. komentirala
ţeljo avtorice po "menjavi" spolnih vlog z očetom: "Kaj pa če bi počakala, da imate vsaj
kakšen obrok goste hrane uveden? Bo laţje za vas in otroka. Ker 3mesece je res malo
prehitro, da odstaviš26 otroka. Kaj pa če si ne boste mogla dovolj načrpat, otrok ne bo sprejel
stekleničke..itd.? Na AM27 dajat kljub svojemu mleku se mi zdi pa skoraj da greh. Ste
dobro pretehtala vašo odločitev in posledice?"
Kljub moţnosti delitve starševskega dopusta je jasno vidna tendenca druţbenih pritiskov,
kamufliranih v pripisano naravno in fiziološko povezanost matere in otroka, ki stigmatizirajo
to odločitev.
Skrb za otrokovo korist je druga najpogosteje izraţena dolţnost matere in v tem kontekstu
sluţi tudi kot upravičevanje odsotnosti matere. Matere poskušajo legitimirati svojo ţeljo po
"menjavi" dela starševskega dopusta z očetom z naštevanjem tehtnih razlogov in potencialnih
koristi za otroka, s čimer kaţejo ponotranjenost tradicionalnih spolnih vlog. Nekaj je sicer
upiranja in poskusov izzivanja konstruktov, vendar večina ţensk upravičuje svoje odločitve
skozi potencialne koristi za otroka, kar se jasno pokaţe tudi v pogovorih na temo vrtca. Tako
U. P. argumentira svoj primer: "...Sama sem šla delat ko je imel sin 8 mesecev. Sem kaj
zamudila? Ja verjetno sem, ampak mi je bilo bolj pomembno da ima mirno mamo ki ve da bo
lahko poskrbela za njegovo prihodnost,...". To implicira, da je bil odhod v sluţbo ţrtev
matere, ki je to storila izključno za dobrobit svojega otroka. V tem primeru ne gre za
ekstenzivno materinstvo, saj mati ne izraţa koristi za sebe.
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Odstaviti v tem kontekstu pomeni prenehati dojiti otroka.
AM je okrajšava za adaptirano mleko za dojenčke oz. nadomestilo materinega mleka.
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Pod dolţnosti mater sem uvrstila tudi pojem "otrok je pomembnejši od sluţbe", saj je
prioritiziranje otroka bistveni element intenzivnega materinstva. Ţenska je dolţna svoje lastne
potrebe podrejati, ne samo potrebam, ampak tudi ţeljam druţine. M. Č. odločno napiše:
Ni vprašanje, ali je ţenska materinski tip ali ne, ali ima karierne ţelje, cilje še tako izjemne ...
Gre za to, kaj otrok POTREBUJE! Otrok potrebuje dobro, varno, stalno vez z mamo v prvih
mesecih. Mamo, ki bo vstopila v simbiozo z njim, ki bo dopustila, da njeno telo naredi
procese, ki jih mladiček potrebuje in tudi ona sama: oksitocin, prolaktin itd. ... V ospredju
mora biti otrok in njegove temeljne potrebe. Mama je v času tam samo zaradi njega. In
narava je vse tako uredila, da zadeve delujejo.

Odsotnost matere v zgodnjem otroštvu lahko povzroči trajno škodo otroku, ker otrok
potrebuje mater, zato mora biti takšna odločitev dobro utemeljena, kar na podlagi psevdonevrobioloških znanstvenih ugotovitev utemeljuje M. Č.: "Otrok potrebuje osebo, na katero je
navezan in mu je primarna. Je z njo zlit in se z njo čuti psihološko ena oseba. In to je v
glavnem mama, razen v primerih hudih ovir, bolezni recimo, smrti ... Skratka, ne moreš malo
menjat, kakor ti paše. Otrok bo plačal ceno te sluţbe in upam, da je zlata /.../ tako usoden
poseg v zdrav razvoj otroka dopusten ob res tehtnih razlogih. Tako tehtnih, da jih resnično ne
morete obiti."
Prepir nastane zaradi nestrinjanja, kaj je optimalno za otroka, torej vseprisotna mati ali
kombinacija matere in očeta. Tukaj ţe kukajo na plano elementi ekstenzivnega materinstva,
kjer matere sicer ostanejo glavne nosilke odločitev, vendar prenašajo izvedbo skrbstvenih del
na druge in ne smatrajo, da to otrokom povzroča škodo, temveč jim celo koristi: "/.../Otrok ne
potrebuje izključno samo mame 24 ur na dan, otrok potrebuje ljubeče in varno okolje. In če te
ta sluţba osrečuje in boš zaradi tega še boljša mama izkoristi sluzbo /.../" (U P.). Prepirajo se
"intenzivne" in "ekstenzivne" matere.
Škoda, ki nastane zaradi zanemarjanja svoje "naravne ţenske dolţnosti", torej nege otrok, ima
po zdravorazumskem zaključku nekaterih članic celo druţbene razseţnosti. Ţenskam
pripisujejo celo odgovornost za stopnjo kriminala v druţbi. K. S. navaja primer sorodnikov v
ZDA, ki so kljub neplačani odsotnosti z dela zaradi materinstva poskrbeli, da je za otroke
najprej skrbela mati, kasneje pa babica. Kot navaja: "Američanke imajo šest tednov
porodniške in kar poglej si njihov narod prosim! /.../ti trije otroci so super vzgojeni in verjetno
eni redkih ki ne bodo letali po šolah z oroţjem!"
Delitev starševskega dopusta lahko po mnenju članic zaradi dvojne obremenjenosti ţenske v
skrbstveno bolj intenzivnem obdobju nege otroka povzroči škodo tudi materi. V tem
kontekstu je skrb za materino dobrobit izraţena kot nejevera v zmoţnost opravljanja obeh del
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(skrbstvenega in plačanega) hkrati. Torej je delitev starševskega dopusta samoumevno
nerecipročna menjava spolnih vlog. Oče prevzame le del skrbstvenih del, medtem ko naj bi
mati prevzela plačano delo v celoti. Zato P. B. P. pravi: "/.../Mene je kar izčrpalo, določena
obdobja zagotovo ne bi zmogla cele28 /.../"
7.2.2.4 ŢENSKOST
Kako se v skupini Mamice konstruirata spol in ţenskost, se pri vprašanjih deljenega
starševskega dopusta kaţe v treh različnih kategorijah, prikazanih na sliki 7.2.
Androcentrični konstrukti ţenskosti se najpogosteje kaţejo skozi pojem nepredstavljivosti.
Ţenskam je nepredstavljivo, da bi skrb za 3 mesece starega otroka prepustile drugi osebi, tudi
očetu otroka. K. R. poziva avtorico: "Ne tega naredit. Doma imam skoraj trimesečnika in
nemorem si zamisliti da bi ga sedaj pustila doma, jaz pa šla.". Enako se odzove T. E.: "Jaz to
nebi nikoli sprejela.. 3mesece, to vam bo ţal celo ţivljenje naredite pa tko kokr čutite"
Slika 7.2: Androcentrični konstrukti ţenskosti, dekonstruiranje spolov in mejne prakse, po
pogostosti. Najpogostejši na vrhu.

Da je nega otroka pravzaprav ţelja matere, je tudi značilno za "pravo" ţensko, ki si ţeli
skrbeti za druţino. K temu pripomore prepričanje, o "naravni povezanosti" med materjo in
otrokom tudi po rojstvu. M. Č. navaja, da sta mati in otrok neločljiva, pri tem pa se sklicuje na
"znanost":
Če dojenčka doţivljate kot samostojno, od vas ločeno in čustveno neodvisno osebo, ga boste
pač pustili drugi osebi. Ne glede da je to oče, ta oseba za dojenčka ni primarna. To ste vi. In
simbiozo, ki je za zdrav duševni razvoj odločilno pomembna, boste prekinili v najbolj
"ključnem" trenutku. Za vas bo to pač sprememba, ki jo boste prenesli z nekaj stresa in

28

Govori, da ne bi zmogla celega oz. polnega delovnika.
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prilagajanja, za dojenčka bo to psihološko "konec" nečesa odločilnega, česar ne bo mogel
kar enostavno sprejet. Psihološko gledano je ţe pri enem letu "cela štala", ko otrok "izgubi"
mamo zaradi vrnitve v sluţbo, kaj šele pri treh mesecih. Danes toliko vemo o zgodnjih
odnosih in njihovem pomenu za vse ţivljenje, ogromno vemo o nevrobiologiji zgodnjega
otroštva, da je tako usoden poseg v zdrav razvoj otroka dopusten ob res tehtnih
razlogih. Tako tehtnih, da jih resnično ne morete obiti.

M. Č. komentar je dobil kar 13 "všečkov", kar je drugo najvišje število. Mati, ki bi otroka
pustila v varstvu očeta, po mnenju M. Č. ogroţa dojenčkov duševni razvoj.
Pojavi se tudi pripisovanje moških in ţenskih "naravnih" lastnosti: "/.../ ampak otroci bojo pa
dobili več pozornosti kot z mano ki sem pač ţenska in vidim vse mogoče zadeve ki jih moram
pospraviti." Gospodinjsko delo se ne kaţe samo kot dolţnost ţensk, ampak kot del izključno
ţenskih lastnosti.
Mejne prakse označujejo vmesno kategorijo med androcentričnimi konstrukti ţenskosti in
dekonstruiranjem spolov. Če se bodo premaknili in v kateri smeri, je zaradi pomanjkanja
časovno primerljivih podatkov nemogoče trditi. V to kategorijo sem uvrstila sprejemljivost
"menjave29", vendar le proti koncu starševskega dopusta. To je najbrţ povezano z normo
dojenja, ki fizično onemogoča odsotnost matere v zgodnjem otroštvu. Mejne prakse so tudi
delo s skrajšanim delovnikom in mnenje, da je "biti doma z otrokom" vzgojno koristno za
očete. Matere očitno čutijo podcenjenost svojega skrbstvenega dela in predvidevajo, da bi jih
očetje bolj cenili, ko bi sami izkusili ta napor.
"Jaz nisem, ampak ni narobe", je prav tako mejna kategorija, saj po eni strani ne stigmatizira
odločitve, po drugi strani pa ta odločitev ni bila "pravilna" za njihovo druţino. Bodisi se oče
ni strinjal bodisi ni bilo "treba". Osebne okoliščine, ki odločitev naredijo nujno, pa kljub
omenjenim implikacijam v obstoječi literaturi (Chistopher, 2012; Nentwich, 2008) ne
smatram za dekonstruiranje spolov. Komentar Špele S.: "treba je preţiveti...", ni argument, ki
bi izzival prevladujoče konstrukte spolov intakšno upravičevanje tudi v skupini Mamice ni
legitimno, saj so ţenske dolţne skrbno načrtovati materinstvo. T. E. za neodgovorne označi
matere, ki zaradi finančne stiske nimajo moţnosti ostati z otrokom na starševskem dopustu:
"halooo pa na to se misli prej, kako bo, ko bo porodniška al kako bo, ko je nav sori..." Mati je
odgovorna "prej misliti" in zagotoviti okoliščine, ki ji bodo omogočile intenzivno
materinstvo.

29

Menjava v narekovajih, ker zakon določa, da obema staršema pripada enak deleţ starševskega dopusta.
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K dekonstruiranju ţenskosti in androcentrične definicije materinstva bistveno prispevajo
informacije. Kot sem ţe omenila, se kot najpogostejša pojma pojavljata ravno informacije (31
omemb) in dojenje (16 omemb). Informacije o pravicah iz naslova starševstva so bistvenega
pomena, saj ozaveščajo o izbirah. Pogosto se pojavi tudi neposredno izzivanje konstruktov
(kar 14 omemb). R. R. zanika trditve o naravni povezanosti matere in otroka: "Le kako smo
mi preţiveli, ko so naše mame imele samo 3m porodniške???", kar podpre tudi T. Z.: "Se
strinjam z R. R., mene in brata sta starša pustila pri babici,ko sem bila stara 6 mesecev,
300km stran od njiju, še brez telefona so bili takrat. Hiša se je gradila,mami je študirala... Ni
šlo drugače. Pa ne samo, da sem preţivela, z mamo se super razumeva." Ostale članice
skupine se na izzivanje prevladujočih konstruktov ostro odzovejo in nastane prepir.
7.2.2.5 PRIMERJAVA S TUJINO
M. Č. ravnanje mater v preteklosti označi kot "zastarelo prakso": "Drage moje, smo preţiveli.
Tako kot brez elektrike, centralne, notranjih stranišč, pralnih strojev, brez avtomobilov, brez
trgovin in trgovskih centrov, brez pic in potovanj v eksotične kraje ... Pa danes ne
prakticiramo zavestno takega "predpotopnega" ţivljenja. Zakaj bi svojemu otroku delal nekaj,
kar je z desetletji izkušenj in dognanj spoznano za škodljivo? Sicer pa ... Kar veste, daste, kar
iščete, to tudi najdete." Preteklo prakso mater označi za zastarelo, takoj v naslednjem
komentarju pa označi moderno kulturo za "nenaravno".
Velike razlike so med tretjim in t. i. prvim svetom, v prid tretjemu, seveda. Kar se tiče
zgodnjih odnosov. Tam so mame z otrokom do 4. leta in več ... Ja veliko te stabilnosti je
odvisne od kvalitete prvega odnosa, seveda sem sodi stalnost ...Ravno ta primerjava našemu
razvitemu svetu kaţe glavno zmoto: mame ne sledimo več temu, kar je v nas narava poloţila,
ampak temu, kar nam pravijo, da je ok, normalno ... In zato je toliko teţav ţe z osnovnimi
zadevami, kot recimo dojenje ...

Ko članice primerjajo Slovenijo s tujino, se kot prevladujoča pokaţeta pojma, ki sta me
najbolj presenetila. Namreč, idealizirajo androcentrizem v tradicionalnih druţbah in
neoliberalizem v ZDA, kjer so ţenske, zaradi individualizma in slabe druţinske politike,
prisiljene v domestifikacijo. "Saj v Ameriki po tem sistemu-kako so dragi vrtci, si ţenske
vzamejo dlje časa frej dokler so mali..." (T. P.). Kritika leti predvsem na drţave (tudi
Slovenijo), kjer imajo/imamo ţenske več moţnosti izbire, kar nam omogoča "napačne"
odločitve.
7.2.2.6 FINANČNI ARGUMENTI
Celotna kategorija kaţe na to, da ţenske prevzamejo celotno "materinsko kazen" oz. upad
dohodka zaradi materinstva. Navajajo veliko število lastnih primerov izgube zaposlitve zaradi
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starševstva in teţave pri iskanju nove zaposlitve. Matere pogosto izrabijo celoten starševski
dopust, kljub temu, da nimajo pravice do denarnega nadomestila. Sprijaznijo se s t.i.
starševskim dodatkom, ki je namenjen materam, ki niso upravičene do denarnega nadomestila
za nego in varstvo otroka in znaša pribliţno 250€. Za finančno situacijo so matere, po mnenju
članic v Facebook skupini odgovorne same, saj bi morale "prej misliti" in zagotoviti
optimalne okoliščine za vzgojo otrok, zato pomanjkanje denarja ni legitimen razlog za
"zanemarjanje" otrokove potrebe po materi.

7.2.3 VRTEC
Podatkov na temo vrtca je v skupini Mamice zelo veliko, kar mi je omogočilo primerjavo
podatkov med leti 2013 (priloga D), 2014 (priloga E), 2015 (priloga C) in 2016 (priloga F), ki
jih bom natančneje predstavila proti koncu naloge.
Pri pregledu zakonodaje RS v poglavju 5 sem izpostavila, da strategije EU, ki določajo
stopnjo vključenosti otrok v vrtec, vključenosti otrok v vrtec med 11 mesecem in čertrtim
letom starosti ne obravnavajo. Slednje namiguje na splošno sprejetost stališča, da je
vključevanje najmlajših otrok v varstvo izven doma neprimerno. Pri zbiranju podatkov sem se
zato osredotočila zgolj na vprašanja, ki so obravnavala vpis otroka v vrtec takoj po izteku
starševskega dopusta, torej pri enem letu. Analizirala sem izključno vprašanja, ki so se
nanašala na odhod otroka v vrtec, kadar ima mati moţnost izbire med vpisom v vrtec in
nadaljnjim varstvom otroka v domačem okolju. Ker se je pogosto pojavljal pojem spodnje in
zgornje meje za vstop v vrtec, sem analizirala še kvantitativne podatke. V vprašanju iz leta
2013 kvantitativnih podakov ni dovolj, zato sem to leto pri računanju idealne starosti za vpis v
vrtec izpustila.
Idealna starost otroka se v odgovorih razlikuje, zato sem iz vseh analiziranih odgovorov
izračunala povprečno optimalno starost, ki je prikazana v tabeli 7. 3. Za analizo sem izbrala
odgovore na vprašanja, ki so neposredno spraševala po "idealni" oz. "pravi" starosti za vpis v
vrtec. V letih 2017 in 2018 ni bilo na voljo podatkov, zato sklepam, da tematika ni več
aktualna zaradi sprejetega konsenza. Povprečje idealnih starosti za vstop v vrtec se giblje
okoli drugega leta starosti otroka, kar je veliko niţje od strateškega mejnika EU. Kljub
povprečju je iz tabele 3 razvidno, da največ mater meni, da je za otroka idealen vstop v vrtec
ţe pri enem letu. Zanimivo je idealna starost v letu 2015 za polovico leta višja kot v letu 2016.
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Tabela 7.3: Idealna starost za vstop v vrtec po letih
Idealna starost

Število
odgovorov

Število odgovorov Število odgovorov

2014

2015

2016

Skupaj

1

33

30

32

95

2

13

20

21

54

3

15

31

18

64

4

4

9

2

15

5

3

4

0

7

6

2

3

1

6

Skupaj

70

97

74

241

2,10

2,44

1,92

2,15

otroka v letih

Povprečna
idealna starost v
letih

7.2.3.1 OTROKOVE KORISTI
Skozi analizo vseh vprašanj in odgovorov na temo vrtca sta se najpogosteje pojavljali
kategoriji "za vrtec" in "proti vrtcu". Obe kategoriji sta utemeljeni na podlagi otrokovih
koristi, kot jih dojemajo članice Facebook skupine. Na sliki 7.3 so prikazani pojmi, ki sem jih
oblikovala skozi analizo vseh vprašanj in odgovorov na temo vrtčevskega varstva.
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Slika 7.3: Kategoriji "za vrtec" in "proti vrtcu" z vidika otrokovih koristi, s pojmi, po
pogostosti, od najpogostejših na vrhu

Matere v prikazanih kategorijah izraţajo lastna prepričanja, kaj je za otroka najbolj koristno
ter legitimirajo ali stigmatizirajo vrtčevsko varstvo. Kaj je po njihovem mnenju za otroka
najbolj koristno utemeljujejo na podlagi različnih izkušenj in "strokovnih" informacij. Obe
kategoriji uvrščam v ideologijo intenzivnega materinstva, saj se osredotočata zgolj na
otrokove ţelje in potrebe.
7.2.3.2 PRIMER N. T.
Primer N. T. sem izbrala za podroben prikaz, zaradi velike količine odzivov na njeno
vprašanje in pojmov, ki dobro orišejo dinamiko v skupini. V časovni primerjavi bo sluţil tudi
kot predstavnik leta 2015, saj je edini primer razprave v omenjenem letu, ki bi ustrezalo
zastavljenim kriterijem izbora. Je zelo nazoren prikaz, kako se lahko članice skupine, ki je
prvotno namenjena podpori materam in izmenjavi različnih mnenj, ter kot glavno pravilo
navaja strpnost, odzovejo agresivno in stigmatizirajo "slabo" mater. Je najbolj nazoren primer
osebnega napada na mater, ki ni delovala skladno s prevladujočo ideologijo intenzivnega
materinstva.
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Pritiski v skupini se najizraziteje pokaţejo, ko ţeli članica v vrtec vpisati leto dni starega
otroka, kljub temu, da je sama doma. N. T. je 6. decembra 2015 objavila vprašanje: "če bi
imele šanso, da imate enoletnika doma in ste vi z njim..ali bi ga dale v vrtec zaradi druţbe in
ostalih stvari, ki jih doma mogoče ne bi počeli kot jih v vrtcu (raznorazno ustvarjanje..)..ali bi
ga imele doma?" Ţe samo vprašanje poudarja, da je povod za vpis izključno pomanjkanje
aktivnosti doma in ne ţelja po prostem času matere. To avtorica poudari večkrat tudi v
nadaljevanju razprave, zaradi ponavljajočih se osebnih napadov na njo. Po mnenju večine
članic je nesprejemljivo vpisati leto dni starega otroka v vrtec, če je mati doma: "100x
preţvečena tema....Vsekakor doma! Ne razumem starša, ki da otroka v vrtec, če je sam doma.
Pa nikdar ne bom razumela, sploh pa 1 leto starega." (P. S.). Ta komentar prejme 12 všečkov
in podporo članic: "Točno to!!" (B. J.).
P. S. nadaljuje: "Delamv vrtcu in še predobro vem, kako je tam. In ne, nisem dala30, kljub
temu, da sem v sluţbi!!! In ne razumem, zakaj hudiča pri 1 letu v vrtec, če ga imaš lahko
doma. Pri 1 letu NI SOCIALIZACIJE!!!!" Podporo prejme še od drugih vzgojiteljic: "Se
podpišem pod P. S.! Traparije govorite...tudi jaz delam v vrtcu in situacija v jaslih je daleč od
roţnate. In imam otroke doma, imela jih bom dokler bo to mogoče oz. dokler sami ne bodo
izrazili ţelje po vrtcu /.../" (N. M.).
Prepir in osebni napadi se v tej razpravi samo še stopnjujejo in matere so hitro označene za
"slabe". Članice stigmatizirajo matere, ki otroke mlajše od treh let vpišejo v vrtec in tovrstne
odločitev označijo za "polovičarstvo". S. M. napiše, da otrok sicer nima nobenih koristi od
vrtca, a ima še manj koristi od matere, ki se ga ţeli znebiti: "Če pa mama na vsak način hoče,
da gre otrok v vrtec, bolje zanj, naj gre. Bo ziher bolj uţival, kot z njo."
Osebni napadi se nadaljujejo tudi s strani mater, ki podpirajo vrtec. P. Z. kritizira preveč
zaščitniške matere: "Ene bi otroke do 30 pomoje mele doma..samo, da bi jih lahko
kontrolirale in potem se čudite maminim sinčekom."
Upravičevanje
Zagovornice vrtca se zelo pogosto branijo in upravičujejo svoje odločitve. Na očitke, da se
jim z otrokom iz sebičnih razlogov "ne ljubi" ukvarjati, se odzovejo z naštevanjem raznih
opravil, ki jih opravijo v otrokovi odsotnosti. Pogost argument je gospodinjsko delo. A. K. S.

30

Svojih otrok ni vpisala v vrtec.
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se brani: "tudi če je mamica doma ni slaba mama, če je otrok tistih nekaj uric v vrtcu in jih
preţivi zase ali pripravi stvari, da se lahko potem 100% posveti otroku....toliko bolj se mu
lahko posveti." Matere tako kompenzirajo "prosti" čas, ki so ga imele "neupravičeno" na
voljo, ko so se "znebile" otrok. Tukaj se ponovno kaţe, kako ponotranjene so tradicionalne
spolne vloge, kjer skrbstveno in gospodinjsko delo samoumevno pripada ţenskam. Kaţe se
tudi ponotranjenost ideologije intenzivnega materinstva, saj se matere otrokom za odsotnost
naknadno odkupijo s še večjo pozornostjo.
Dihotomija - Pravilno materinstvo
V Facebook skupini Mamice je obilica nasvetov, kako otroka pravilno vzgajati, saj sama
prisotnost matere ni dovolj za optimalen razvoj. Po mnenju članic je treba organizirati
celovrsto dejavnosti, ki stimulirajo otrokov razvoj, kar je značilno za ideologijo intenzivnega
materinstva. V skupini se kaţe izrazita dihotomija dobre − slabe matere in pravilnega −
napačnega ravnanja z otrokom. S. V. obsoja ravnanja "slabih" mater, med njih pa prišteva tudi
matere, ki so ţrtve druţinskega nasilja: "/.../npr.za kakšno mamo ko pusti otroka ali dovoli da
jo očim pretepa itd. še hujše grozovite mame, ki niso vredne imena MAMA."
Prav tako je veliko poveličevanja "pravilnih" praks s strani poţrtvovalnih, intenzivnih mater.
K. Š. se zaveda napora, vendar poudarja, da je to materina dolţnost:
Jaz vem kako je to. Moj je z malo bil po navadi celo dopoldne doma dokler nisem prišla iz
sluţbe. Itak, da je mala bila po dveh dneh take rutine ţe super tečna. In kaj sem naredila?
Izmozgana Od šihta sem malo pobasala in šla z njo od enih igral do drugih ( ker vsepovsod
tudi ni blo otrok). saj se igrajo skupaj ampak glih za pol urce max. Treba je otroku pač rutino
razbit in to je vse. Tam pri 1.5 leta pa se mi zdi so ţe v redu za v vrtec. Če bi bila doma bi jo
imela doma do drugega leta ziher! In ja je noro naporno in se moraš noro trudit, da
razbiješ dolgočasen vsakdanjik ampak mami je zakon! Tak kot jih me pocartamo in
potolaţimo jih ne more nobena vzgojiteljica.

Ker matere med seboj tekmujejo v poţrtvovalnosti in zmogljivosti, se poveličevanje
nadaljuje. V. K. prejme kar 26 všečkov za svojo poţrtvovalnost:
Doma....Definitivno in brez premisleka!!! Ko sem drugič rodila je bila hči stara 15
mesecev..Oba sem imela doma, oba v plenicah...Sin je bil poleg tega se nedonosen...Ne bom
rekla, da ni bilo fizično naporno, ampak je bilo toliko plusov ZA, da nisem niti za trenutek
omahovala.... Ko je bila stara 3 leta je sla v vrtec, malega sem imela se eno leto doma in je
sel v vrtec tri mesece pred tretjim letom...Pa bi imela vrtec zastonj, ker je bilo to v času, ko je
imel drugi otrok brezplačno varstvo v vrtcu.... Dve leti po sinovem rojstvu se je rodila še
naša tretja sreča in prav tako prestopila vrata vrtca pri dobrih dveh letih in pol /.../ Danes so
vsi trije uspešni vsak na svojem športnem področju in zaenkrat odlični v soli.... MENI, NAM
za to odločitev ni bilo res nikoli ţal in če bi imela 10 otrok, bi se odločila enako...Moje
mnenje je, da v tako zgodnjem obdobju otrok najbolj potrebuje mamo, domače okolje in
varno zavetje...
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Kljub podpori nekaterih članic in zagovarjanju vrtčevskega varstva, so same članice ocenile
konsenz. V. Ţ. podpre prejšnji komentar: "Se strinjam z večino, da če je moţnost naj ostane
otrok doma z mamo. Prava mama mu v prvih letih da tisto toplino in bliţino, ki jo tudi najbolj
ljubeča vzgojiteljica ne mora dati na enak način. V. K. je odlično napisala še strinjam z njo
100%." Večina, kar 70% članic, ki so odgovarjale na vprašanje N. T. meni, da je v tem
primeru za otroka optimalno ostati doma z materjo. Podatki so prikazani v spodnji tabeli 7.4.
Tabela 7.4: Števila in deleţi odgovorov na vprašanje N. T., 6. decembra 2015
Skrajšan čas v vrtcu

Otrok naj bo

Naj gre

doma

v vrtec

ali zasebno varstvo

Skupaj

odgovorov

181

54

16

258

Odstotek

70%

21%

6%

100%

Število

Na obilico komentarjev, ki so navajali, da kvalitetna vzgoja terja veliko časa in truda, vendar
je neoporečna dolţnost dobre matere, se avtorica vprašanja naposled ukloni pritiskom in se
zagovarja: "meni moj čas ni problem..vidim na otroku da bi bil rad v druţbi otrok..rada bi ga
pa mela doma zaradi crkljanja..nadzora hrane..čistoče..." Večkrat omenja, da v domačem
kraju niti ni igrišč, kamor bi otroka lahko sama peljala, niti ni drugih otrok. Čuti potrebo
zagovarjati svoje materinstvo in brani svojo ţenskost. Poudarja, da ne misli na sebe in svoj
čas, temveč se odziva na otrokovo potrebo po druţbi vrstnikov. S tem zaman poskuša
pridobiti potrditev in odobravanje skupine. Dobi sicer nekaj podpore, vendar večinoma le
nasvete in predloge, kako naj se z otrokom "bolj intenzivno" ukvarja. M. J. ji svetuje: "Sej mu
bo vaša druţba tudi dovolj. En dan rišeta drug dan s temparkam, radi posodo pomivajo,
pomagajo kekse peči. V bistvu ga povsod v vsakodnevne rutine lahko vključite če ţe hodi, pa
tud če je samo na tleh se da."
Starost otroka
V kategoriji "proti vrtcu", je najpogostejši pojem ravno starost otroka oz. spodnja meja za
vstop v vrtec. Zgornja tabela ţe prikazuje deleţ mnenj, da je za otroka N. T. optimalno
varstvo doma. Dodatno naj omenim, da 15% članic predlaga, naj bo njen otrok doma vsaj do
2. leta, 13% pa bi ga zadrţalo doma vsaj do 3. leta.
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Po mnenju nekaterih članic, je vrtec pri zgodnji starosti čustveno in zdravstveno škodljiv za
otroka. Ţe med prvimi ji osebna znanka31 G. Č. svetuje: "Bi blo bolje da je doma stara, non
stop bolan, ponoč ne spimo, joka in ţeli spat zraven mene, pa je do zdaj spal sam od začetka,
a čez dan jokast, skoz sili v naročje. mu skušam ugodit res, ljubim ga res, a je sprememba
1000% med tem kakšen je bil in zdaj..." Tudi V. T. potrdi slabo izkušnjo: "Zdaj je pa samo v
treh tednih ţe drugič bolna prej pa v 11 mesecih tud 1x ni zakašljala in se ponoči imamo
probleme ker full podoţivlja dneve v vrtcu." Škodo na zdravju otroka pa lahko matere omilijo
le z dojenjem, ki po mnenju članic blagodejno vpliva na otrokov imunski sistem.
Neoliberalna miselnost
N. T. očitajo tudi odţiranje prostega mesta v vrtcu, ki bi ga sicer prejela bolj "zasluţna" mati.
Kaţejo ponotranjenost neoliberalne miselnosti, ki razbremeni javne politike vsakršne
odgovornosti za zagotavljanje zadostne količine vrtčevskih kapacitet. Zaradi pomanjkanja
prostih mest v vrtcih naj le-ta prejmejo otroci bolj "zasluţnih" mater: "Veliko mamic je doma
pa daje otroke v vrtec katerega imajo zastonj, potem pa res nekdo potrebuje varstvo ga pa ne
dobi" (T. P.). N. T. ponavljajoči očitki zelo razburijo in se zagovarja:" OK..ker očitno pisem
kitajsko - OTROK V TEH PIZDOVCIH NI!! KAM ZABOGA NAJ GA PELEM V
DRUZBO??!!?? MESTO V VRTCU KI GA ODZIRAM NEKOMU DRUGEMU SI PA V
...*€@+%((-&"
Materina odločitev - ekstenzivno materinstvo
Kljub mnoţici očitkov in stigmatiziranja vrtčevskega varstva, ki naj bi bilo po mnenju članic
namenjeno le materam brez moţnosti izbire, se pojavi tudi odkrito zavračanje ideologije
intenzivnega materinstva. N. H. je edina, ki odkrito zavrača ideologijo in ne upravičuje
svojega ravnanja: "Moja dva sedaj tudi odţirata nekomu mestu pa mi gladko dol visi...kje pa
piše da ne smeta v vrtec, če sem jaz doma? In dokler ga plačujem me lahko samo kušnejo
nekam s temi izjavami."
Pogosta so tudi mnenja, da je vpis v vrtec materina odločitev. P. Z. jo spodbuja32: "N. T....ne
oziraj se na komentarje..če ti tako misliš, da bi se v vrtcu ok počutil in da rabi druţbo ga daj

31

Na podlagi pogovora sklepam, da sta osebni znanki, saj N. T. partnerja omenja po imenu in pišeta o preteklih
dogovorih. G. Č. pa jo kliče "stara", kar je slengovski izraz za kolegico.
32
Spodbujajo tudi druge mame, ki menijo, da sama najbolje pozna svojega otroka in najbolje ve, kaj otrok
potrebuje. Tovrstne spodbude pa ne smatram za zavračanje ideologije, temveč za potrjevanje predpostavke
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brez slabe vesti v vrtec pa tudi, če se doma po riti čohaš, kaj koga briga kaj doma delaš." Tudi
K. H. opiše svojo izkušnjo in dobi 19 všečkov ter ostale potrditve:
Vsi ki so mnenja da otrok pri enem letu se ne rabi druţbe se hudo motijo in očitno nimajo
svojih otrok v vrtcu, naši se mesa če je doma... ko je bolana prve par dni se gre, takoj ko se
boljše počuti pa zjutraj stoji pred vrati in joče da hoče v vrtec. Pa ima 18m. Naučijo se
ogromno ţe zato ker posnemajo ostale. Tudi majhen otrok je druţabno bitje. Ja so tudi
minusi - bolezni. Ampak roko na srce: v vato jih ne morete zavit. Nekatere bolezni je boljše
da jih preboli čim prej in tudi majhen otrok vse laţje prenaša. Saj ga daste lahko tudi samo za
4 ure. Verjemite, da bo tudi vam pasalo pa za to ne bo otrok nič prikrajšan. Na splošno pa
tudi glede uvajanja, laţje pri enem letu kot pri treh. S tem se strinja večina vzgojiteljic

Kljub mnenju, da je otrok na boljšem doma, jo V. L. Spodbuja, naj pomisli tudi na svoje
potrebe: "Kar se otroka tiče, se mi zdi bolje, da je doma, če je ta moţnost.. Razmislite pa tudi
o sebi.. imate dnevno dovolj časa zase in za ostale stvari? Vam mogoče partner, starši
prevzamejo skrb za otroka, da se vi dovolj odpočijete in postorite potrebno? Vsaka odločitev
bo primerna.."
7.2.3.3 PRIMERJAVA VRTČEVSKIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV PO
LETIH
V primerjavi s primerom N. T. iz leta 2015 sta spodbude in ekstenzivno materinstvo mnogo
bolj pogosti kategoriji v objavah iz prejšnjih let. V letih 2013 in 2014 so odgovori na
vprašanja vrtčevskega varstva popolnoma drugačni. Strpnost do ekstenzivnih oblik
materinstva je z leti očitno bledela in vedno bolj se je uveljavljala in utrjevala prevladujoča
ideologija intenzivnega materinstva, kar bom ponazorila s primeri pogovorov iz let 2013,
2014, 2015 in 2016.
A. K.18.avgusta 2013 prosi skupino za mnenje in dobi 96 komentarjev (priloga D):
Mamice, kakšne izkušnje imate z zgodnjim odhodom otročka v vrtec? Moja punčka bo
septembra stara eno leto in naj bi šla čez dva tedna v vrtec, jaz pa se še kar ne morem
odločiti ali naj jo res dam v vrtec ali raje k babici. Bliţje ko je ta vrtec, teţje mi je. Skrbi me
tudi, ker je zelo navajena,da se z njo ukvarjamo, da jo potolaţimo, ko ji je hudo, tudi zaspati
ne zna sama, ampak jo uspavam v naročju, pa še nikoli ni bila nikjer stran od očija in
mamice, niti babice jo še same niso čuvale. Ima katera podobno izkušnjo?

Otrok A. K. je očitno zelo navezan na starše in ni bil niti pri babici še v varstvu, zato je mati
zaskrbljena in po branju komentarjev na vprašanje N. T. sem pričakovala manj prijazne
komentarje. Kljub temu, da je otrok A. K. enako star kot otrok N. T. in ima A. K. prav tako
alternativno varstvo pri babici, so odgovori zelo drugačni. Za razliko od debate N. T., tukaj

"mami ve najbolje", saj se ponovno intenzivno osredotoča na otrokove potrebe in predpostavko, da mati otroka
najbolje pozna.
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dihotomije prav − narobe ni zaznati. Prav tako ni natančnih navodil, kdaj naj bi otrok vstopil v
vrtec. Spodnjo mejo za vstop ocenjujejo na podlagi otrokovih sposobnosti komuniciranja in
ne natančno v letih.
Prevladuje mnenje, da je vrtec vzgojno koristen in optimalna odločitev, tudi za tako majhnega
otroka. Drugi najpogostejši pojem pa je presenetljivo, skrb za mater. Pogosto omenjajo, da je
odhod otroka v vrtec teţji za mater in avtorica vprašanja je deleţna številnih tolaţb: "Teţje je
nam staršem kot otrokom. Otrok se tako hitro navadi, če ti ne bos zaupala vrtcu tud otrok ne
bo. Moj je šel v vrtec z 11m brez problema. Tam se tako hitro navadijo na vse, jest, spat pa se
druţbo ima." (I. L.) in "probaj, saj se bo hitro navadila, še vsi so se...ne je preveč ujčkat" (K.
S.).
Pogosto govorijo tudi o številnih pomanjkljivostih varstva pri babicah, ki otrokom ne nudijo
dovolj discipline: "mojo bi pa imele babice, pa jaz nočem.. bi jo imele neskončno rade in jo
cartale, kej več koristnega pa ne" (S. B.). Izpostavljajo tudi, da je varstvo otroka breme za
babice in s tem zavračajo samoumevno dolţnost starejših ţensk, da nosijo breme vzgoje še za
svoje vnuke. A. K. X.. nagovarja avtorico: "Vrtec definitivno....pomisli tudi na babico....ne
vem koliko je stara ampak čuvanje enoletnika je zelo naporno....še zame pa sem stara 28. Moj
je star 14m pa gre septembra....komi čakam."
Članice so na vprašanje A. K. odgovarjale zelo strpno in dialog je mnogo bolj prijazen kot v
primeru N. T. Ni bilo osebnih napadov, le izraţanje mnenj. Proti koncu pogovora se sicer ţe
pojavi nasprotovanje vrtcu, vendar se T. Š. izogiba prepiru: "No ja, to ni res, ampak ok, bom
tiho; da ne bo spet kreg. Vrtec niti pribliţno ni pogoj za socializacijo, marsikdaj jo lahko celo
ovira (če vemo, kaj socializacija je), morajo pa starši seveda na to kaj dat, ne pa 'zapirat
otroka med štiri stene', je pa precej bolj naporno, kot ga dat v vrtec, to je pa res." Iz
napisanega lahko sklepamo, da je v skupini ţe nastajal prepir, vendar je v letu 2013 veljal za
nesprejemljivega in osrednja norma v skupini je bila strpnost, ki je zapisana tudi med pravili.
Populacija na začetku delovanja skupine ni bila izključno ţenska, saj v debati A. K. sproščeno
in aktivno sodeluje tudi moški. Avtorica se zaradi koristnih in prijaznih nasvetov članicam na
koncu celo zahvali: HVALA mamice!! Super ste!!!"
Ni bilo opaziti niti izrazite dihotomije prav − narobe, niti natančnih navodil, kako in kdaj je
treba otroka vpisati v vrtec. Odgovori so večinoma tolaţeči in informativni. Prevladuje
prepričanje, da je vrtec za otroka koristen, vendar otrokova korist ni osrednja skrb članic,
temveč je v ospredju tolaţba matere.
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28. maja 2014 spodnje vprašanje objavi A. T. in prejme 99 komentarjev (priloga E):
Ţivjo! mamice imam eno vprašanje..kdaj ste dale svoje otročke v vrtec? pri kolikih mescih?
tudi če niste imele sluţbe? jaz sem dala vpisnico za septembra, stara bo 13mesecev, in zdej
moj pametuje in sitnari da ne, da bo boga, da je še premala in nevem kaj še vse...tega mam
resnično poln kufer, rada bi jo dala zato v vrtec ker bo v druţbi sovrstnikov, v bliţini ni
nobenega otroka njene starosti, so starejši, takšni ki so ţe v oš ali sš...zato me zanima kdaj
ste dale svoje otročke v vrtec, ste jih dale tudi če niste imele sluţbe, če ja kdaj v tem
primeru?

Največ odgovorov na to vprašanje je bilo informativnih. Matere so navajale, pri kateri starosti
so vpisale otroke v vrtec in svoje izkušnje z uvajanjem. Drugi najpogostejši pojem je
argumentiran vpis otroka v vrtec zaradi sluţbe ali iskanja zaposlitve.
Kljub temu, da še vedno prevladuje mnenje, da je vpis otroka v vrtec legitimno materina
odločitev, se ţe na začetku tega pogovora pojavi določanje spodnje starostne meje za vpis. A.
S. napiše: "Vsak se po svoje odloči. Men se zdi eno leto tudi, da so še premajhni. Rabijo še
vedno ful pozornosti in v vrtcu vzgojiteljica nima tok časa." R. Ţ. odgovarja: "Naša gre
septembra prvič, bo pa stara malo majn kot 4 leta. Pa ni nič kaj majn socializirana kot drugi...
Tamali pa še tud ne gre letos, mogoče drugo leto ko bo star dve leti..."
Kljub temu, da osebnih napadov na avtorico vprašanja še ni zaznati, začne ta kaj hitro
zagovarjati svojo odločitev: "glede na to da imamo veliko kmetijo, bi rada kak dopoldan kaj
naredila...men se gre za to da bo z drugimi otroki itd. in ne samo za mojo korist...drugače pa
ja, iščem si ţe zdaj sluţbo, ampak okoli hodit in spraševat za sluţbo z otrokom ne morem, ali
pač?"
A. V. ji odgovarja: "Če si brez sluţbe in jo imaš namen intenzivno iskati, potem bi jo jaz dala
v vrtec, drugače bi jo pa imela eno leto sigurno in z največjim veseljem še doma. Pri enem
letu so sami sebi čisto zadostni in tudi, če jih opazuješ se vsak igra, hodi, plazi, joka... po
svoje. Kot sem enkrat prebrala,vrtec je zato, ker ga potrebujejo starši in ne otroci."V tem
zapisu je ţe razvidno, da se vrtec pojmuje kot korist matere, ki mora biti upravičena, saj
otroku ne prinaša nobenih koristi.
Spodbudnih komentarjev v letu 2014 ne manjka, saj še vedno prevladuje mnenje, da je vrtec
pri tej starosti koristen, prav tako se še vedno kaţe tudi skrb za materino dobrobit. K. S. deli
svojo izkušnjo: "oba z 11meseci... če moraš it v sluţbo, pač nimaš druge izbire. tko da, A.,
pupiko lepo med otroke pa bo... ti pa malo uţivaj doma v samoti." Tudi K. V. K. jo spodbuja:
"A., nehaj opravičevat in polagat računov za svojo odločitev tukaj nam, ki te ne poznamo in
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delaj po svoji vesti. Vsaka ima svoje izkušnje in svoje ţivljenje in na podlagi tega napiše
svoje mnenje. Sama veš kako in kaj, le poslušaj se. Dobila si veliko izkušenj mamic s otroci v
vrtcu in otroci, ki niso v vrtcu, pretehtaj + in - in se po svoji vesti odloči. Odločitev bo v
vsakem primeru pravilna, le poslušaj se... Pa srečno s sluţbo, kmetijo in otroci." A. T. ji
odgovori: "ma razjezi me to, ko nekatere mislijo, da ţe tko al tko leţim cele dneve, pa bi še
useen dala otroka v vrtec...če ima pa ktera preveč časa, lahko pride pa kamot kaj pomagat."
Očitno si A. T. kljub odločnosti močno ţeli potrditve članic, zato vseskozi in vztrajno
upravičuje svojo odločitev: "drage dame, je res da sem doma, ampak pri 60ha kmetije je
vedno dovolj dela, poleg tega si ţe in si še bom iskala sluţbo, ker vsak € danes pride prav..."
Kljub prevladujoči spodbudi pa lahko ţe zasledimo tudi pozive, naj se kljub veliki količini
gospodinjskega dela odloči "pravilno", kar v tem kontekstu pomeni, naj se bolj potrudi in
poskrbi doma še za svojega otroka. M. D. stigmatizira matere, ki so jim otroci "odveč": "Pri
treh letih, moje mnenje je, če sem doma imam tud čas poskrbet za otroka, glih tolk napot mi
pa ni, da bi jo dajala v vrtec. Pa tud doma se lahko vse nauči, mogoče še več kot v vrtcu."
Podobno se kot zgled oglasi tudi M. S. P.: "Doma sem, oba imam doma.. prva bo avgusta
stara tri, drugi je star 15m. Poslušaj tvojega moţa, ima prav."
Opaziti je tudi napad na članico, ki je svoj odgovor kasneje izbrisala. Kot sem razbrala iz
konteksta, se je nanašal na prehrano v vrtcu, ki naj bi bila boljša kot domača. Ostale članice so
burno reagirale in N. F. prejme 10 všečkov za komentar "...omg33, kaj jaz to berem. Otrok v
vrtcu, dobi prehranu, ki mu doma ne bo noben kuhal... za posrat!! V., če ti doma otrokom ne
kuhaš, ne pomeni, da ostale tut ne!" Pridruţijo se ji tudi ostale: "V. kako to misliš prehrano, ki
mu je doma nihče ne bo kuhal? Aja pa velike črke pomenijo kričanje." (V. K.).
Leta 2015 je ţe omenjena N. T. s svojim vprašanjem sproţila mnogo bolj obseţno in
intenzivno reakcijo v skupini. Prejela je kar 235 komentarjev (priloga C). Prevladovalo je
mnenje, naj bo leto dni star otrok doma, v kolikor je doma tudi mati. Edini argument, ki
upraviči vpis enoletnika v vrtec je zaposlitev ali aktivno iskanje le-te. Komentar V. Ţ.
nazorno oriše prevladujoče mnenje: "Se strinjam z večino, da če je moţnost naj ostane otrok
doma z mamo. Prava mama mu v prvih letih da tisto toplino in bliţino, ki jo tudi najbolj
ljubeča vzgojiteljica ne mora dati na enak način /.../"

33

Internetni slengovski izraz za "o moj bog", (angl. Oh, my God).
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Pogosti so odločni odgovori in izrazita dihotomija prav - narobe ter osebni napadi na avtorico
vprašanja in tudi na zagovornice vrtca. Spodbudnih in tolaţečih odgovorov je v letu 2015, le
še za vzorec, kar sproţi jezo pri avtorici in ostalih članicah. Razvije se intenziven prepir z
osebnimi ţaljivkami in norčevanjem. N. T. pogosto izrazi svoje frustracije zaradi ţaljivih
komentarjev, vendar se kopičijo le primeri "dobrih" poţrtvovalnih mater in predlogi, kako
izboljšati njeno materinjenje.
Leta 2015 je porasla toleranca do prepirov in osebnih napadov, očitno se je oblikovalo tudi
soglasje v skupini glede vrtčevskega varstva in drugih moţnosti, saj v kasnejših letih tovrstne
debate ne potekajo več. V letih 2017 in 2018 nisem zasledila nobenih vprašanj več o vpisu
leto dni starega otroka v vrtec. V kolikor obstaja moţnost izbire, ta velja za priporočljivo
izbiro. To je razvidno tudi iz analiziranega vprašanja iz leta 2016, kjer avtorica v nadaljevanju
sama stigmatizira vrtec.
S. G. 14. januarja 2016 objavi vprašanje, ki prejme 74 komentarjev (priloga F):
"Pri kateri starosti ste dale otroke v vrtec? Oz kdaj je po vašem 'najboljši čas'?"
Po tem, ko prejme nekaj informativnih odgovorov, doda: "Ker sem dobla šanso, da gre s 1.2.
not (stara 16mesecev) .. Pa zdaj premišljujem..ker vzgojiteljica bi ji bila od najboljše kolegica
mama..torej se poznata s tamalo. Se mi zdi, da bi blo laţje njej in meni, ampak se mi zdi še
tak mala za vrtec."
Daleč najpogostejši so informativni odgovori, saj avtorica ne vztraja pri vpisu v vrtec, ampak
zgolj izraţa svoj dvom. Zato osebnih napadov ni, drugi najpogostejši pojem, ki se pojavi v
odgovorih članic, pa je spodnja starostna meja za vstop otroka v vrtec, ki takrat velja ţe za
splošno znano. S. H. omenja, da je spodnja meja tudi strokovno priporočena: "Meni je
pediatrinja lih včeraj rekla, da strokovnjaki svetujejo pri 3. Do takrat pa manjše skupine."
Strinjajo se sicer, da je manjšega otroka laţje navaditi na vrtec, vendar to vseeno ni optimalno
za otroka. Vrtec je namenjen materam, ki nimajo moţnosti izbire. Idealna starost na podlagi
odgovorov članic pri tem vprašanju je 1,92 leta, kar je prikazano tudi v tabeli 7.3.
Prepirov ni opaziti, le navajanje lastnih izkušenj. Tudi sicer so odgovori precej skopi. Iz
slednjega sklepam, da tema ni več aktualna, ker je bila ţe temeljito diskutirana v letu 2015,
kar je v primeru N. T. lepo povzela P. S.: "100x preţvečena tema....Vsekakor doma!/.../"
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Debata o primernosti vrtca za leto dni starega otroka je torej sproţila precej nestrinjanj in
oblikovalo se je večinsko mnenje, da je vrtec namenjen zgolj materam brez drugih moţnosti
varstva. Optimalna starost za vpis v vrtec pa se giblje okoli drugega leta, kar je še vedno
precej niţje kot meja, ki jo določa zastavljen strateški cilj EU.

7.3 ODZIVI IN CENZURA V SKUPINI
Odziv skupine je odvisen predvsem od spornosti samega vprašanja. Kadar vprašanja ne
izzivajo prevladujočih konstruktov, so tudi odgovori informativni in precej strpni. Izrazit
socialni pritisk se pokaţe, kadar vprašanje ni povsem skladno s konsenzom v skupini. Kadar
vprašanje izziva obstoječe konstrukte se pojavijo prepir, osebni napadi, protinapadi in
norčevanje. Kako se je ta konsenz oblikoval, sem poskusila pojasniti s časovno primerjavo
vrtčevskih vprašanj in odzivov na njih.
Pri vprašanjih deljenega starševskega dopusta je pogosto zaznati nejevero članic. Ne morejo
doumeti, čemu bi mati kaj takega sploh ţelela in kako bi "imela srce" to storiti. Veliko je tudi
napačnih informacij in stigmatiziranja "slabih" mater. Ker so vprašanja pogosto objavljena
anonimno, sklepam, da je "prelaganje" odgovornosti za nego dojenčka na očeta v skupini
tabu.
Da bi zaznala cenzuro, v smislu brisanja članic iz skupine ali brisanja posameznih objav, sem
morala skupino redno opazovati. Po brisanju se namreč izgubi vsaka sled za objavo. Naletela
sem na poskus upora s strani članice M. H., ki je 3.3.2018 ob 8. uri zjutraj v skupini objavila:
"Ker nisem mogla več biti tiho ... Ker me je marsikaj v zadnjih mesecih šokiralo. Ker se mi
zdi, da zmoremo več ŢENSKE IN MAMICE." Objavila je tudi povezavo do vloga z
naslovom "Same popolne mame oz. kaj si mislim o MAMI skupinah", kjer je opisovala, kako
negativno je doţivljala vse pritiske in obsojanja "popolnih" mater v skupini Mamice (priloga
G). Kot alternativo je ustvarila novo Facebook skupino z imenom Prijazne mamice in pozvala
ostale članice, naj se ji pridruţijo. Novo nastala skupina ima na dan 15.5.2018 skupaj 205
članic, objave pa so večinoma promocija bloga ustanoviteljice, kar kaţe, da skupina kljub
trudu še ni zaţivela. Objava M. H. v skupini Mamice je bila še istega dne izbrisana,
najverjetneje s strani upravljavk skupine, prav tako pa so iz skupine odstranili tudi avtorico
provokativne objave.
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Drugi opaţen primer brisanja objave je bilo vprašanje, ki ga je zaradi negativnih odzivov
ostalih članic verjetno izbrisala avtorica sama. R. V. je vprašala: "Če dojenčici stari dva
meseca čez dan dajem aptamil comfort34 in jo dojim bi ji lahko za čez noč dala novalac night
da bi bila dlje sita ker se mi zbuja na dve uri. Hvala". Kot je razvidno iz priloge G, sem lahko
pregledala le 3 komentarje, ker je objava hitro izginila, vendar sta dva dovolj nazorna: "Saj pa
je stara 2 mesca, mora se zbujat in jesti še posebej če je dojena. Malo je treba tudi potrpeti.
Zna biti naporno..še posebej če imaš dva otroka. Jes mam 2 letnico in 6 mesečnico ki se kar
naprej zbuja..ampak nekako gre." in: "Najbolj da ji date zvečer orng šnicl, da se nau zbujala...
Joj joj mamic noo". Očitno je materina potreba po spanju vredna manj od otrokove pravica do
zbujanja, ki mu pri tej starosti pripada. Komentarji in izbris objave nakazujejo
nesprejemljivost "iskanja bliţnjic" pri negi otroka, kar je v skladu z ideologijo
intenzivnega materinstva. Ţal nisem mogla analizirati še ostalih odzivov, vendar se ponovno
kot norma jasno pokaţe dojenje.

34

Aptamil in Novalac sta proizvajalca prilagojenega mleka za dojenčke.
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8 SKLEP

Z analizo Facebook skupine Mamice sem pridobila vpogled v pogovore med materami, ki se
v skupino včlanijo zaradi pridobitve informacij o negi in vzgoji otrok. Zaradi same
namembnosti skupine sklepam, da se v njo včlanjujejo matere, ki so bolj nagnjene k
ponotranjenju ideologije intenzivnega materinstva, saj poglobljeno iščejo informacije in tudi
potrditev drugih članic, kadar so v dvomih o lastnem ravnanju in mnenjih. V skupini
prevladujejo "gole" informacije in večina objav ni namenjenih neposrednemu izzivanju
konstruktov niti ideološkemu razpravljanju, zato je skupina idealno okolje za negotove
novonastale matere. Ţe dejstvi, da se skupina imenuje Mamice, ter da je članstvo pogojeno s
spolom, kaţeta, da je v Sloveniji obseţno informiranje o negi otrok izključno ţenska domena.
Očetje namreč nitinimajo skupine o negi otrok niti niso člani skupine Mamice.
V Facebook skupini Mamice prevladuje tradicionalno definiranje spolnih vlog, kar se jasno
kaţe v izjavah mater, ki ţenskam pripisujejo "ţenske" lastnosti, kot so ţelja po negi otrok in
"oko" za gospodinjska opravila. Z definicijami ţenskih lastnosti so jasno določene tudi
dolţnosti ţensk. Partnerjem oz. očetom pa so določene "moške" dolţnosti, predvsem pomoč
pri negi starejših otrok in finančno preskrbovanje druţine. Kadar so gospodinjska opravila in
nega otrok prepuščena moškim, se s strani mater pokaţejo zanimiva pričakovanja. Očetje naj
bi bili bolj pozorni do otrok, saj "ne opazijo" toliko gospodinjskih opravil kot ţenske. Matere
od očetov celo pričakujejo zanemarjanje gospodinjstva in jim pripisujejo slabše sposobnosti
opravljanja gospodinjskih del. Matere se zavedajo, da je za delitev starševskega dopusta z
očetom potrebno njegovo soglasje, ki pa ga niti ne pričakujejo. Nega otrok in gospodinjska
opravila se na podlagi analize mnenj članic Facebook skupine Mamice kaţejo kot
tradicionalno pripisane dolţnosti ţensk.
Analiza vprašanj deljenega starševskega dopusta je razkrila, da je ta politika v skupini tabu,
saj matere vprašanja pogosto postavljajo anonimno. Na tovrstna vprašanja članice pogosto
odgovorijo z nejevero in jasno kaţejo nesprejemljivost "zapustitve" dojenčka, saj je menjava
"uţivanja" v času z dojenčkom s čimerkoli drugim najhujša moţna materina kršitev.
Legitimni razlog za materino odsotnost od dojenčka tako ne obstaja. "Dobra" mati po mnenju
članic skupine Mamice tega ne bi nikoli storila, ne glede na finančno situacijo ali karierne
obete, saj je otrok "dobri" materi vselej prva izbira. Matere v obravnavani skupini si
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samoumevno lastijo celoten starševski dopust, kljub temu da je pravica do polovice
starševskega dopusta zakonsko določena pravica očeta.
Z analizo obstoječe literature sem predstavila koncept t.i. "ekstenzivnih mater", ki sicer ne
ravnajo skladno s prevladujočo ideologijo intenzivnega materinstva, vendar se kljub temu
čutijo dolţne ravnati v skladu z ideološkimi smernicami. Tudi v Facebook skupini Mamice je
opaziti takšne "ekstenzivne matere", vendar je odkrito zavračanje prevladujoče ideologije brez
upravičevanja relativno zelo redko. Po mnenju članic skupine Mamice materina odsotnost
otroku škoduje. Članice Facebook skupine vpis otrok v vrtec pogosto argumentirajo s
pomanjkanjem alternativnega varstva. Sleherno odsotnost matere od otroka, tudi po njegovem
enem letu starosti upravičujejo, saj naj bi otrok tudi do drugega leta starosti ne imel nobenih
potreb, ki jih njegova mati ne bi mogla najbolje zadovoljiti. V skupini Mamice prevladuje
mnenje, naj bo otrok doma do drugega leta starosti, v kolikor je doma tudi njegova mati.
Prelaganje nege in vzgoje otroka na katerekoli druge osebe je upravičeno zgolj v primerih, ko
ni druge izbire oz. ni moţnosti "pravilne" izbire.
Kljub temu matere, ki nimajo izbire, še zdaleč niso "idealne" matere, saj jih članice v skupini
odkrito obsojajo in jim očitajo osebno odgovornost za nastalo situacijo. Idealne intenzivne
matere ţe pred nastopom materinstva tega skrbno načrtujejo in si tako ustvarijo idealne
pogoje za vzgojo svojih otrok. To se po mnenju članic nanaša predvsem na izbiro "pravega"
partnerja-očeta-moškega, ki druţino finančno preskrbuje do te mere, da lahko matere ostanejo
doma ali pa delajo zgolj polovični delavnik vsaj do višje starosti otroka. Takšna drţa članic
skupine odraţa spolne konstrukte, skladne s heteroseksualno spolno binarnostjo, ki očeta
(moškost) umešča v javno sfero mater (ţenskost) pa v zasebno sfero doma.
Matere svoja ravnanja pogosto upravičujejo s podrobnejšim pojasnjevanjem in z navajanjem
olajševalnih okoliščin. Med analizo sem presenetljivo naletela tudi na pojem "prej se misli" na
finančno situacijo, kar je popolnoma skladno z neoliberalno miselnostjo, ki vsakemu
posamezniku nalaga osebno odgovornost za kakovost lastnega ţivljenja in v tem primeru tudi
za kakovost ţivljenja svojih otrok. Neoliberalna miselnost se kaţe tudi v pojmih kot je
"odţiranja mesta v vrtcu". Po mnenju nekaterih članic v skupini Mamice, si nezaposlena mati
ne zasluţi zasedati prostega mesta v vrtcu, saj je vrtec namenjen le "zasluţnim" zaposlenim
materam, ki druge izbire varstva pač nimajo. Nekatere članice drţave oziroma občin niti ne
krivijo za pomanjkanje vrtčevskih kapacitet, jih pa krivijo za dejstvo, da je ţenskam
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omogočeno preveč moţnosti izbire. V tem smislu tudi opevajo neoliberalne politike, ki
matere prisilijo v "pravilno" ravnanje, torej, da otroke več let varujejo kar same.
Zaposlitev matere pa tudi ni absolutno opravičilo za odsotnost od otroka, saj mora biti
zadoščeno še pogoju, da je takšna odsotnost nujna za preţivetje druţine. Mati, ki je finančno
preskrbljena in kljub temu (vsaj delno) ne ţrtvuje svoje zaposlitve za nego otroka, po mnenju
članic Facebook skupine, ni "idealna" mati, saj ji otrok ne predstavlja dovolj visoke prioritete.
Za "junakinje"oz. "idealne" matere v skupini veljajo tiste, ki so s skrbnim načrtovanjem
materinstva omogočile finančno preskrbljenost druţine, se odpovedale svojim ambicijam in
jih popolnoma preusmerile na svoje otroke. Ugotavljam, da v Facebook skupini Mamice
prevladuje ideologija intenzivnega materinstva, zato se dihotomija pravilnega − napačnega
ravnanja oz. dobre − slabe matere jasno kaţe.
Zagovornice intenzivnega materinstva umtemeljujejo nujnost nedeljene prisotnosti matere v
zgodnjem otroštvu tudi "strokovno", kar je skladno z obseţnim prebiranjem strokovne
literature kot osrednjo značilnostjo ideologije intenzivnega materinstva. Ta pristop je razviden
v vztrajnem prepričevanju ostalih članic, ki temelji na podlagi obseţnega nabora informacij s
katerimi so oblikovale trdna prepričanja o škodljivosti ločitve otroka od matere. Zagovarjajo
nerazdruţljivo naravno povezanost matere in otroka, pišejo o nevrobiologiji zgodnjega
otroštva in nepopravljivi škodi, ki naj bi jo dojenček utrpel, če bi bila njegova mati odsotna. V
skupini Mamice se jasno kaţe ponotranjenost androcentrične defininicije ţenskosti in "njene
naravne" povezanosti z otrokom.
Dojenje se kaţe kot norma, o kateri se v skupini ne sprašuje. Je naravna hrana za dojenčka,
vendar meje, do kdaj naj bi matere po mnenju članic dojile, ni mogoče določiti. Dojenje
vrtčevskega otroka je zaţeleno, saj dojenju pripisujeo pozitivne učinke za otrokov imunski
sistem. O vplivu dolgotrajnega dojenja na materino telo pa ne razmišljajo kritično, saj se od
matere vseskozi pričakuje prostovoljno ţrtvovanje telesa v dobrobit otroka. "Svetost" dojenja
se pokaţe v komentarjih, ki hranjenje dojenčka s prilagojenim mlekom označujejo za
naravnost grešno. Dojenje je ideologija, ki dodatno oteţi enakomernejšo delitev starševskega
dopusta, saj tehnično onemogoča odsotnost matere od otroka. Deluje kot varovalo proti bolj
uravnoteţeni oskrbi otrok. Tudi če mati ţeli večji ali celoten del starševskega dopusta
prepustiti očetu, je to zaradi dojenja teţko izvedljivo. V tem primeru bi se morala zavestno
odločiti za dodajanje prilagojenega mleka, kar pa je po mnenju članic v skupini Mamice
"greh". Kako ponotranjena je ideologija dojenja, se jasno pokaţe v samih vprašanjih in tudi
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odgovorih nanja. Kadar članice napišejo, da niso dojile, vedno dopišejo še tehten razlog, zakaj
je tako. V prihodnjih raziskavah bi ţelela bolj natančno analizirati vprašanja, povezana
izključno z dojenjem. S tem bi lahko bolj natančno analizirala odnos mater do dojenja.
Dojenje je očitno zelo pomemben dejavnik pri odločanju mater glede enakomernejše delitve
starševskega dopusta.
Članice skupine Mamice se na vprašanja, ki niso skladna z ideologijo intenzivnega
materinstva, odzovejo hitro in ostro. Ţe prvi odgovori na vprašanja o delitvi starševskega
dopusta so podani v obliki prepričevanja in kritik. Matere, ki ne delujejo skladno s
prevladujočo ideologijo, so stigmatizirane, saj jih ostale članice napadajo ter označujejo kot
"slabe" s pomočjo besednih zvez kot so "jaz ne bi nikoli", "ne morem razumeti" ipd.
Stigmatizirajo pa tudi "prezaščitniške" matere, saj "idealne" matere vedo, da je starost otroka
eden bistvenih meril za določanje "pravilnega" ravnanja. Po tretjem letu starosti je npr.
nesprejemljivo, da otrok preţivi preveč časa z materjo in v vretc ne hodi; po mnenju članic
skupine to omejuje njegov socialni razvoj.
Cenzura v skupini obstaja, vendar je vse prej kot očitna. Razseţnosti cenzure bi lahko zaznali
le z dolgotrajnim in vsakodnevnim opazovanjem skupine. Sama sem skupino opazovala nekaj
časa, zato sem lahko zasledila nekaj primerov izbrisanih objav. Pogosto pa je prisotna tudi
samocenzura zaradi negativnih odzivov, ko npr. članice same izbrišejo svoje objave ali
komentarje zaradi negativnih odzivov drugih članic. Takšnih primerov je relativno veliko,
nanje pa kaţejo odzivi na izbrisan komentar, ki ostanejo.
Ideologija intenzivnega materinstva in pripadajoča navodila o tem kaj je za otroke "pravilno"
in pri kateri starosti, omejuje avtonomno odločanje mater o vzgoji in negi otroka. V kolikor
sprejmemo trditev teorije socialne primerjave, da izpostavljenost informacijam ustvarja
uniformnost, potem lahko sklepamo, da izpostavljenost prevladujoči ideologiji intenzivnega
materinstva v Facebook skupini Mamice materam vsiljuje standarde, ki jih te ponotranjijo.
Dihotomiji dobre − slabe matere in pravilne − napačne vzgoje matere usmerjata v sprejemanje
"pravilnih" oz. vsaj "pravilnejših" odločitev, ki omejujejo njihove moţnosti pri vzgoji otrok,
skrbi za svoje zdravje in nenazadnje tudi pri zaposlitvi. Facebook skupina Mamice tako
ohranja in utrjuje tradicionalne spolne vloge in legitimira androcentrično kulturo.
Kljub temu pa skupina Mamice deluje tudi informativno in lajša skrbstveno breme mater.
Čeprav relativno redko, so v skupini prisotne tudi "odklonske matere", ki odkrito zavračajo
ideologijo intenzivnega materinstva in materam pripisane ţenske lastnosti. Glede na to, da so
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članicam vsaj občasno dostopne tudi informacije glede drugačnih oblik materinstva, sklepam,
da se preko socialnih omreţij prenašajo tudi drugačna mnenja in s tem potencialnost
alternativnih vzorcev vedenja. Kljub temu, da so matere, ki odkrito zavračajo prevladujočo
ideologije, večinoma stigmatizirane, ponujajo vpogled v alternativne oblike materinjenja in
dajejo odklonskim materam potrditev, da niso zgolj one "slabe" matere.
Omejitve pričujoče naloge so predvsem idealno tipsko analiziranje heteroseksualnega
starševstva in zanemarjanje drugih aspektov neenakosti in determinant druţbene strukture.
Prav tako nimam na voljo demografskih podatkov članic analizirane Facebook skupine
Mamice.
Za prihodnje raziskave predlagam temeljitejši pregled in obseţnejše analiziranje druţbenih
omreţij, saj so tovrstne skupine skrite, zasebne in globalno delujoče, kar jim posledično
omogoča velik vpliv na razširjanje in utrjevanje ideologij. Kot ključno v boju za enakost
spolov vidim zgodnje izobraţevanje na temo enakosti spolov in androcentričnih ideologij, saj
napačne informacije in psevdo-strokovna mnenja reproducirajo androcentrično kulturo.
Zavedanje od kod pritiski prihajajo, kako se manifestirajo in kako se jih obraniti, je poleg
enakopravnosti ključno za doseganje enakosti spolov.
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PRILOGE
PRILOGA A - Deljen starševski dopust
AP 15. marec 2018 ob 10:28
Z mozem se meniva da bi po 3 mesecih mojega porodniskega dopusta sel on na starsevski
dopust (ker se meni obeta se nova super sluzba ravno takrat). Kaksne so kaj izkusnje ce gre
oce na starsevskega? Kako so jih kej na sihtu gledal (moj ma za nedolocen cas pogodbo).
Kako se je obnesl z dojenjem (ste crpale al se umes domov vozle?)

Nebi zamenjala prvo leto otrokovega ţivljenja z novo sluţbo:-( 18
- To ni bilo vprašanje...4
-treba je preţiveti...
- Verjamem da vas 95% nebi zamenjal. Mene pa zanimajo izkušnje tistih ki ste to
naredile...11
- Od partnerja sodelavec je šel. Iz čisto moškega kolektiva... Brez problemov...
- Moj je sel pri 6. mesecih, malo so se cudili v sluzbi, amoak meni je blo fino. Se mora itrok
tudi navezt na oceta in oce vidi da porodniska ni dopust. Ce bi to vsi naredili bi bilo tudi manj
tezav pri zaposlivanju zensk ( v smislu bo imela otroke, bojo bolani itd). Res je bla pa moja na
am, se ni vec dojila oz. je bila ze na gosti hrani. Pa tudi jaz delam 4h. 2
- Tud mene zanima
-Ne tega naredit. Doma imam skoraj trimesečnika in nemorem si zamisliti da bi ga sedaj
pustila doma, jaz pa sla. Pa je da nebi zaupala moţu. Ampak otrok potrebuje mamo. Najbolj
pozna njen vonj, dotik to je tisto kar mu daje mirnost. 3
- Ce bi biu moj za to bi verjetno naredila. Ker zdaj po 2h porodniskah sem pa brezposelna. Pa
tudi moz ima pravico do tega dela zivljenja ce le hoce 1
- 1 primer poznam ki je cisto lepo funkcioniralo.Saj oce je tudi del otrokovega zivljenja.No
tako je,vsaka mama bi bila rada cim dlje s svojim otrokom doma ampak ce drugace ne gre pac
ne gre. V sluzbi so ga gledal cisto normalno celo po koncani porodniski je vzel skrajsan
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del.cas:)
Ce sta vidva zato skupaj je to to 3
-V kolikor moj nebi imel dosti višje plače kot jaz, bi tudi bil na porodniški namesto mene. Sej
je tudi on pomembna oseba za otroka 3
-Midva sva zamenjala, ampak šele zadnja 2 meseca porodniške. Jaz sem dobila sluţbo za
določen čas, moj pa je imel itak za nedoločen čas in ga niso grdo gledali v sluţbi. Moj je zelo
uţival doma s hčerko, še bolj sta se povezala. Ampak še enkrat pa tega ne bi ponovila, ker
sem po 1. Letu potem spet ostala brez sluţbe. Tako da mi je vseeno ţal. Razmislila bi edino v
primeru, če bi bila sigurna da bo za nedoločen čas. Ampak vseeno ne pri 3 mesecih, ko komaj
okrevaš po porodu in otrok ne spi ponoči, sicer pa je to samo moje mnenje. 5
-Jaz poznam 2, ki sta šli po 3m nazaj delat in sta si črpali. Ampak mislim,da sta šli za 4h, kar
pomeni,da ju ni bilo max 5h doma �3
- Midva imava deljeno porodnisko. In se super obnese. Prj prvem je super shendlak....zdaj ko
so

trije

pa

bomo

videli

kaksen

bo

kot

gospodinja....lol.

Po 3 mesecih ce bi bila sluzba super bi jaz sprejela. Pac si crpajte mleko doda lahko se AM in
je. Otroku z njimne bo nic hudega in po kakem tednu bosta nerazdruzljiva.2
- Aja in po koncu porodniske gre na skrajsan delovni cas za 6 ur. Tko da tudi atiji so super in
vse uredijo samo priliko je treba dat 1
-Kako so mu pa v sluzbi reagiral ko je povedal?
-Škoda, ker ga dojiti ne more.
- Pri mojmu ni bolo nobenega problema....sefica celo ponosna da ima taksne ta prave moske
zaposlene. Se pa strinjam glede dojenja. ..skoda je res ampak ce je sluzba super bo to treba
"potrpeti"

sej

doji

ga

lahko

se

vedno

ampak

takrat

ko

bo

doma.

Jaz sem sla pri prvem v sluzbo ko je bil star dobrih 8 mesecev....zdaj pa grem ko bo star
slabih

10

mesecev.....

Je pa res da sigurno doma ne bo tipitopi.....ampak otroci bojo pa dobili vec ppzornosti kot z
mano ki sem pac zenska in vidim vse mogoce zadeve ki jih moram pospraviti.
- Hm, kaj vas pa tako ţene nazaj v sluţbo? Dva, trije, štirje meseci pri dojenčku so ogromno,
za odraslega pa nič ...1
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-Drgac ce sluzba ni dalec od doma lahko otrocka tudi prinese in ga mamica podoji v sluzbi
-Tehnično se vse da. Samo moraš potem srčne varovalke izklopit, če ne, pregorijo.

:-( 1

- zene me nic ne. Sem pa mnenja da ce oce zeli prevzeti del porodniske je to njegova pravica.
Je pa pri nas tudi da se meni bolj splaca v sluzbo hodit kot biti na porodniski. Tko da ja on bo
imel

iste

dohodke

(skoraj)

jaz

pa

bom

na

boljsem.

Pa se to kje je napisano da ima mati porodnisko? Jaz upam da se bo ta miselnost kako mora
biti mama na porodniski enkrat obrnila ker imajo ocetje cist popolnoma enake pravice kot me.
Pa se vidijo kako je biti mati in gospodinja na porodniski 24/7 z otroci. Tko da res upam da
boste/bodo tud ocetje v vecih primerih zaceli prevzemati vsaj en mesec porodniske. 2
-Mojmu je šef v sluţbi najprej rekel, da pol naj gre pa še rodit namesto mene

� ampak se je

dalo pol vse zmenit.4
-Mi smo to nardil pr drugmu... Ampak bol pr koncu porodniske..

�super je funkcioniralo...

Nobenih tezav nismo mel�1
-Sej pri nas je tut drugi:)
- Jaz poznam primer, pa tudi jaz bi šla, če bi bila brez sluzbe. Mamica je po 2 mesecu nehala
dojit, tako da ne bil otrok na flaski. Bili brez teţav. Je sla pa delat pri otrokovem 6 mesecu.
Ati je bil doma 3 mesece, ostalo so zamrznili.
-Moj sef je sel pri drugem in tretjem na porodnisko in sedaj mislin da dela za 4 ure. Pri
drugem je bila punca se studentka kako je bilo pri tretjem ne vem.sluzba kot druzini prijazno
podjetje mu je to omogocilo je pa sef oddelka.tako da vse se da slce.se hoce.in ce imas od
direktorjev dovoljenje.si pa jaz ne bi upala it na porodnisko kot moski ki se ima za NDČ.
- ce se z mozu lepo organizirata, bo vse lepo funkcijoniralo. Sploh ne vem zakaj tok vpijejo
da nebi "zamudile" otrokovega prvega leta. Haloooo, saj pa ne greste 5000km stran. Ce veste
da je sluzba tisto kar ste iskala... nimate kaj studirat. oba dva sta otroku enako pomembna.
Srečno!5
-A bosta imela še enega? Čestitke Roku in tebi
-Ja se enega. Hvala1
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�

-Če dojenčka doţivljate kot samostojno, od vas ločeno in čustveno neodvisno osebo, ga boste
pač pustili drugi osebi. Ne glede da je to oče, ta oseba za dojenčka ni primarna. To ste vi. In
simbiozo, ki je za zdrav duševni razvoj odločilno pomembna, boste prekinili v najbolj
"ključnem" trenutku. Za vas bo to pač sprememba, ki jo boste prenesli z nekaj stresa in
prilagajanja, za dojenčka bo to psihološko "konec" nečesa odločilnega, česar ne bo mogel kar
enostavno sprejet. Psihološko gledano je ţe pri enem letu "cela štala", ko otrok "izgubi"
mamo zaradi vrnitve v sluţbo, kaj šele pri treh mesecih. Danes toliko vemo o zgodnjih
odnosih in njihovem pomenu za vse ţivljenje, ogromno vemo o nevrobiologiji zgodnjega
otroštva, da je tako usoden poseg v zdrav razvoj otroka dopusten ob res tehtnih razlogih. Tako
tehtnih, da jih resnično ne morete obiti. 13
-Le kako smo mi preţiveli, ko so nase mame imele samo 3m porodniške???4
-Se strinjam z Renato

� mene in brata sta starsa pustila pri babici,ko sem bila stara 6

mesecev, 300km stran od njiju, se brez telefona so bili takrat. Hisa se je gradila,mami je
studirala... Ni slo drugace. Pa ne samo,da sem prezivela, z mamo se super razumeva.
Glede vprasanja pa jaz nimam izkusenj, je pa v sluzbi vec sodelavcev izkoristilo moznost
porodniske in ni bilo nikoli nobenih tezav,pa smo tudi vecinoma moski kolektiv.4
-Drage moje, smo preţiveli. Tako kot brez elektrike, centralne, notranjih stranišč, pralnih
strojev, brez avtomobilov, brez trgovin in trgovskih centrov, brez pic in potovanj v eksotične
kraje ... Pa danes ne prakticiramo zavestno takega "predpotopnega" ţivljenja. Zakaj bi
svojemu otroku delal nekaj, kar je z desetletji izkušenj in dognanj spoznano za škodljivo?
Sicer pa ... Kar veste, daste, kar iščete, to tudi najdete.7
- kaj pa v drugih drzavah, ko so porodniske bistveno krajse ? So potem celotne generacije ze
stotine let zavoţene ? Čustveno zadrte ? Nezdrave ? Nestabilne za celo zivljenje ?2
-Velike razlike so med tretjim in t. i. prvim svetom, v prid tretjemu, seveda. Kar se tiče
zgodnjih odnosov. Tam so mame z otrokom do 4. leta in več ... Ja veliko te stabilnosti je
odvisne id kvalitete prvega odnosa, seveda sem sodi stalnost ...
- Ravno ta primerjava našemu razvitemu svetu kaţe glavno zmoto: mame ne sledimo več
temu, kar je v nas narava poloţila, ampak temu, kar nam pravijo, da je ok, normalno ... In zato
je toliko teţav ţe z osnovnimi zadevami, kot recimo dojenje ...3
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-mene zanimajo cele generacije ljudi katerih so sle mame po minimalnem standardu kar ga je
postavila ILA in znasa 14 tednov... kaj je s tistimi generacijami ?? Custveno ? Psiholosko ?
Propadli narodi ? Propadle drzave ? Duševno in čustveno moteni ? Jaz osebno mislim da ne,
razlika je le v kulturi in izpeljavi celotne situacije... v drzavah, kjer je odsotnost po porodu 14
tednov, so se mamice primorane vrniti v sluzbo in tako tudi psihicno pripravijo otroka in
predvsem SEBE ... v drugacnih primerih pa velikokrat (zaradi obsojanj kot so opisane v tem
postu) mamice sicer prekinejo porodniski dopust, grdo v sluzbo, hkrati pa dozivljajo in
obcutijo mocno obsojanje druzbe, sramoto, zacudenja bliţnjih in ponotranjijo obcutek sramu
in nesposobnosti , oziroma neuspeha kot mame, tudi po tem ko pridejo iz sluzbe... to otrok
cuti, dozivlja, ponotranji... bolj kot samo odsotnost ....Primerjava pa ne kaze zmoto v
razmišljanju, temveč nestrinjanje z vasim razmišljanjem...4
- Bravo teja! Plus danasnjo pretiravanje v vsem je privedlo do cesa; otroci so dlje casa
nesamostojni, prevec navezani, neodlocni odvisni od mamice do nevem kterega leta da ja
nebo mel travm pa posledic otroci ne poznajo ne vse se jim potisne v rit in v vsem ustreze ter
na vsak jok in klic skoci v lufti ter postreze - to pa je skrajnost v drugo smer ki je za druzbo se
hujsa kot prva!3
-.. skrajnost premika meje ... čutečnost svojega otroka sedaj v osprednje postavlja izpolnitev
vseh otrokovih instantnih potreb da ta nebi zacutil tesnobo ali zalost, saj ga bo to
zaznamovalo za celo zivljenje...se strinjam...ta skrajnost je hujsa ter nam ravno nove
generacije taksne vzgoje kazejo prve rezultate ...2
- americanke imajo sest tednov porodniske in kar poglej si njihov narod prosim! Nasa zlahta
gori je imela sreco, da so si lahko privoscile biti doma do osmega meseca starosti sinov (
sluzba ju je cakala) ampak zal brez prihodkov. Pa se babica cuva otrocke in imajo tako
velikoooo sreco. In tudi ti trije otroci so super vzgojeni in verjetno eni redkih ki ne bodo letali
po solah z orozjem!
- mislite da je narod tak zaradi porodniške? Ne zaradi neurejenega zdravstvenega sistema,
permisivnih zakonov glede nosenja in uporabo orozja, ter ohlapnemu solskemu sistemi, kjer
je podana minimalna ucna snov za doseganje minimalnih standardov napredovanja ...se pravi,
po vasem posplosevanju, bodo zaradi podaljšane porodniske te otroci eni redkoh ki ne bodo
letali po solah z orozjem ? Ali zaradi miselnosti “vase zlahte” ki je s sabo gori pripeljala
drugo kulturo in jo neguje ?1
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-Teja ne bom razpravljala z vami ker nima smisla. Oni so gori ze v peti generaciji drugace in
ena je uciteljica druga medicinska sestra in nase kulture niti ne poznajo! In vi mi res ne boste
govorili

v

cem

je

tam

problem

ker

ga

pa

oni

resnicno

najbolje

poznajo!

Ce pa boste vi vase otroke porinli k babicam ze v porodnisnici, tako kot je to navada v
Sloveniji, pa izvolite. In ja, zenske v ZDA se se kako prekleto borijo za podaljsanje
porodniske, ker se jim trga srce ko morajo v sluzbo in pustiti taksne male struce v varstvu.
- jaz jih nisem, nisem imela niti pogojev za to , ne partnerju ne babicam... ni pa narobe ce se
katera zenska odloci za to ... ima pravico in otrok ne bo zaradi tega kriminalec ali pa hodil s
pistolami po svetu ... 2
- Draga Teja, ţal se motite. Preberite, za začetek prosim knjigo Alenke Rebula Globine, ki so
nas rodile, knjigo Andreje Poljanec Rahločutnost do otrok, knjigo Zlatke Cugmans Mami,
bodi z mano ... So dovolj poljudne, da jih boste takoj z zanimanjem prebrali. Potem povejte,
kako dojemate otrokovo prvo leto, oddajo v varstvo, prva tri leta ... Ali je kar koli opcijskega
še tako pomembno, da močno izpostavljate svojega otroka. Prosim. Me zanima. Vam pa bo
morda bolj razumljivo, zakaj to niso heci ...
- 3 mesece star otrok rabi mamico...moje mnenje....sluzba gor al dol...4
- Oce je pa kaj, tam eden baj d mimo

� ...otrok rabi ljubece in varno okolje

-Jaja to je ze res...ne sj se mi ne da....ce ne razumes kaj sem hotela povedat...1
- Otrok potrebuje osebo, na katero je navezan in mu je primerna. Je z njo zlit in se z njo čuti
psihološko ena oseba. In to je v glavnem mama, razen v primerih hudih ovir, bolezni recimo,
smrti ... Skratka, ne moreš malo menjat, kakor ti paše. Otrok bo plačal ceno te sluţbe in upam,
da je zlata.3
- Primarna, ne primerna.
- Dej ne dramatzirajte ko da bo konc sveta, pa sj otrok ne bo mame izgubil za vedno

�

- A vi veste, kaj se dogaja v moţganih trimesečnika? Veste, kakšne senzacije doţivlja njegovo
telonob ločenosti od osebe, na katero je navezan? Tako mišljenje "ah, to ni nič" je sto let za
leseno ţlico. Otrok ni odrasli in ne dojema situacij po odraslo, si jih ne zna tako razloţiti, ne
more razumeti relativnosti njihovega pomena ... Ah ah ...3
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-pol pa najbolj da je mama doma, z minimalnimi prihodki, vsa ţivčna, konec meseca ne ve s
čim bo plačala poloţnice, ne ve s čim bo kupila hrano, oblačila, o kakšen dopustu lahko samo
sanja....
-Ja, res je za otroka optimalno, da je mama do njegovega 3. leta doma, potem pa do 10. leta
maks. polovička. To je resnični privilegij in "advanced" pozicija.
- halooo pa na to se misli prej kako bo ko bo porodniska al kako bo ko je nav sori...1
- Ce oba s partnerjem cutita, da je to odlicna priloznost za vso vaso druzino jo kar izkoristita.
Otrok ne potrebuje izkljucno samo mame 24ur na dan, otrok potrebuje ljubece in varno
okolje. In ce te ta sluzba osrecuje in bos zaradi tega se boljsa mama izkoristi sluzbo za
osebnostno

rast,

cas

doma,

vikende

in

pocitnice

pa

posveti

druzinici

�

Poznam nekaj parov ki so se zamenjali in odlicno funkcionirajo. Sama sem sla delat ko je
imel sin 8 mesecev. Sem kaj zamudila? Ja verjetno sem, ampak mi je bilo bolj pomembno da
ima mirno mamo ki ve da bo lahko posrbela za njegovo prihodnost,...5
-Vsak ve zase,ampak je res da je lepo preziveti cas z otrokom. Ampak otrok raste in z njim
lahko prezivis neprecenljive dogodke celo zivljenje. Ce se ti odpira sluzba,zakaj pa ne? Tudi
ocka je del otrokovega zivljenja.Sej mame bomo vecno,tud ce mal izstopamo

4

- Pri nas so naredili moji sodelavci, ampak so vsi meli doma brezposelne partnerke. Pa
dostikatera privatnica tako naredi, s tem da v vecini itak delajo doma ali od doma in so z
otrocmi.
Tudi svakinja je sla “delat” po treh mesecih, otroci so bili potem skoz pri babici. No, se zdaj
so.
-Js sm privatnica zdej in vem kok je mela moja prva hcerka od mene ko sm bla doma na
porodniski...nikol 100% vedno je se neki umes prislo...no sej o razlogih niti nebi ker jw
prevec za razlagat. Ampal delo od doma je se zmeri delo in za otroka mogoce se bolj stresno
kokr ce je mama v sluzbi in ocka doma..1
- Ksenija biti privatnik ni luksuz in tudi zelo pogosto je delo od doma teţko ali nemogoče.
..ob malem otroku pa sploh!Zgleda simpl a realnost je povsem druga
-Moj je tudi šel zadnje tri mesece, ker so me v sluţbi prosili, če lahko pridem predčasno nazaj.
Nič jima ni manjkako, vendar ne bi nikoli več prej zaključila. Gre za neprecenljive trenutke,
saj otroci prehitro zrastejo.3
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-Se strinjam
- Pa malo sem radovedna zaj postala, kaksna je te to super duper sluzba da se vam ne smili
pustili trimesecnika doma?3
- to drţi da v Švici imajo mamice samo 3 mesece porodniške?
-4 mesece.1
- In tako radi bi bili svica...1
- Ampak, a gredo ţenske - masa ţensk - tudi dejansko nazaj delat? Ali druţinam ena plača
pokrije ţivljenje in so lepo doma?1
- Gredo delat, verjemi da gredo. Ni tako idelano kot govorijo...1
- Grejo delat al pa so doma brez sluzbe1
-Belgija isto-4 meseci porodniške.
-V vecini ne gredo nazaj delat, gredo samo tiste, ki imajo super duper sluzbe in posledicno v
sluzbi tudi vrtce in denar za privat varstvo. In ni tocno tako kot ste napisali. Odvisno od
kantona v katerem zivis. Sestra od mojega bivsega ni sla nazaj na siht je bla doma in dobivala
lep denar od drzave. Je rekla ko bo otrok dovolj star bom si nasla drugo sluzbo brez problema.
Pa vrtci so v svici drgac bozjastno dragi. Tam brezposelni ne morjo kar tak otroka dat v
vrtec.1
-Saj v Ameriki po tem sistemu-kako so dragi vrtci si ţenske vzamejo dlje časa frej dokler so
mali...1
- Ne bom vam razlagala kako to gre pri njih ker nimam ne volje in ne casa. In ne, ni tako.
- V Švici spodbujajo to, da bi bile ţenske doma na razne načine. Moški ima za isto delovno
mesto večjo plačo, porodniška traja tako kratek čas, da je dojenje popolnoma onemogočeno,
osnovna šola se odvija preko celega dneva, vmes otroci pridejo domov na kosilo. In še kaj.
Rezultat je ta, da so ţenske rajši doma in skrbijo za gospodinjstvo, za otroke, dan jim hotro
mine, trgovina, kosilo.. marsikaj je drugače kot pri nas.
- Dan jim hitro mine?? Resno? Moz je delal v svici, pri njem sva bila s sinom samo za
pocitnice in dan gor mineva prekleto pocasi. Meni niti slucajno ni bilo v veselje, da je prisel
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domov sele ob 18h, ljudje so pa itak, vsaj v bernu zadrti drug do drugega, do drugih kantonov,
kaj sele do tujcev. Zenske gor ne delajo samo ce ima moz reeees dobro placo, ker je
povprecen vrtec 100 frankov/dan in se jim ob nizki placi enostavno ne splaca delat, sploh ce
imata dva otroka. Svicarji so napram nam v bistvu revezi.2
- malo sem raziskovala ne samo v Švici tudi nemke in avstrijske gredo po 16 tednih nazaj v
sluţbo.2
-V ZDA je porodniškega dopusta 6 tednov samo!Samo pri nas je tako dolgo.Pa se to pred 40
leti ni bilo - takrat so bile ţenske doma samo 7 mesecev..1
- Nemke in avstrijke imajo enega izmed najdaljsih porodniskih dopustov in to tudi pridoma
izkoriscajo. V Svici je isto ( mam tam bivso tasco, ki je direktorica doma za upokojence).
-Polna

porodniška

ni

prou

dolga...

Sčasoma je procent prihodka zelo nizek...Oz dobiš določen znesek skupno,ki ga lahko v
večjih mesečnih prejemkih dobiva krajši čas. (Npr 1500 eur 6 mesecev) ..ali isto končno vsoto
v manjših zneskih na daljši čas.(600 eur na 18 mesecev) ..Ne odločijo se vse za drugo
varianto...
- Ja pa dejte nehat sam majo tud mal bl urejen kam otroka dat pol lahko ga normalno dojijo je
varatvo, pa dejte nehat skoz tm majo. Tko tm tko... Hvala bogu da mamo mi 12m se to gre
prehitro pa ne da ne maram delat al kej tazga sam mi je lepooo bit z otrokom i heh 1
- Js mislm, de je gospodicna tlele misnla, da bi sla po treh mesecih starsevskega dopusta sla
delat...mogoce se motim ampak oteok bo takrat 6 mesecev star. Mam sodelavca, ki je z zeno
naredil isto pri obeh hcerah in je vsem super sedlo. Ne vem pa ne, kako je z dojenjem.
Najboljs pa, de mame kr pustimo sluzbo pa smo do konc lajfa z otrokom doma al kako

�

�1

-Ne obesajmo se vsi na mame... ja glavne smo, tudi jaz sem... je pa taglavni tudi moj moz, ki
je cudovit oce obema otrokoma; ce bi bilo vprid € na trr, bi bil on lahko to, kar sem sedaj jaz.
Tezko bi bilo, zelo, ampak sva partnerja, ki se podpirava 2
-Jeat to. Nebi nikol. Sprejela.. 3mesece to vam bo zal celo ţivljenje naredtw pa tko kokr čutite
1
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- Ni nujno.Jaz sem tudi na eni točki o tem razmišljala zelo resno.Sicer so se potem zunanje
okoliščine pošteno spremenile in nisem imela moţnosti koristiti..a ne vem zakaj bi moralo biti
komu ţal. Če se tako odloči in se s partnerjem uskladita potem je ok.Preveckrat gledamo
skozi svoja 'ocala ' in domnevamo,da če je pri nas/meni tako. .potem je pri drugih zagotovo
enako. No pa ni nujno.Jaz sicer sem materinski tip...a kot pravim..ko je bila prilika za dobro
sluţbo bi šla predcasno delat brez teţav in obţalovanja.
-Nu vprašanje, ali je ţenska materinski tip ali ne, ali ima karierne ţelje, cilje še tako izjemne
... Gre za to, kaj otrok POTREBUJE! Otrok potrebuje dobro varno stalno vezbz mamo v prvih
mesecih. Mamo, ki bo vstopila v simbiozo z nji, ku bo dopustila, da njeno telo naredi procese,
ki jih mladiček potrebuje in tudi ona sama: oksitocin, prolaktin itd. ... V ospredju mora biti
otrok in njegove temeljne potrebe. Mama je v času tam samo zaradi njega. In narava je vse
tako uredila, da zadeve delujejo.
-V tujini bi mame "ubijale" za takšen luksuz ,kot je v Sloveniji kar se tega tiče...jaz osebno ne
bi...vi pa kakor zelite 5
-Jaz tudi v to nebi Nikol šla.1
-Ko berem te komentarje se mi zdi, da bi vas kar nekaj skoraj zelelo da se porodniska skrajsa
na tri mesece! Za vse kar so nam nase prednice priborile bi ve zdaj rade izbrisale.5
- Anja jaz vam sam recem da je zelo lepo k partnerja, oceta otroka obravnavate enakovredno
sebi. Skozi otrokove oči sta starša vedno enakovredna, če mu to sami pokaţemo, nudimo.
Otrok potrebuje oba, noben od vaju ni manjvreden zato razne očitke ne poslušite. Otrok ima
pravico do pozornosti, ljubezni, čutnosti, neznosti, crkljanja obeh in ti nisi nič bolj ali manj
pomembna kot oče otroka in obratno. Verjamem da kljub sluzbi bote znal pozornost nameniti
otroku in mu nuditi vse kar bi mu ce bi bili vi doma. Jaz sem postala samohranilka in tudi sla
v sluzbo, ker ni bilo druge in sina pustila za ta cas babici..joj mene kako sem grozna. Se dobro
da mi moj otrok kljub temu nudi brezpogojno ljubezen. Pa srecno kakor koli se bote odlocil.6
- Ko sem v tretje pač neplanirano zanosila, sva se z moţem odločila, da bo porodniško koristil
on. Med drugo nosečnostjo sem namreč sluţbo izgubila, vedela pa sem, da sem med teţje
zaposljivimi profili. V sluţbo sem šla, ko je bila hči stara 4 mesece (en mesec sem lahko
koristila dopust, tak da sva bila oba doma). Hči sem potem dojila še pol leta, za vmesne
obroke pa sem si mleko stisnila. Ni bilo slabo, doma me je čakalo kosilo in pospravljeno
stanovanje

� in sem se ves popoldan lahko posvečala otrokom. Za nagrado pa sem v sluţbi
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dobila NDČ. Moţu so sicer malo komplicirali, a so na koncu papirje morali podpisati. No in
ko je "njegova" firma šla v stečaj, je bilo dejstvo, da mam pa vsaj jaz sluţbo za NDČ, veliko
vredno. Hči bo aprila dopolnila 5 let in sem ziher, da se je razvila v čisto normalno zdravo
osebnost. No, sam vedno bo atijeva punca

�

- Kaj pa glede dojenja. Ste crpala, je dodajal am? Sicer moja prva je pri 3m nehala se dojit
sama od sebe in smo pol na am pristal pa zlo hitr smo sli na gh. Ceprov upam da se bo zdej
dalj casa dojil...
-Pa moja je tut atijeva punca ceprov sm bla js z njo doma...ni ga cez atija
-Mleko sem si črpala do njenega dopolnjenega 10. meseca. Mleko sem si izčrpala zjutraj (če
ni pojedla, zvečer in vmes v sluţbi - so imeli full razumevanje), tako da je bilo vedno na
zalogi. Če pa ga je zmanjkalo, smo pa tudi AM mleko odprli. Nič nismo komlicirali. Sina
namreč nisem mogla dojiti (res kljub trudu ni hotel - imela prezgodnji porod in CR in dva
tedna nisem dobila mleka), pa sem si ravno tako mleko stiskala in mu dajala po flaški, če ga je
pa zmanjkalo, je pa dobil tudi AM. Full se spomnim pediatrinje iz neonatalne, ki je pri sinu
rekla, da se naj ne sekiram, če ga ne bom mogla dojiti (ker sem se res). Tako, da se pri hčeri
tudi nisem, če je kdaj pa kdaj dobila AM.
-Najbolj zanimivo pri tamali pa je bilo to, da sem tisti mesec, ko smo bili vsi doma, zjutraj
preden se je zbudila, večkrat šla na sprehod ali kolo, da sta se navadila biti sama. In vedno
sem mogla, ko se je zbudila, priti domov, ker je hotela jest (ni hotela flaške). Tisti dan pa ko
sem šla zares v sluţbo, je moţ rekel, da mi jo bo vmes pa v sluţbo pripeljal (cca. 20 minut
voţnje), ker noče flaške. Ampak od tistega dne naprej (verjamem, da otrok res čuti, da je
drugače), je brez problema pila tudi po steklenički.
-Vem, da je teţko. Tudi nam ni bilo lahko. Ampak konec koncev sem bila z njo vsak dan od
pol štirih dalje, pa tudi zjutraj se je okrog šeste ure še pocartala pri meni, potem je spala dalje.
Zbujala se je okoli osme ure, bedela do dvanajstih in potem spala včasih tudi do takrat, ko
sem prišla iz sluţbe. Ponoči je pa bila včasih kar lepo "priklopljena", ker smo pač vsi skup
zaspali. Praktično je bila z moţem nekje 4 ure budna, ostalo pa z mano. Če bi bila doma jaz,
bi imela full manj časa zanjo (in tavelika dva), ker je imel moţ takrat grozno sluţbo in bi bila
za veliko stvari sama. Pa srečno. Imejte v mislih, da ste dobra mama tudi, če niste skoz z
otrokom. Ene so skoz z otroki, pa ne moremo reči, da je vse tako kot mora biti. Vaţna je
kvaliteta medsebojniih odnosov in ne koliko časa preţivimo skupaj.
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-Midva imava tudi deljeno, jaz delam od 6.meseca malega, ampak polovično. Celo, roko na
srce, ne bi zmogla. Zelo odvisno je, ali otrok spi in kdo ga ima ponoči.
Mene

je

kar

izčrpalo,

določena

obdobja

zagotovo

ne

bi

zmogla

cele....

Drugače je pa res vredu, da sva oba, tudi otrok se drugače naveţe na atija in če bi še enkrat, si
bi

zagotovo

spet

delila

:)

Na šihtu je pa vse od vodstva odvisno. Če so ljudje, bodo razumeli, pripada mu ta pravica.1
-Meni so bili to cudoviti dnevi...sama sem bila studentka. In po 3 mesecih je sel za 1leto
partner na porodnisko.....kako smo se imeli lusno....in kako je pomoc prisla prav...aja imamo
pa dvojcka...meni je bilo res super.... zadnji mesec pred koncem sem pa jaz dobila ponudbo za
sluzbo in jo sprejela....je bil on sam z njima doma.... ampak so ravno tako uzivali skupaj 1
- Jaz tega nebi nikoli naredila, ampak vas ne obsojam, ce se boste vi tako odlocila. Kaj pa
ce bi pocakala, da imate vsaj kaksen obrok goste hrane uveden? Bo lazje za vas in
otroka. Ker 3mesece je res malo prehitro, da odstavis otroka. Kaj pa ce si ne boste mogla
dovolj nacrpat, otrok ne bo sprejel steklenicke..itd.? Na AM dajat kljub svojemu mleku se mi
zdi pa skoraj da greh. Ste dobro pretehtala vaso odlocitev in posledice? Mogoce se lahko
dogovorite za skrajsan delovni cas vsaj za kak mesec, dva? 1
-

Glede

mleka

bomo

se

vidl

Prva se je odstavla sama pri 3m tut ponoc in smo mogl na am. V startu sm crpala sam pol
mleka ni blo vec za nacrpat in je pac ostala na am te gh smo pri 4.5m zacel uvajat...bomo
sproti vidl kako bo. Sicer sploh ni nujno da dobim sluzbo vendar pac zelim bit pripravaljena
na vev scenarijev
-Jaz vam lahko povem s perspektive nekoga, ki je šel delati, ko je imel otrok 3.5m. Sicer
partner ni bil na porodniški, ker delam popoldan in imam svoj s.p. torej prilagodljiv urnik.
Ampak vse je izpadlo ful dobro. Res je da sem jaz sla prvi mesec za 2 uri na dan, potem 3 in
kasneje 4 ure. Mleko sem si črpla tako da je bilo za čas moje odsotnosti. Edino na kar vas
lahko opozorim tu je, da nabavite flasko, ki ne bo povzročila sesalne zmede. (Madela Calama
(nas

te

ni

sprejel)

ali

First

Years

Brestflow

(naročite

na

amazon.de).

Morda endino, ce bi danes to naredila se 1x bi sla pri 4m, da minejo krcki popolnoma. Sicer
pa vse ostalo je pozitivno. Moj sin je danes zelo navezan na tatija in tati nanj. In tako je ze od
zacetka, ker je moral biti tati vkljucen hands on 100% in zato je tudi tako suveren.
Ce vam je sanjska sluzba pojdite. Ce tako cutite! Kaj bodo rekli drugi? To se pa samo
vprašajte: kdo so ti drugi? Vam dajo oni kruh na mizo? Vas oni objemajo? Vam oni
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prikradejo nasmeh na obraz? Ali oni zaklepajo vrata vasega doma? Ne! So who gives a f...
�2
-Knjige, ki bodo marsikomu odprle oči: Zlatka Cugmans Mami, bodi z mano; Andreja
Poljanec Rahločutnost do otrok; Alenka Rebula Globine, ki so nas rodile ... 1
19. november 2017
Pozdravljene mamice

�zanima me a moz lahko gre na porodnisko,ce mamica ne dela in

nima pravico do porodniske?Hvala za odg.Lep dan zelim

�11

-Mislim, da na porodniško ne, očetovski dopust pa mu pripada 1
- Kako nima pravice do porodniske? Ce ne dela je isto porodniska sej csd placuje. Za oceta je
pa ocetovski dopust 1
-kako lahko naj gre na porodnisko ce sploh ne dela...Ker gledajo v zadnje 3 let ce je delala 1
leto...
- Jaz tudi nisem delala pa sem imela porodnisko. Sem bila prijavljena na zavod, ko sem rodila
so mi prekinli in sem nastopla z porodnisko. Porodniska je bila 250e. Ko zakljucis se prijavis
nazaj na zavod. Vmes pa ureja csd 2
-Pri nas je tako da imam starševsko nadomestilo moz pa dela in je koristil 10dni ocetovskega
dopusta. Sem pa na zavodu prijavljena 3
-Plus to da mu v 3 letih od rojstva otroka pripada še dodatih 10 dni sam da so te niso placani 2
-Dobis vseeno 252€ tudi ce ne dela mamica 1
- Ce ni porodniske more biit neko nadomestilo na csdju. Za partnerja pa mislim da samo
ocetovski dopust 2
- Kopirano s strani CSD LJ

:V katerih primerih lahko oče ali druga oseba nastopi

porodniški

dopust?

Oče ali druga oseba lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta, če mati otroka umre,
zapusti otroka ali če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna
za delo. V primeru, da je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje
oziroma študentke lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oče
otroka ali eden od starih staršev. 2
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- Seveda lahko gre. Prve tri mesece ne, preostanek pa. Brez posebnih pogojev.2
- Kje ste pa to prebrala?
-"Porodniški dopust" traja samo 105 dni, preostalo se imenuje "dopust za nego in varstvo
otroka" in slednje lahko koristi kdorkoli od staršev. Več lahko preberete tukaj: http://csdslovenija.org/.../see.page/starsevski-dopustUpravljanje
Starševski dopust :: Center za socialno delo
csd-slovenija.org 6
-Res je tako, prve tri mesece ne potem pa lahko tudi oce koristi 1
- http://www.csd-lj-siska.si/prejemki/porodniskidopust.aspUpravljanje
Porodniški dopust ... Center za socialno delo Ljubljana-Šiška csd-lj-siska.si 1
- Lahko gre ja, moj brat je šel na porodniško ker je bila punca študentka in nezaposlena 1
-Tudi brezposelne mamice dobijo porodniško-reče se ji starševski dodatek. Sicer je nizka-250
e. Oče pa gre lahko tudi na porodnisko. 4
- Če nisi zaposlena, imaš pravico do starševskega dodatka v višini 252,04 eur mesečno.
Vendar je pogoj, da ima mamica vsaj stalno bivanje v R Sloveniji. V kolikor stalnega bivanja
nima in ima stalno bivanje oce, lahko on koristi starševski dopust. 2
- Jaz pri prvem sem bila se dijakinja, pa sem imela porodnisko - prejemala sem starsevski
dodatek iz csd-ja celo leto

:) ti tudi delovna doba tece tako, jaz nisem vedela do letos

tako da tudi ce nimas delovne dobe ne nic, ti pripada to in si komot doma
bodo vse povedali

:)

:) pojdi na csd, ti

:) 2

- Popravila bi samo, da teče pokojninska doma, ne delovna. Delovna doba je vezana na
delovno razmerje-torej ko si zaposlen
- No pa to

:)

-Jaz tudi nisem delala pa sem bila na porodniski 1 leto. Vse sem urejala prek csd in sem
prejemala "drzavno porodnisko".Oce otroka koristi ocetovski dopust, za porodnisko pa ne
vem, ce on lahko koristi. 1
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-Lahko on koristi če jo mama prekine 1
-Ok. Hvala, tega nisem vedela.
-Vsaka,ki rodi je na porodniski. Od kot vam te glupe informacije? ce ne dela bo prejemala
starsevski dodatek plus 1 leto delovne dobe se ti nabere. Oce pa ima 10 dni ocetovskega
dopusta 1
- Lahko pa oče koristk tudi porodniško
-

Ja

no.

Zakaj

pa

bi

jo?

Ce

je

ona

doma.

Pod

katerimi

pogoji?

Tudi,ce je otrok bolan pa mama doma... oce ne dobi boljniske 1
- Lahk se mama med tem časom zaposli
-Delovna doba ti ne teče, ta je zgolj vezana na delovno razmerje. Pokojninska doba pa teče
- Aha ja. Ce se do zdaj ni zaposlila dvomim,da se bo zaposlila ko rodi. Mislim,da je bolj
vazno,da si ta cas z otrokom

:)

-Da vas ni sram samo to lahko rečem. Danes sluţbo je teţko dobit in če se pokaţe priloţnost
zakaj ne ...lahko je samo 1mesec pred koncem 2
-No in lahko sta oba ta čas z otrokom če gre oče na starševski dopust
- PORODNIŠKA je samo 105 dni. Ostalo je dopust za nego in varstvo otroka. Ki ga lahko
koristi tudi oče. In TO NI očetovski dopust. 4
-Sara me ni sram. Vem kako je z sluzbami in vem kako delodajalci gledajo na mamice z
malimi otroki. Ampak cas,ko ga imas prezivet z njim je neprecenljiv. Ko bo v sluzbi se bo
manj casa. Sama sem pol leta bla doma po porodniski tak da...1
-Sram? Koga bi moralo biti sram? Ţenske, ki izberejo čas z otrokom? WOW. Kake vrednote
in kako gledanje, prav zaprepadena sem, pa nisem iz tradicionalne druţine. Ma Teja, 100x se
strinjam, za sluţbo imaš še 60 let časa, za biti z otročkom pa ne.2
-Zakaj pa oče ni dober za preţivljanje časa z otrokom? Sej če greš v sluţbo se otroku ne
odpove. Super če ste bla pol leta dlje doma...sama pa sem šla 3 mesece prej v sluţbo tako da
vem o čem govorim .
- Dajmo ostati pri izvornem vprašanju: SRAM? Zakaj in česa bi koga moralo biti sram?
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- ko sem napisala da vas ni sram je letelo na slednje besede: " Aha ja. Ce se do zdaj ni
zaposlila dvomim,da se bo zaposlila ko rodi" dovolj obrazloţeno?
- Dovolj informacij, ja. Zato pa ostaja: o, moj bog? ZATO naj bi jo bilo sram? Ker bi
nameravala "porodniško" nameniti otroku? Svašta. Verjetno je tudi obsojanja vredno, če kdo
bolniško izkoristi za dejansko okrevanje? Odmor za malico zato, da je? Svašta nas še
preseneti na tem svetu. Pa vse dobro, v upanju, da se ta in podobni nazori kdaj razširijo in
pridejo na boljšo pot. Lp.
- Bila sem pol leta doma,ker je tezko sluzbo dobit. Tako,da vem kako delodajalci gledajo na
nas mamice z malimi otroki.
-Če mama ni zaposlena dobiva nadomestilo v znesku 252€ in nekaj centov...je nekaj
obveznega časa ki ga mora loristit preostali čas pa lahko korosti oče ampak je pogoj da
nastopi s porodniško takoj ko jo mama prekine2
-Tocno tako, prve tri mesece je mama ostalo pa lahko tudi oče2
- Moj je koristil porodniško, samo prve 3 mesece ne more oče (razen v izjemnih primerih),
potem pa lahko. Pri 10 mesecih sem jaz dobila sluţbo in je bil on pol še 2 meseca doma. Je pa
res da je bil zaposlen, jaz pa sem bila pred porodniško tudi zaposlena. Če ste brezposelni pa
pripada starševsko nadomestilo al neki takega okrog 250 evrov.2
-Starševski dodatek pripada vsaki

�1

-Ne, če ima le začasno bivanje1
- citaj.1
- Ja. Prve tri mesce sm bla js. Potem on.1
- Na porodnisko ne, na dopust za nego in varstvo pa lahko. Torej prve 3 mesece ne more,
lahko vi-starsevski dodatek, nato pa on.
-Pri taprvi sem bila 3 mesece jaz 9 mesecev pa on!
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PRILOGA B - Anonimna vprašanja
Skrbnik · 23. december 2017
#anonimno
Z moţem sva se odločila za deljen starševski dopust (porodniško). Odločbi sta bili izdani in nismo vloţili
pritoţbe. Zdaj pa se moţu obeta napredovanje, ki ga ne bi rada zamudila, če gre on na porodniško. Ali se lahko
premisliva kljub izdani odločbi? Moţ še ni nastopil s svojim starševskim dopustom. Na CSD ne dvigujejo
telefona

:/

Vrh obrazca
- To se moraš pozanimati na csdju. Mislim da nekaj vseno komplicorajo glede tega. Kolega in kolegica sta imela
probleme nevem pa kako sta rešila oz ali sta lahko.
- Če se ne motim, mislim da smo mi nekaj spreminjali, ko sem jaz dobila sluţbo in da ni bil problem.
- Ni panike. Tudi mi spremenili

--- 3. april ob 20:11
Prosim ce mi pise na ZASEBNO tista ki je moz koristil porodnisko oz starsevski dopust
- Moj gre kmalu na porodnisko...jaz pa kmalu delat. Je pa koristil tudi pri prvem sinu.
- Piši kaj te zanima
- Zs
- Moj je koristil če te karkoli zanima piši

�

76

:-) hvala 1

PRILOCA C - Primer N. T. iz leta 2015
N. T.
6. december 2015
VRTEC-ce bi imele sanso, da imate enoletnika doma in ste vi z njim..ali bi ga dale v vrtec
zaradi druzbe in ostalih stvari, ki jih doma mogoce ne bi poceli kot jih v vrtcu(raznorazno
ustvarjanje..)..ali bi ga imele doma?
Št. všečkov: 3 ----235 komentarjev + odgovori na komentarje
-Doma
- Enoletnik še ne potrebuje druţbe, torej zaradi tega res ne.4
- definitivno doma. pri 1 letu je mama pomembnejsa od sovrstnikov ustvarjanja,...18
-Doma
-Domaa!
- Jaz sem bila brezposelna, ampak sem dala mojega sina v vrtec, ker sem se zavedala da mu
nisem vec dovolj kot druzba.5
- Jaz bi jo peljala za 4 ure v vrtec. Zato da se vi spocijete, greste na kavo.... V vrtcu pa se igra,
delajo po programu. Dobi par bolezni in pol nebo tok hudo.5
- Moja je ostala doma z menoj.Se mi zdi, da jim je pri taki starosti bolje doma. Druţba jih
začne zanimat malo kasneje

;)

- Ker moznost da sem doma z njim je.ampak vidim na njemu da mu fali otroska druzba.1
- Doma.

:-)

- Pri enem letu zagotovo še doma, če bi bila moţnost.
- Vrtec
- Doma

:)

- v vrtec za 4 ure2
- Doma
-moja si zdaj pri 3 letih zeli v vrtec prej pa je hotla bit sam z mano
ga peji na kaksne aktivnosti telovadbo al kej podobnega
- V tej vukoj**** ni nicesar za otroke

�ce mu manjka druzpa

�1

:/ drugace ne bi o tem sploh razmisljala

-kje pa si doma?
- Nismo vec v lj
- u marija

�juzna hr meja

�

☺ ja nevem pol pa za 4 urce v vrtec ce menis da res tok rabi

-Jap..jebeno
- Doma
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�

-doma

:)

- Doma

:-)

-Definitivno doma.
- doma
- Absolutno doma!
- Vrtec
-Doma
-Doma
-Definitivno vrtec. Enej je šel pri letu in pol v vrtec in takrat se mi zdi da je ravno prav star in
samostojen

:) če si doma in če ga ţeliš imeti še malo doma ga imej max do septembra.

Druzba in dejavnosti ki jih ima v vrtcu mu jih sama doma kljub trudu ţal ne moreš dati

:)4

- Septembra bo ze skoraj dve leti star potem..
-Če ima rad druţbo potem ga daj ţe sedaj. Tudi če samo za 4 urce do kosila
8ur v vrtcu

:) ne rabi biti

:)

- Sej tak plan je biu..sam zdj moj bremza d bi ga raj doma mel.
-Ni vrtec samo zaradi druţbe.

:) Gre za navajanje na "avtoriteto", gre za čredni nagon - ko

je čas zajtrka / kosila, pač vsi sedijo in jejo. (Pri nas tudi vzgojiteljice jejo z njimi.) Moja
mlajša se je naučila pit iz lončka, ker je opazovala nekaj mesecev starejše sošolce v skupini.
Potem recimo odvajanje od plenice... odvajanje od dude... drţanje za roko čez cesto,
samostojno oblačenje in obuvanje, umivanje rok pred jedjo, po sprehodu... to so vse stvari, ki
jih starši sicer doma učimo, ampak po mojem mnenju šele vrtec utrdi. Ker otrok vidi še 10 ali
več drugih otrok, da počnejo isto. Pa hoče ponavljat. Itd. Skratka, vsaka se odloča po svoje,
ampak jaz sem bila izredno zadovoljna z vrtcem, obe mali sta šli v jasli z 11-12 meseci. 9
-brez slabe vesti daj v vrtec, ga greš iskat po kosilu, on se bo malo osamosvojil, podruţil, imel
dejavnosti, ki jih ti doma ne moreš imeti (in ja otroci se igrajo skupaj, so se veseli itd - sem
mama in vzg...pri meni ni bilo debate... tudi če bi ostala doma, bi šla oba s orvim letom v
vrtec oz najkasneje pri letu in pol - sta oba rojena sredi šolskega leta). Kar se boletni tiče moj starejši je bil 4x doma v prvem letu vrca in potem nič več, so pa res otroci, ki so nonstop
doma - ampak taki zbolevajo tudi ko gredo v vrtec pri treh letih. Ti boš pa v tistih 4 urah
naredila kaj zase, za dom...2
- skrajno zalostno, da je opisane stvari vase otroke moral nauciti vrtec. A pri vas ne sedite vsi,
ko jeste? Moja je doma in pije iz loncka od enega leta naprej, se obuva, pomaga pri
opravilih...samo ukvarjat se je treba z njimi. Ampak zakaj bi se, ce se lahko drugi v vrtcu
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;)

- "to so vse stvari, ki jih starši sicer doma učimo, ampak po mojem mnenju šele vrtec utrdi"
;)
-spremljam
-Kaj spremljas? Sej sva rekle da bove odprle vsaka svoj vrtec na svojmu koncu

� �1

-hahaha.... bi blo bolje ds je doma stara, non stop bolan, ponoc ne spimo, joka in zeli spat
zraven mene, pa je do zdaj spal sam od zacetka, a cez dan jokast, skoz sili v narocje. mu
skusam igodit res, ljubim ga res, a je sprememba 1000% b tem kaksen je bil in zdaj... tako da
ne vem. razlicni so si in mogoce je bolj obcutljiv.... jok ze doma ko ga moj vzame, pol ves
kako zhleda zjutraj v vrtcu.... ajoj
-Meni ga je dns iztrgala iz rok ko se me je oklepu..z alesem mava zdj debato d verjetno bo
doma ostal se par mesecev..ker tale jok je kontra najini vzgoji..+ se nekatere druge stvari ki so
kontra najinemu razmisljanju..ceprou jst sm ful za vrtec da bi hodu

:/

-pravijo mine, sam..... itak ke vec doma kot tam, pa se slabo se pocuti zarad stalnih bolezni...
ne vem kaj bomo
-Definitivno vrtec!
- doma so plusi da je bolj zdrav če maš otroka v vrtcu so plusi da je bolj samostojen pa da se
socializira drgač pa če maš le moţnost je bolš da je doma če je tok mejhn
-Doma.
- Jst bi jo mela 100% doma. Ker v druzbo jo lahk sama vozim k prijateljem ki imajo otroke al
pa na razna srecanja ki jih povsod prirejajo. Zdej je pa samo v treh tednih ze drugic bolna prej
pa v 11 mesecih tud 1x ni zakasljala in se ponoc imamo probleme ker full podozivlja dneve v
vrtcu. No pa se prsparala bi slabih 200€ katere bi lahk zapravla da ji kupim kaj koristnega....3
-Doma!!!!!!!!
-doma,je bil do 2l in 3mes doma in mu cist nc ni manjkal,hverkica gre zdj pri 18mes
- Odvisno od tega ali ste doma po lastni ţelji ali ste v fazi iskanja zaposlitve. Če iščete sluţbo,
je vsekakor pametno dati otroka v vrtec, ko imate moţnost. Sredi leta boste teţko dobili
mesto. Če ste doma po lastni izbiri, pa jaz pred 3. letom ne bi

;)3

- Kar se otroka tiče se mi zdi bolje, da je doma, če je ta moţnost.. razmislite pa tudi o sebi..
imate dnevno dovolj časa zase in za ostale stvari? Vam mogoce partner, starsi prevzamejo
skrb za otroka, da se vi dovolj odpocijete in postorite potrebno? Vsaka odlocitev bo
primerna..1
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- otrok pri 1 letu še ni sposoben igre z drugimi otroki. to se začne šele po 2. letu, oziroma pri
skoraj treh. to je povsem normalna razvojna stopnja v razvoju igre otroka. do takrat pa rabi
odraslega ki mu nudi stabilno in ljubeče okolje. 19
- Točno tako.

:)

-Podpis! 1
-V vrtec absolutno, pa pač prej po njega. 2
-Doma
- Doma
- Sem vzgojireljca v vrtcu in ti svetujem,da ga imaš zaradi bolezni doma. Veliko so bolnivti
malčki...Dovolj zgodaj je,če gre otrok s 3. leti v vrtec.Sicer pa ima vsak starš pravico odločiti
drugače. 23
- Mesana skupina je..niso jasli
- Ce ni druge gre pac v vrtec...vsaka bi verjetno rada vidla da so doma
-Doma in seveda popoudan na igrisce imam 1letnega sina in sem doma z njim sva pa nonstop
zunaj na igralih in tako da ima druzbo:)
-Tu na vasi ni igral..niti tok malih otrok..vrtec je 20km stran..
- 100 % doma!!! 1
- Doma!vsaj do tretjega leta 1
-Nevem...glede druzbe oz. Da otrok postane fuul samostojen da vidi da ne obstaja samo mama
.. Ja. Glede zdravja pa definitivno ne. .moj mali je vec doma kot v vrtcu.

:/ 1

-Vrtec!
-Ţal pa pri nas ni mogoče,če lahko,izkoristi! 1
- Doma
- popolnoma podpišem! 1
- hvala enako

;)

-Doma. Prvi je sel pri dveh letih in pol pa ni nic zamudil

:) Razn kakih viroz

:D 1

- Moja je ostala z mano doma ker imam sluţbo doma, mi ni nič ţal,ni bila niti še nikoli
bolna(kašen zamašen nos edino) 1
- Jaz je nisem dala. Julija je bila dve leti. Za druzbo ima blokovske otroke, otroke ma igralih,
sestricne, bratranca... Jo pa imam namen vpisat naslednje solsko leto, takrat bo tri.
- Obe sem imela doma do treh let, otrok rabi sovrstnike po tretjem letu. 1
- Doma

:)

-Doma

:)
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-Doma.
- Doma vsaj do 2 leta.
- Doma
-Aja, pa tudi doma se je veliko naucila. Da bi jo pa dala v vrtec, da bi se naucila stvari, je pa
nesmiselno. Saj smo starsi zato, da jih naucimo. 6
- Vrtec.

:) Obe sta šli pri 11-12m v jasli. Če bomo imeli še enega, bomo ponovili. 4

-Doma

:)

- Za v vrtec bo še čas, Naša dva sta še doma, bosta pa šla definitivno v vtec pred šolo.
Enoletnik pa od vrtca prav veliko ne bo imel. 3
- Doma

:)

- Doma... v vrtec bi šel v 2. st. obdobje torej 3+ 1
- doma!
- Mi jo imamo doma. Enako je bilo s starejso hcerko. Je dla sele z 4 leti.
Jaz pravim, naj dajo v vrtec tisti otroke kateri nimajo moţnosti varstva doma. Drugace pa taki
ostanejo brez varstva. 5
- Ce bi se slo za lj kjer je res problem z mesti vam dam za prou..tukaj je pa se prostih mest
glede na to da smo ga vpisali dva meseca nazaj in bili brez problema sprejeti.
-j Pri nas so tudi se prosta mesta. Pa je ostala doma.
- Imam jo doma!

:)

-Jaz ga mam doma
-Jaz sem ga imela v vrtcu 2-3 dni na teden... od 8.00 do 14.00... do 2,5 let, potem pa vsak
dan... pa mi je blo super...
- Pa to se plačuje potem ista cena vrtca, kot če bi bil tam vsak dan?1
-Ja
- hvala

:)

- Moja izkusnja je taka, da ga pred 3.letom ne bi dala, ce bi imela to moznost.
-nasa je zdaj v zasebnem varstvu kjer so samo 4 otroci, po novem letu bo še en. pol jo bom pa
septembra ko bo skoraj 2 leti stara dala v vrtec. in mi je super. velik več odnese in bolje se
počuti, ker se gospa ki jih čuva lahko bolj posveča vsakemu posebej. 3
Jaz sem doma in imam svojo 14m puuncko doma. Doma bo verjetno do septembra prihodnje
leto. Ce prej dobi vrtec bo pac sla v vrtec. Nisem je vpisala v vrtec z namenom da bo doma.
Sam pol pa se sin (5 let) vidi da je sestrica doma bi pa se on bil. Tko da mam pol dost oba
doma. Pa sive lase mam tud ţe

;)
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-V vrtec sem dala vse tri kljub temu, da sem doma. Ni mi niti malo ţal. To je dobro za
otrokov razvoj, samostojnost in da je med sebi enakimi....6
- Vsi ki so mnenja da otrok pri enem letu se ne rabi druzbe se hudo motijo in ocitno nimajo
svojih otrok v vrtcu

;) nasi se mesa ce je doma... ko je bolana prve par dni se gre, takoj ko

se boljse pocuti pa zjutraj stoji pred vrati in joce da hoce v vrtec. Pa ima 18m. Naucijo se
ogromno ze zato ker posnemajo ostale. Tudi majhen otrok je druzabno bitje. Ja so tudi minusi
- bolezni. Ampak roko na srce: v vato jih ne morete zavit. Nekater le bolezni je boljse da jih
preboli cimprej in tudi majhen otrok vse lazje prenasa. saj ga daste lahko tudi samo za 4 ure.
Verjemite da bo tudi vam pasalo pa za to ne bo otrok nic prikrajsan. Na splosno pa tudi gpede
uvajanja, lazje pri enem letu kot pri treh. S tem se strinja vecina vzgojiteljic
- tu sta se dve vzgojiteljici ţe oglasili in nimata takšnega mnenja kot ti

:) 19

;)

- podpis!!!!!!
-Klavdija ja 2

:) in kar naenkrat predstavljata vecino?

- dve sta se oglasili

:D 3

:), drugače pa a jih res poznaš veliko, ki priporočajo, da gre otrok pri 11

mesecih v vrtec? Jaz jih ne, poznam pa jih kar nekaj, ki to odsvetujejo. Pa to zdaj ne pomeni,
da ni nobenemu 1 letniku fajn v vrtcu, lahko da tudi 3 letniku ne bi bilo. Ampak dejstvo je
pač, da 1 letniku to ni potrebno za kvalitetno otroštvo.
-Ko smo imeli mi sestanek v vrtcu (skupinski za 4 enote vrtca) se je 10 od 11 vzgojiteljic
strinjalo da je lazje za otroka in starsa da gre otrok v vrtec cimprej

:) mlajsi kot je otrok

lazje ga "oblikujes". Tu so se razna odvajanja (od plenic, dude) ki jih je lazje izvesti v vrtcu
ob podpori skupine. Otrok opazuje in posnema

:) mi smo se pred vrtcem ucili 3 mesece

jesti z zlicko... neuspesno. En teden v vrtcu in je zadevo obvladala

:) tako da... jaz vseeno

mislim da vecina starsev ki je proti vrtcu otroka sploh v vrtcu nimajo... in govorijo kar nekaj
"v tri dni" ceprav sploh ne vejo kako zadeva izgleda. Nekateri tudi ocitno mislijo da je otrok
ki je v vrtcu vsaj enkrat na mesec na smrt bolan... redki so primeri kjer starsi otroka izpisejo iz
vrtca ker bi bili z njim nezadovoljni... 2
- Ja saj tiste, so najbolj tapametne, ko otroka nimajo v vrtcu in pojma nimajo kako je

:-) 1

- Saj pravim -... naj se javijo vse tiste ki imajo otroka v vrtcu in s tem niso zadovoljne

:) me

zanima koliko se jih najde. Vsaka mama bo za svojega otroka naredila najboljse. Jaz vidim da
moja zelo uziva vrtcu in z veseljem gre. Njej je muka ce more biti cel dan samo z mano

:D

2
- Ah dajte no, hči je bila 3 leta z mano doma in je bila pri dveh letih brez plenice, zelo zgodaj
začela sama jest z ţličko, risati, ustvarjat, ni da ni! Se strinjam da je fajn v vrtcu da posnemajo
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druge, ampak če se mama posveča otroku je to več kot dovolj, ne rabi nikogar ki bi ga moral
posnemat
- ocitno si narobe razlagas kar sem napisala. Nisem rekla da se otroci doma ne naucijo

:)

samo pri nas je pac slo hitreje v vrtcu kjer je druge gledala. Seveda pa posnemajo tudi trmo in
neprimerno vedenje

:D hehe... so plusi in so minusi

;) 1

- kako pa veš da je šlo hitreje? Mogoče bi šlo isto hitro če bi jo imela doma, ne moreš vedet
�so pa tudi otroci različni, eni potrebujejo bolj individualni pristop, drugi pa se ravnajo po
okolici..tako da je res teţko določit kaj je za katerega boljše in kaj ne.1
-Tole s trmo pa je groza ja...moj tamali je nemogoč odkar je v vrtcu

�1

-Na osnovi cesa to govoris? Pristej tistima dvema vzgojiteljicama se eno. A ves kako zgleda v
jaslih? 14 ponavadi smrkavih otrok, vsak v svojem svetu, ce so v interakciji so najveckrat
zato, ker se pulijo za igraco

;) en kup cakanja pri oblacenju, previjanju, umivanju po kosilu.

Prvi so na vrsti vedno tisti "ta glasni", "pridni" skoraj obvezno zadnji obsedijo na stolckih in
cakajo... Men so te jasli tko zalostne

:/ in zakaj bi kdo hotel tako majhnega otroka ze

"izoblikovati", kar pomeni, ga nauciti crednega nagona? Ja, uvajanje je lazje, otrok pa ni to,
kar bi lahko bil. 1
- Dejstvo je da se ena na ena sigurno lahko otroku bolj posvetite, kot na primer 2 vzgojiteljici
na 10-15 otrok. Otrok ima v spodbudnem okolju doma se vec moznosti za razvoj in
napredek.. razmislite mogoce le o tem, koliko imate drugih obveznosti.. ce ste studentka, v
iskanju zaposlitve.. eno je varstvo, drugo je vzgoja! Ce imate dejansko čas, da se. Boste
otroku posvečali, če ostane doma.. potem je po mojem mnenju to veliko boljsa izbira..
Ce

imate

druge

obveznosti

in

potem

ne

hoste

imela

casa

zase

, je mogoce boljse da je otrok v vrtcu 8-12h, v tem casu vi poskrbite zase.. za svoj pocitek,
obveznosti.. in imate popoldne voljo in energijo za aktivno prezivljanje casa z otrockom..
:)4
-

Prva

je

šla

leto

pred

šolo,

če

bo

vse

po

sreči

druga

tudi

.

Ta večja pa itak ni nič zamudila tak da če maš moţnost imej doma
- Absolutno doma do 3 let

:) 1

- Oba imela doma
-Definitivno vrtec! Sama imam res pozitivno izkusnjo z vrtcem! Toliko ustvarjajo, prepevajo,
risejo... pri nasi se je vse skupaj pozitivno obrestovalo. Kljub temu, da se ogromno ukvarjava
z njo je vse skupaj zanjo velik plus. Kar se tice bolezni je bila pa do sedaj samo 4 dni doma.
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Odvisno od otroka do otroka. Sama sem res pozitivno presenecena. Postala je veliko bolj
samostojna. In ja se 10x bi se tako odlocila! 7
- Doma zaradi bolezni, v vrtec zaradi druţbe. Mislim, da raje doma. 1
- Naša je bila doma do 2. Leta, in še enkrat bi naredila tako. Če je le moţnost!
- Če bi imela moţnost jo imeti doma bi jo sigurno do 2.,3. leta. Kasneje bi jo pa zaradi druţbe
in socializacije dala v vrtec.
- Doma. Pri enem letu nau velik zamudu 1
- Doma
-Poslušajte sebe. Vsak otrok se razlikuje.. Jaz imam prvega od 19.meseca (bo kmalu 5let),
drugega od 15ga. Res je, da druge opcije nimam, a sem zadovoljna z izidom

:)

-Saj to..ko sem v dilemi..vidim da rabi druzbo a tudi dost je navezan name
- Mi tud same dobre izkusnje..bolani bli zlo malo..v vrtcu so bli kot ena mala druzina..se
dobro razumeli..se danes tik pred solo so ti.ki so bli ze od jaslic skupaj povezani na svoj
nacin..vzgojuteljica.ki je sla po letu in pol v penzijo se jih pride pogledat in vsakega posebej
pocarta

☺

☺

☺in vsakega posebej vprasa..saj se me se spomnis??..rs bla zlata vredna

4
- Doma
-Doma do 2. Leta starosti
-Doma vsekakor
-100x preţvečena tema....Vsekakor doma! Ne razumem starša, ki da otroka v vrtec, če je sam
doma. Pa nikdar ne bom razumela, sploh pa 1 leto starega. 12
- Točno to!!
- Podpis 1
- Si dala svojga, da veš kako je? Jaz sem dala vse tri in sem doma! Kot sem ţe rekla
nikoli mi ne bo ţal, ker rezultati so fenomenalni, sami plusi pri nas

:-) 5

-Ce ne rqzumes ne obsojaj..vidim na otroku da rabi otrosko druzbo.ne gre se mi za to da dam
otroka v vrtec jaz pa na kavico..gre se za socializacijo in razvoj. 5
- Delam v vrtcu in še predobro vem, kako je tam. In ne, nisem dala, kljub temu, da sem v
sluţbi!!! In ne razumem, zakaj hudiča pri 1 let u v vrtec, če ga imaš lahko doma. Pri 1 letu NI
SOCIALIZACIJE!!!! 5
- In ne obsojam, enostavno pa ne razumem. 1
- Ja v vrtcu jim kozo vlecejo dol in zlo zalostno.da nekdo napise..saj vem kako je .jer delam v
vrtcu...sploh ne rzumem tega in nikol ne bom al pa mamo samo mi sreco z zlatimi
vzgojiteljicami 2
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- Res ne vem kako lahko delaš v vrtcu -si zgrešila poklic! 2
- Petra..res si me sokirala s tvojim komentarjem..pri nam so v jaslicni skupini se naucili sami
jest.kar se eni pri 4 letih doma nena..sami so si delali pribor..serviete..ogromno plesali in
peli..ustvarjali in ja to stari dobro leto 4
- Pa itak - brezveze razlagat...

;-)

-Petra oprosti..samo otroci so si hb razlicni..in ce tvoji niso bili potrebni druzbe ne pomeni da
bo moj isti. Tako kot tule..jaz trdim da otrok rabi druzbo za socializacijo..in ce ze delas v
vrtcu bi lahko na lastne oci videla da se otroci med seboj lepse zaigrajo ce imajo druzbo..in ne
ko so sami..hmm..zanimivo kajne

�1

- tebe si pa res nebi zelela za vzgojiteljico mojega sina....6
- Sej se ne gre za te stvari,. Tako malega otroka lahko vse to naučiš doma. Moj je star skoraj 3
leta in je za svojo starost še kako dobro razvit na vseh področji. Pa ni v vrtcu. V vrtcu v
jasličnih skupinah je pa ogromno bolezni, 2 vzgojiteljici na 14 otrok, otroci se jočejo, sploh
pri uvajajnju, vse to je za otroka stres. Socializacije pa še ni. Zato pač ne razumem. In ja
očitno sem res zgrešila poklic....hehe.....Ko bi me poznala, bi mislila drugače. 4
-Pri 1 letu se otroci med seboj ne igrajo. 2
- Bolezni so tud v vecjih skupinak..vsaj tisti.ki so na novo..sicer ne vem zakaj ti to sploh
razlagam.ce delas v vrtcu tud uvajanje nekateri starejsi tezje prenesejo kot manjso..ehh..splih
ti delas v vrtcu? 2
-Pač za moje pojme je samo plus, če je otrok do 3 leta doma. Sploh, če je ta ,moţnost. No ja
in kr popluvite me. Sej si vprašala za mnenje.
-Ravno zato, ker dela v vrtcu verjetno pravi da je za 1 letnika bolje da je doma. Talrat je vrtec
za primere kjer na zalost ni moznosti. Meni je marsikatera vzgojiteljica rekla to. Sele od 2-3
let otrok isce druzbo. In ravno vzgojiteljica to ve

;) 2

-In vzgojiteljica napise.da se enoletni otroci med seboj ne igrajo...cisto dovolj je napisala.. 1
- Sej se ne. Bolj se opazujejo, igrajo se pa vsak zase

:)

-Moja je bila do 1.5 leta v varstu pri babici. Pa se to samo takrat ko se midva nisva mogla z
sluzbami pokrit. In ja, fajn naporno je bit samo z enoletnikom, ki je ful aktiven. Po moznosti
pa se nimas na vasi nobene sosede z malimi otrocmi, pa da jih v familji ni al pa da se
prijateljice nimajo otrok. Jaz vem kako je to. Moj je z malo bil ponavadi celo dopoldne doma
dokler nisem prisla iz sluzbe. Itak, da je mala bila po dveh dneh take rutine ze super tecna. In
kaj sem nardila? Izmozgana Od sihta sem malo pobasala in sla z njo od enih igral do drugih (
ker vsepovsod tudi ni blo otrok). saj se igrajo skupaj ampak glih za pol urce max. Treba je
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otroku pac rutino razbit in to je vse. Tam pri 1.5 leta pa se mi zdi so ze v redu za v vrtec. Ce
bi bila doma bi jo imela doma do drugega leta ziher! In ja je noro naporno in se mors noro
trudit, da razbijes dolgocasen vsakdanjik ampak mami je zakon! Tak kot jih me pocartamo in
potolazimo jih ne more nobena vzgojiteljica. Pa se to, ko sem mogla it na siht, mi je mala
ponoci nehala sama spat. Vsako noc je klicala mama, mama in je silila k meni. In se zdaj je
tako.
-O kok si pamtna Petra Zafošnik. Res opaţam v velikih komentarjih na fb da si vso pamet
pojedla. Ne se ne igrajo med seboj. 1
- Vsi enoletniki in mali otroci so "zmesani" ko vidijo druge otroke. Ker so pac radovedni in
koncno vidijo nekoga tak malega. Saj se zamotijo malo ko so skupaj ampak ponavadi vsak
svoje tera.
-Petra..jutri grem v jaskice pogledat.ce se res ne igrajo med seboj..pa.da vidimo kdo je vso
pamet sveta pojedel...se dobro.da ne delas v nasem vrtcu1
- Eh joj sej se mi ne da več. Kr pejt pogledat pa se kako vzg vprasi za mnenje. Sem tud jst
vesela, da nisi med mojimi starši ker bi totalno ven štrlela, ker moji starši so top! 2
-Se podpisem pod -! Traparije govorite...tudi jaz delam v vrtcu in situacija v jaslih je dalec od
roznate. In imam otroke doma, imela jih bom dokler bo to mogoce oz.dokler sami ne bodo
izrazili zelje po vrtcu! Petra Zafosnik otroci pri enem letu se res NE igrajo med sabo, ker niso
sposobni dogovarjanja in uskajevanja igre! Igrajo se tako, da si pulijo igrace, se grizejo itd. Je
pa "fino" ane, ker se oblikuje, ker si v podzavest zakodira, da se "Tincka" more bat, ker ga bo
ta drugace ugriznil in da prvi pridejo na vrsto tisti ta glasni. On je pa "priden!" in caka, in je
za to pohvaljen

;)... tko nekako zgleda. Vrjemite, da se vam niti sanja ne, kako tezko je

previti, nahraniti in poskrbeti za 14 jokajocih enoletnikov, pa ce se se tako trudis, eni
potegnejo takratko! 3
- Doma so 3 leta ziher 1
-Men se zdi brezveze otroka dajat v vrtec če je lahko nekdo doma z njim. Sploh pa potem
starši, ki res potrebujejo vrtec ga pa ne dobijo. 5
- Se 1x bom napisala..nismo v lj da bi bilo mesto zasedeno..smo na vasi kjer je mesana
skupina in smo otroka vpisala dva meseca nazaj..se pravi da tu mesta ne primanjkuje
nikomur.
- Saj nisem mislila točno na vas ampak nasplošno. Veliko mamic je doma pa daje otroke v
vrtec katerega imajo zastonj, potem pa res nekdo potrebuje varstvo ga pa ne dobi. Jaz sem bila
brezposelna in sem imela otroka do šole doma.
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:) 1

- Bravo za vas..nas vrtec pa ne bo zastonj..in otroka definitivno ne bi imela do sole doma..brez
zamere
- Kje najhitreje do varstva,ce ne dobis vrtca???
-Meni je ena vzgojiteljica, ki jo dobro poznam, rekla, da otrok išče druţbo šele okrog 3. leta.
Do takrat pa je bolj potreben neţnosti in pozornosti, ki je v vrtcu zagotovo ne dobi. Tako, da
vsekakor imet otroka doma 9
-Praviloma je to res. Je pa meni na roditeljskem rekla vzgojiteljica, da je moja 13m stara hči
zelo rada v druţbi ostalih otrok in če drug otrok ne pride do nje, pa gre sama do ostalih in išče
komunikacijo z njimi. Otroci so si različni! 1
- Izjeme potrjujejo pravilo
-Imela bi ga doma.

:D

☺1

- Ja bo potrebno it v sluzbo.kam pa takrat?
-kolegica ni nič omenila sluţbe, tako da v tem primeru bi ga imela doma...če pa išče sluţbo in
se bo v tem času kaj pokazalo, da jo dobi, potem pač ni druge ali ga da v vrtec ali v privat
varstvo, če nima npr, kakšne babice, da bi čuvala

:) tako bi pač jaz naredila

-Neeeee doma bi imela otroka absolutno
-Js sem doma in tudi mali je doma. Res je da nimam veliko časa za sebe, ampak to sploh nima
veze. Tak vsaj vem kaj se z njim dogaja in da ko rabi tolaţbo ali karkoli drugega to tudi dobi.
Je pa bil ravno danes 14 dni star 2 leti. 3
-Doma, sem imela starejso do 2l.doma,mi je bilo naporno cela druga nosecnost in po
porodu,ampak sve uzivali maximalno,crkljale,hodila sem pop.spat,ko je tudi ona spala. Je pa
letos od septembra v vrtcu in vidim da ni zamudila nic,ful se je naucila,vkljucila,tko da kar
pogresam vcasih,da je z mano doma

:) ampak vrtec je zakon!

-Definitivno doma! Hči sem imela doma 3 leta, sina pa 2 in sem vesela da sem se tako
odločila. 3
-Pri enem letu še ne, pri dveh pa definitivno.

:)

- Pri enem letu prekmalu.. Doma ce je le mozno!!! Pri 2-3 pa v vrtec za socializacijo! 2
-

doma,

100%,

vsaj

do

2.

leta.

Otrok se najprej uci sam igrat, se povezuje s svojimi starsi, itd... Potem se sele zacne
"grupirat", igrat s prijatelji, itd... Moj bo kmalu star leto in pol, vs cas je doma z mano pa mi
ni niti malo zal. Zelo rad ima druzbo, za to sma veliko, res skoraj vs prosti cas zunaj, na
igralih, da ni res cisto sam zase, obvlada enake zadeve, kot tisti, ki so v vrtcu,..1
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-Se tu napisem..igral tu naokoli ni.otrok ni.vrtec je 20km stran in ze to lahko pove da je
nasploh zelo malo otrok
-saj je pri nas, na igralih tudi zelo malo otrok... res malo, nad cem sem presenecena (kaj so
starsi vse dni pred tv-jem z otroki?)... pac tu in tam kakega otroka vidi, igrat se itak noce z
nobenmu, rad pa opazuje. Zelim povedat, da ce se boste doma ukvarjali z njim, ga vozili vn,
da bo imel aktivne dneve (da ne bo vs cas pred tv-jem), potem se nimate kaj bat, je boljse, da
je vsaj do 2. leta doma. Mene je na zacetku tudi malo skrbelo kako in kaj, ker sva res
prakticno sama vse dni, tu okol so otroci a jz nikol nobenga ne vidim zunaj oz. zelo poredko..
In sem pred casom nasla tak lep clanek od nekega psihologa al neki takega, da me je prav
pomiril in sm zacela mal drgac razmisljat, skoda da ga vec ne najdem, je ze res dolgo od
tega... No, on je zapisal nekak takole, da najprej se mora otrok navadit svoje druzine, da je on
on, da je on clovek zase, da ni ok, ce ga takoj "potisnemo" v neko skupino ljudi, ko otrok se
sploh nima pojma zakaj se gre in da z tem ne naredimo nobene vecje koristi (ni napacno a
nekih velikih plusov zaradi tega otrok ne bo imel)... Mogoce bi katera druga vedela, za kateri
clanek se gre?... Ce ga pa najdem, ga prilepim pod komentarje1
- Doma.
-najbolje za otroka je vrtec. pa sploh ne bom dolgovezla zakaj ker je razlogov ogromno. je pa
res da čisto mejhni (stari 1 leto) nimajo v vrtcu nobenega resnega programa. vsak posvoje
kobaca ali hodi in se derejo bolj ali manj. tako da če je finančna moţnost je pomoje najbolje
kakšno zasebno varstvo ali vrtec kjer je bolj malo otrok (recimo 5). toliko da se navadijo
socializacije, da imajo druţbo otrok, ki je boljša kot samo mama itd.... pa še vedno je tako
malo otrok da ga vzgojiteljica lahko malo pocrklja in se posveti vsakemu posebej. drugače pa
nevem kaj vam je fora met otroke do šole doma???? kaj ga nikol niste dale v druţbo otrok, da
bi videle kako otroci uţivajo s svojimi vrstniki???? drugače pa ima vsak pač svoje mnenje in
dela kot misli da je prav 4
-Pri nas imajo tudi enoletniki program1
- in kaj delajo?
-No, jaz je nimam namena imet doma do šole, ampak do 3 let. Zdaj je stara 2 leti in je do zdaj
bila kar veliko v druţbi drugih otrok (hodiva na igrala, na pravljične urice v knjiţnico, na
igralne urice v vrtec in telovadbo malčkov) in iskreno povedano, se sploh ne zanimajo kaj
preveč drug za drugega. Skupaj se najdejo le tisti malo starejši, ostali se malo pogledajo,
mogoče poboţajo in je to to, ni nekega hudega veselja in uţivanja drug z drugim. 1
-Tudi pri nas imajo v jaslih strikten program...so kar uspesni! Ustvarjajo neverjetno veliko in
tudi naucijo se veliko. 1
88

- Jst sm ze delala v vrtcu z 1letnimi malcki. In se kako dobr vem kako zgleda

�. Pa nisem

bla samo v enem vrtcu. Sem bila tudi v privat s koncesijo.
-Kaj delajo? Ne vem ce se spomnim tocnega poteka.zjutraj je zbiranje,zajtrk,ugotovijo ce kdo
manjka. Potem telovadijo.po telovadbi ustvarjajo ali gredo na sprehod,malica,ustvarjanje,
kosilo,pocitek...si nisem mogla mislit kako lepe stvari ustvarjajo tako miceni.ampak gre. 1
-In se to.ko je sinko prisel v vrtec so bili pol leta starejsi in nekateri kaksno leto in so ga
objemali,predvsem deklice so bile vedno vesele ko je prisel.zdaj so premesali skupine in so
isti letnik skupaj,pa so tudi mala prijateljstva - (dvoletniki)
- Doma
-Jaz sem doma porodniska oz starsevski do tretjega leta imam jo v avstriji in je ne mislim dat
v vrtec.Kot prvo pri nas primankuje mest naj dobijo mamice ki hodijo v sluzbo ,pa se drago bi
plačala 3
-Tezko bi se odlocila,najbrz bi jo imela doma.
-V vrtec.seveda ce iscete sluzbo.drugace najbrz doma.ali pa tudi ne.
- Doma. Za vrtec je se veliko casa 1
-...ne oziraj se na komentarje..ce ti tako mislis.da bi se v vrtcu ok pocutil in da rabi druzbo ga
daj brez slabe vesti v vrtec pa tud.ce se doma po riti cohas kaj koga briga kaj doma delas 5
- Bom morala na racun nekaterih komentarjev res cohalo nabavit

�-2

- Eh Petra če pa jih damo v vrtec da hodimo na kavice, res nimamo kaj za delat kot čohat se
:-D 1
-Sej tut lokalov ni d bi usaj na kavo sla
- - koncno en pameten komentar

� �2

:P 1

- te pa si morš res čohalo nabavit hahahaaa
- Ebay..alli..s kje najhitrej pride?
- Ebay je en dan hitreje

;-)1

�1

:-D 1

--, zakaj se mi zdi, da si se ti ubistvu ze odlocila? Cemu vprasanje, ce te motijo odgovori?
- jaz sem za vrtec..moj bremza..in sm hotela vidt kk drugi razmisljajo
-Seveda doma. Enoletnik ne isce druzbe. Mu je dovolj recimo popoldan zunaj z nekaj otrok.
Nekje od 2-3 let se mi zdi primerno.
-Doma.
-OK..ker ocitno pisem kitajsko-OTROK V TEH PIZDOVCIH NI!! KAM ZABOGA NAJ GA
PELEM V DRUZBO??!!?? MESTO V VRTCU KI GA ODZIRAM NEKOMU DRUGEMU
SI PA V ...*€@+%((-&

� �2
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- Ne se pustit sprovocirat..lepo ga daj v vrtec bos vidla.da bo uzival..ce pa ne je pa se lahko
vedno doma 2
-Se mi je zdelo da gospa zbira mnenja? Mnenja so pa ponavadi razlicna. 1
- Saj druzba za 1 letnika niti ni tako zelo pomembna. Res pa je da vam potem vzame veliko
casa. In napredujw cisto normalno. Vrtec ni merilo kaj otrok zna in kaj ne.
Pri 2 pa ze. Je pa odvisno od otroka.
-

ne

gre..ker

so

mi

s

tem

mestom

v

vrtcu

pisker

dvignile..

Tanja eno so mnenja..drugo so komentarji da nekomu odziram mesto v vrtcu..vrtec je pa v
kraju

kjer

sploh

verjetno

nobena

se

slisala

zanj

ni.

Teja..meni moj cas ni problem..vidim na otroku da bi bil rad v druzbi otrok..rada bi ga pa
mela doma zaradi crkljanja..nadzora hrane..cistoce..
-naredi tako kot ti srce pravi in misliš da je najbolje za otroka. ne oziraj se na to kaj drugi
mislijo ker naj se vsak zase briga. moraš pa vedet da otrok v vrtcu se bo navadil. in potem bo
uţival. tako da naredi po SVOJI ţelji 1
-Ja to z odziranjem mesta je res mimo.
- sama pretehtaj. Sicer pa bosta hodila naokoli. Moje mnenje je, da v tem casu otrok rabi vas.
Ne

leti

na

odziranje

mesta.

Je pa potrebno ogromno aktivnosti. Ne iscejo druzbe ampak razgiban vsakdanjik.
Seveda pa se ravnajte po svojem obcutku

:)

-Mojadva sedaj tudi odţirata nekomu mestu pa mi gladko dol visi...kje pa piše da ne smeta v
vrtec če sem jaz doma? In dokler ga plačujem me lahko samo kušnejo nekam s temi izjavami
�2
- Teja niste edina napisala za mesto..jih je pred vami se par tko komentiralo da sm morala
komentirat
-v mojih komentarjih tega stavka ni, ker se s tem ne strinjam! In ne slepo obtozit.
- js npr. Sem dala tavečjo v vrtec z 4 leti pa mi ni niti najmanj ţal. Super sma se mele doma.
Je pa znala več kot marsikateri otrok,ki je bil v vrtecu. Sem ogromno sama delala z njo.
Tamala je stara eno leto. Ampak je ne mislim dat prej v vrtec dokler ne bo stara 3 leta. Čeprav
jo vsako jutro peljem v vrtec ko peljem tavečjo isto pol ob 12 ko gre domov. Najbolš,da se
odločiš tk kot sama misliš da je prav. Drugi pa naj si mislijo kaj si hočejo. 2
- se opravicujem..prevec komentarjev je in vec ne vem kaj je kera rekla. 1
- Ce je le moznost doma
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-nekje do 3 let se otrok nedruzi z otroci tako je rekla vzgojiteljica. no jaz bi se malo pocakala
vsaj kake pol leta ali pa tak ko ze bilo napisano mogoce za kake 2-3 urce da se spocijete ce
nimate nikoga da vam otrocka pazi. drugac on zdaj rabi najbolj vas 1
-Doma.
- Doma
-Leto dni starega otroka bi imela v domačem ali privatizacija varstvu. Sin je šel v vrtec s tremi
leti. Je edine in sedaj si druţbe ţeli. Pri enem letu si je ţelel mamico in bil zadovoljen z
varuško in babicam.
-Mislim, da nas je večina povedala pač mnenje, po katerem si vprašala, drugače pa je meni
popolnoma vseeno, če se mama doma, medtem ko je otrok v vrtcu, res po riti čoha, ali sedi na
kavi ali pa ima kakšne bolj pomembne obveznosti. Med komentarji je peščica takšnih, ki so
leteli na to. Če je tako, kot praviš, ga daš v vrtec in bo sigurno uţival. Lahko pa probaš tudi
tako, da ga pelješ nekajkrat na teden kam na igrala ali druţenje 20km stran, saj je vseeno, če si
napisala, da je tudi vrtec toliko oddaljen, in bi ga tja verjetno vozila vsak dan. 2
-Ja bi ga z veseljem peljala 20km stran na igrala..a kaj ko so vsi otroci v vrtcu ali pa doma
naslednjih 20km stran.
- Kaj noben ne hodi na igrala, na sprehod oz. kamorkoli ven na zrak s svojimi otroci??

:)

Hehe, brez zamere, ampak mislim, da si ti ţe odločena, samo malo potrditev še potrebuješ, da
ti bo laţje

:)

-Vpisi v google osilnica..in fara..pa ti bo jasno zakaj sprasujem vse to..jaz sem za vrtec..moj
za doma..zato vse tole

�1

-Se mi je zdelo, da si za vrtec

;). Jaz mislim, da moraš naredit tako, kot ti misliš, saj si

najverjetneje več z njim kot tvoj in veš, koliko in kaj mali pogreša.
-Seveda sem za vrtec

�sam ko zdj otroka uvajam v vrtec poslusam z vseh strani doma da

je otrok premejhen. Mam pa svoje mislenje glede vrtca in od tega ne odstopam. Tale debata
tece izkljucno zaradi cistega ferbca kok % bi ga mele doma in koliko bi ga kljub casu doma
dale v vrtec.
-Moje mnenje je ce ze imas moznost daj otroka v vrtec. Pri nas je tako veselje ko pride tja (
star 13 m) . Res da je rabil teden dni da se je navadil ampak mi ni zal. Tudi bolezni so seveda
vkljucene poleg,nebom rekla da ne ampak se mu bo vsaj imunski sistem prej vzpostavil

�

Sploh ce pravis da ni veliko druzbe- otrok tam okoli potem mu bo tale vrtec po mojem
mnenju kar pasal. Nisem mislila s tem da se ti z njim nebi ukvarjala ampak igra med otroci je
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cisto drugacna kot ce se mi z njimi igramo

�uglavnm naredi kot mislis da je prav ampak

definitivno moje mnenje je vrtec:) 1
- Jaz imam hcerko doma. Ker sem brez sluzbe je doma, drugace bi bila pri babici in dedku. (
ce ne bi bilo te moznosti pa varuska ). Marca bo stara 3 leta in septembra gre v vrtec. Moje
mnenje je taksno, da ce je moznost naj bo otrok do 3 let doma. 5
- Enoletnika? Doma..brez dvoma! 2
- doma. starejši šel malo pred 3l, ful uţiva zdaj, ni nič zamudil
- Doma....Definitivno in brez premisleka!!! Ko sem drugič rodila je bila hči stara 15
mesecev..Oba sem imela doma, oba v plenicah...Sin je bil poleg tega se nedonosen...Ne bom
rekla, da ni bilo fizično naporno, ampak je bilo toliko plusov ZA, da nisem niti za trenutek
omahovala.... Ko je bila stara 3 leta je sla v vrtec, malega sem imela se eno leto doma in je sel
v vrtec tri mesece pred tretjim letom...Pa bi imela vrtec zastonj, ker je bilo to v času, ko je
imel drugi otrok brezplačno varstvo v vrtcu.... Dve leti po sinovem rojstvu se je rodila še naša
tretja sreča in prav tako prestopila vrata vrtca pri dobrih dveh letih in pol... Nihče od vseh treh
nikoli ni imel uvajanja, ker ga niso potrebovali, v vrtec so sli cisti, brez plenic, ko so ţe
govorili... Vse to sem ţelela, da jih naučiva midva, da tega pac ne zamudim...Pa še polno
drugih stvari mi je govorilo, da je tako ZA NAS prav...

;) RES je, da sem se odločila, da

grem v sluţbo za polovični čas in da je lahko v res kriznih trenutkih za urico ali dve priskočila
na pomoč edina babica, ki jo imamo - moja mami. Danes so vsi trije uspešni vsak na svojem
športnem področju in zaenkrat odlični v soli.... MENI, NAM za to odločitev ni bilo res nikoli
zal in če bi imela 10 otrok, bi se odločila enako...Moje mnenje je, da v tako zgodnjem
obdobju otrok najbolj potrebuje mamo, domače okolje in varno zavetje.... ( Večino tega
seveda dobi tudi v vrtcu. ) Zavedam pa se, da včasih brez vrtca enostavno ne gre in hvala
bogu, da jih imamo. Ko bi le nekateri znali spoštovati tudi ves trud vzgojiteljic, ki se trudijo
za nase otročke!!! 26
-Bravo. Enako se otroci socializirajo tudi, če gredo direkt v šolo.
-Valerija,klanjam se!
- Jaz mislim da je fajn da gre otrok

v vrtec...tam ima druţbo...se veliko

ustvarja...dogaja...učijo...doma pol tega ni...pa tudi če je mamica doma z otrokom se ne bo
celi dan ukvarjala z njim...je pa sicer to stvar vsake posameznice kako se odloči:-) 5
- Sem imela moznost ga imeti doma a sem ga dala v vrtec. Prvi razlog druzba. Drugi razlog
delo z njim ne v vrtcu drugacno. Tretji pa prej ga das boljse je hitreje se navadi. Sedaj mi je
super. Najdla sem si siht in pisem zraven diplomsko. 4
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- Jaz lahko povem na podlagi svojega sina. Če bi imela moţnost bi ga absolutno imela doma.
Je najstarejši v skupini in se z drugimi otroci ne poistoveti, nič novega se ne nauči ker sem ga
ţe sama doma vse naućila-kolikor se pač lahko 22 mesecnika. Je samostojen zaradi mene in
ne zaradi vgojiteljic kar se meni zdi logično. Vedno je bolan in nikakor ne vzpostavimo neko
zdravo območje. Vse kar delajo v vrtcu se lahko dela tudi doma če imaš zato čas in voljo,
edino kar je res da ima druţbo ampak ko ravno govorimo o 1 letniku jaz mislim da takim ni
prioriteta druţba, socializacija, ampak pozornost le njemu. To govorim izkljucno za moj
primer, so si pa otroci različni zato ne vidim problema če se odločite na podlagi vaših
obcutkov in videnj pri vašemu otroku. 2
- Se strinjam z večino, da če je moţnost naj ostane otrok doma z mamo. Prava mama mu v
prvih letih da tisto toplino in bliţino, ki jo tudi najbol ljubeča vzgojiteljica ne mora dati na
enak način

�Valerija Kušer je odlično napisala še strinjam z njo 100%

-Ni blo nujno da jo dam v vrtec...in sem jo....tako uţiva da jo zjutraj komi čaka da jo
odpeljem....druţba...ustvarjalnost...uglavnem use....ko pridem po njo v vrtec mi vsak dan takoj
pokaţe

kaj

novega

so

ustvarili....vrtec

zakon

☺

Stara bo 15m 7
-Jaz sm tud bila v dvomim, kr mam tako sluţbo, da bi bil komot doma...pa sm rekla, da ga
dam v vrtec, izpišem ga še vedno lahko...no, ni mi ţal, da sem ga dala...ogromno se je naučil
in postal bolj samostojen, pa je star le 14 mesecev... V vrtcu je od 8-14, tako da je še vedno
ogromno z mano...v vrtcu pa ima tako druţbo, ki je doma ne bi mel in skoraj vsak dan kaj
novega znanja osvoji...5
- Otrok rabi druzbo vrstnikov sele nekje med 2. in 3. letom. Do takrat rabi mamico. Jaz sem
imela starejsega doma,mlajsi je tudi in ne bi tega nikoli zamenjala. Ce moras v sluzbo pac
nimas druge izbire.. 4
- moja je stara 1 leto in je zdaj dober mesec v zasebnem varstvu. tako uţiva in se je navadila
da ko pridem, me samo pozdravi, objame, da lupčka pol se gre pa ţe naprej igrat. in tudi ko jo
pripeljem zjutraj gre brez problema. njej druţba ful pomen. seveda rabi tudi mene. je pa 7 ur v
varstvu. 1
- Jaz bi rekla, da je to čisto odvisno od otroka...moj sin uţiva v druţbi...ni vaţno al so to
starejši ali mlajši, pa je star samo 14 mesecev... Ko sva sama dva doma, ga moram non stop
nekaj animirati, zamotiti, ker enostavno išče druţbo in noče bit sam...velikokrat, ko sva doma,
stoji pred vrati in hoče vn, doma noče bit...tako, da jaz mislim, da vsaka mamica zna presodit,
ali njenemu otroku bolj ustreza vrtec ali dom... 2
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- Nisem rekla da otrok ne bi uzival v vrtcu. Eni ja drugi ne. Samo ko napisejo da otrok rabi
druzbo pri enem letu se pa ne strinjam glih. Renata Puc otrok vsekakor rabi da se ga
zamoti,itak ne bo sedel pri miru..ce je v skupini se bo mogoce zamotil z njimi,ce je doma ga
bo pa itak morala mama..1
- Ce bom doma bo sla okrog 3ga leta v vrtec...ce bo sluzba je seveda druga stvar

;)

- Doma!
- Vrtec!

� � �2

-Doma
-Doma!
-Prva je bila najprej pri babici, potem ko babi ni več zmogla furat vse skupaj, je sla pri 1,5
letu v zasebno varstvo, kjer je bilo 5 otrok. Druga je sla z 1 letom v vrtec. Ce bi bili financno
zmozni placevat zasebno varstvo, bi jo definitivno tja dala.Tudi ce bi bila doma, bi jo za 2x ali
3x na teden dala v zasebno varstvo, ker rabis tudi zase kaj casa in da kaj v miru postoris
doma. 3
-Zal te moznosti nimam,ampak ce bi imela sanso,bi otroka imela do treh let doma...1
- Dala bi ga v vrtec.
-Jst bi ga imela vsaj še par mesecev doma. Pri enem letu so res mičkni..1
- nasa je sla v vrtec z 1 letom in 8 meseci ker prej ni bilo mogoce (rojena januarja). in mi ni
zal da je tako hitro sla... ampak pri nas je bilo tako, da sem jas hodila na fax, moj pa je bil
doma
-Doma.Ce je le moznost.Moja dva sta oba doma.1
- Jst moje nisem dala.se menila da je premajhna in dokler ne zna povedat ali je lacna in dokler
ne zna hodit se mi zdi da ni ravno kul da je v vrtcu...namrec v vrtcu v katerega je sla z dvemi
leti sem videla kako delajo z enoletniki...pokakani in slinasti so bili na tleh prepusceni samim
sebi dokler pac vzgojiteljica ni nasla cas da vsakega zrihta. Seveda sem imela blazno sreco da
sem bila lahko doma...mnoge mame morajo pac v sluzbo in potem pac ni druge izbire. Pa tudi
odvisno na kake vzgojiteljice naletis

1

-Ni v vseh vrtcih tako. 2
-Vem vesna in napisala sem za nas primer!
-V vrtcu. Sem bila sama in delala. Ţe popoldnevi so bili neverjetno naporni,cel dan,cela leta,
bi pa verjetno pristala na psihiatriji. Do enega leta pa kot da ga ni bilo. 1
-Nasa dva sta oba sla hitr v vrtec...eden 11mesecev eden pa leto in 4mesece...pa ne zaradi tega
k bi hotla met mama pocitek...ampak prvi iz razloga iskanje sluzbe, drugi pa potem iz razloga
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joka...namrec ni hotel pri kom ostati...in mam raje mirno uvajanje kot pa da pol kar naenkrat
in ga se moznosti nimam kdaj doma zadrzati
-Jaz sem jo dala v vrtec zaradi druzbe, komunikacije tudi. Ker z mojim sva gluha. In midva
zelima da cimvec govori in se tam nauci kot pa doma. Saj se ukvarjama z njo. Ni to tisto kot
bi moralo. Vsak sam se odloci. 3
- Moja fanta sta sla v vrtec pri dveh letih in pol, bolna nista bila ravno veliko, vecinoma le
viroze. Dvojcici sta sli letos z enim letom in sta super sprejeli vrtec. Z velikim veseljem
gresta, medtem ko sta se fanta veliko tezje privadila. Ce bi se odlocala se enkrat, bi sla tudi
fanta z enim letom. Jaz imam z vrtcem same dobre izkusnje, viroze otroci staknejo tudi
drugje, razen ce se boste med zimo in zdajsnjimi prazniki skrivali doma.
-Vrtec
-Ampak skrajsan program
-Vrtec je nekaj najlepse in najboljse za vsak otrok. 3
-Jst hcerke nisem dala ker ima obe babici v penziji...to je imelo pluse in minuse...ce bi bla
sansa da je z mano se eno bi jo imela doma...ce bi mogla bit se eno leto s babicama bi jo rajsi
dala v vrtec...drusno sovrstnikov smo nadomescali s obiski pri kolegih k imajo mejhne otroke
- Morata pa biti res grozni babici, da je za otroka bolje bit v vrtcu kot pa da je pri njima?!

:(

-Ni sem rekla da sta grozni...vse ima pluse in minuse...ampak se je pol izkazal da ima hcerka
veselje se druzit s sovrstniki bolj kukr s starejsimi ljudmi...hodi zdej popoldne enkrat na teden
v "vrtec" in komaj caka da gre....ZATO! 1
-doma
-Enoletnika bi imela sigurno doma, strililetnika, pa bi dala v vrtec. 4
- Jaz sem mojo pupo imela doma do drugega leta.
-Do dveh let bi jo pustila doma..dlje pa ne
- Vrtec
-Ni vprašanja vrtec:)))1
-Doma !!!
-enoletnika da imam moţnost varstva doma ,tam dvoletnika pa v vrtec
-Vrtec definitivno. 1
- Uuufff, doma in to brez razmišljanja

:/ iz razloga, da ji prihranim vse te bolezni, ki jih je

delezna prvo leto. Evo nas primer, dva dni vrtca je za nami, in je ze prehlajena

:/ (dva dni

beri kot uvajanje vsega skup mn kot 4 urce) 1
-Pred tem nikol bolna

:/... Druzbo bi ji ze poiskali drugje, pravtako bi ustvarjala tudi

- Js jo imam še doma,pri babici,stara je 2 leti...zaenkrat se ne razmisljam o vrtcu.
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:) 2

- Ne. Moja je bila z mano do 2 let, potem pa sem dobila sluţbo in je šla v vrtec, čeprav sem
zelo za vrtec.
-V vrtec
-jaz sem hčerko dala pri 1,5 letu v vrtec, sina bom isto dala. Imam to moţnost, da mi ga tašča
čuva, ko se mi konča porodniška, tako, da če ste doma, bi jo jaz do 2 leta imela doma in
potem v vrtec. 1
- v vrtec, da se socializira. doma ni isto kot v vrtcu. 2
- Enoletnika ne, dvoletnika pa da, bi dala v vrtec.
- Enoletnika doma....socilaizacija pride na vrsto kasneje. 2
-Vrtec.
- Jaz sem sicer 1,5 dala vrtec in ga hodim iskat po kosilu. Je zelo napredoval zaradi vrtca. 2
-Jaz bi ga imela doma do nekje 3 let, če bi bila doma, šele takrat pa v vrtec. 2
- Imam ga doma, drugo leto pri 2letih gre v vrtec

;)

-Doma
- Vrtec je zakon za pikce, tak da def bi jo dala v vrtec. 5
-Doma ampak samo do 2 rojstnega dneva. V vrtcu ogromno odnese tudi če je tolk mali. 2
- Do dveh let bo doma.. ni lepšega

:) o socializaciji jasličarjev pa nebi.. so pa druge stvari,

ki se jih v vrtcu naučijo, ampak če sem doma, mi niso tolk vredne, da bi ga dala v vrtec

:) 2

- Odvisno od karakterja otroka. Starejsa je sla v vrtec pri 3 letih, mlajsa pri 1,5 letu. 1
- vrtec
- Doma.
- Jaz imam mojo doma in nicesar ne bi spreminjala. Za druzenje s sovrstniki...ce je doma se
ne pomeni da nima stika z zunanjim svetom

:)

- Prvega sem imela doma, ker sem imela to moţnost. V vrtec je šel z 2l4m (pač septembra) in
je bilo glih prov

:) 1

-Doma
- doma
- Doma do dveh let ce bi bila moznost
- doma!
- sta bila doma zdaj ko sta pa 2,5 sta pa ţe v vrtcu in zelo rada greta in mi tudi ni ţal,da sem
jeva vpisala v vrtec
- Absolutno doma. Enoletnik pa res se ni sposoben vzporedne igre in nic ne bo zamudil.
- do2 let doma...
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- Pri nas so stirje otroc, stari so sest let, tri leta in dvojcici stari leto in pol. In se kako sta se
punci sposobni igrat s fantoma, odkar sta skobacali, jima sledita, ju opazujeta, posnemata, igra
postaja vse bolj pristna. Sodelujejo med seboj in to z veseljem opazujem vsak dan. Da
enoletnik ni sposoben vzporedne igre je navadna bedarija. 3
- js bi ga in ga bom imela še eno leto doma ker bom še izkoristila eno leto na faxu. Sej lahko
sami raznorazne stvari ustvarjate z otrokom. Tudi druţbo mu lahko priskrbite da najdete
kakšne z otroci iste starosti in se druţite. Tudi cenovno če ste doma se vam bo to bolj
splačalo. 1
- Saj to..druzbe tu naokoli ni.
- sej mu bo vaša druţba tudi dovolj. En dan rišeta drug dan s temparkam, radi posodo
pomivajo pomagajo kekse pečt. V bistvu ga povsod v vsakodnevne rutine lahko vključite če
ţe hodi pa tud če je samo na tleh se da. Meni se zdijo premajhni da gredo z enim letom v
vrtec. Sej je res tam pol hitrej se vsega učijo ker se od drugih naučijo sam oni ko so bolj
razviti ko ţe hodijo so mal bol na stranski tir dani ker morajo vzgojitlce več delat z onimi ki
še ne hodijo in ne jejo sami in pač se mi zdi da se ne posvetijo vedno vsem isto. Eno leto če še
doma počaka mu definetivno ne bo nič škodilo.
-Moj je šel v vrtec z 11 meseci in zelo rad hodi v vrtec. Lahko se ukvarjaš z njim vendar ni to
tako zanimivo kot v vrtcu 2
- Poleg tega, ni treba, da je otrok v vrtcu 8 ur ali pa še več... Pa ga dajte za 6h ali pa za 4h.
Popoldne še vedno lahko kvalitetno izkoristite čas s svojim otrokom, zato ne bo nič prikrajšan
za mamico.

:) Mojemu sinu bi se verjetno 5

- Itak pa potrebujete nekaj časa tudi zase, da lahko v miru urediti stvari doma, kaj pospravite,
skuhate, zlikate... Pač karkoli. Ali pa greste samo na kavico. Kje pa piše, da so dobre mamice
samo tiste, ki s svojim otrokom preţivijo 24 h na dan? Konec koncev, če bi se izkazalo, da
vrtec slabo vpliva nanj

:P in se ne počuti v redu, ga lahko še vedno izpišete. Ne imeti slabe

vesti... 5
-100% doma. Vse tri so sle v vrtec kasneje. Med drugim in tretjim letom. 2
-če bi imela moţnost bi otroka imela doma - vsaj do drugega leta 1
-Vrtec...1
-Ceprav ima vas eno leto .... lani so bili z mojo v mesani skupini in nekateri so imeli eno leto
pa

nekaj

mesecev

in

se

opazi

veliko

razliko

koliko

napredujejo.

Jaz sem mojo dala v vrtec zaradi nove izkusnje, ucenja prilagajanja, razne motorike, druzbe,
ustvarjanja. Sej ni potrebno, da je poln urnik lahko sam 4 ure. Jaz mojo imam poln urnik ker
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gre tudi pocivat doma drugace nebi pocivala in bi bila bolj tecna. Po pocitku gre pa takoj
domov. 1
-Ne zamenjujte 11mesecnika s starejsim otrokom! 11 mesecnik v vrtec ne gre zaradi
socializacije, prilagajanja in novih izkusenj. Gre zato, ker mora mamica v sluzbo in druge
moznosti nima. Tako malega otroka ne bi dala nikoli v vrtec, ce bi bila doma. 14
-Razlicne izkusnje ...nasa je sla pri 11 v vrtec in je toook pobrala in napredovala, da doma
nikoli ne bi. Plus nismo imeli tezav z boleznimi, ker sem jo se dojila tja do ene 13 in je bilo
po moje lazje za njen organizem ...1
-Mojadva sta oba bla doma do 3let 1
- čE BI IMELA MOŢNOST, BI JIH 100% IMELA DOMA DO TRETJEGA LETA!!!
-Saj lahko doma tudi ti ustvarjaš z njim,...
- Ja seveda, ampak mama ne more nadomestiti sovrstnika! Nikoli!
-Sej to je poanta..

:/ tudi sovrstnik ne nadomesti mame.. vidim pri malemu od svakinje.. se

je marsikaj naučil v vrtcu, ampak velikokrat joka za mamo

:( in zato sem hvaleţna, da

imam biti moţnost z njim do drugega leta.
- Ja, ok. Sprejmem.. Vsak po svoje

;)

- Definitivno doma če je moţnost. Moja izkušnja: otroka sem dala v vrtec pri 11 mesecih,
vpisan je bil 3 mesece od tega je bil 2 meseca doma na antibiotikih (kar 5 ih je dobil v 2
mesecih). Dobil je bronhiolitis, vnetje srednjega uha in pljučnico tako da sva na koncu pristala
v bolnici. Tudi vsi pediatri s katerimi sem govorila so mi svetovali da imam otroka doma ali
pa v privat varstvu do 3 let, ker ima otrok do 3 let slabši imunski sistem. Zdaj sem si najdla
privat varstvo pri ţenski ki ga ima zelo lepo in čuva samo 2 otroka, moram potrkati da ni ne
kihnu ne pihnu letos....kar se pa tiče razvoja otroka pa mislim da smo do 3 leta dovolj starši da
ga učimo določenih stvari in osnove...pa sej v vrtcu enoletnike ne učijo geografijo pa
zgodovino ampak kako drţati ţlico, kako se igrati z določenimi igračami itd...moj otrok bo
imel feb 2 leti in ţe vse govori, je sam,sam obuje copate, pospravlja za sabo tak da mi je prav
ţal da sem ga sploh dajala v vrtec... 6
-Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti. Odvisno kaj ti več pomeni. Jaz sem dala mojo v
vrtec in sem zadovolna. Je v mešani skupini in se hitro uči od ostalih. Pri letu in pol je bila
brez pleničke, veliko govori poje, riše, igra se različne igre... Pri 13 m jedla sama z ţlico...
Govori ţe v stavkih do 4 besede... Veliko se naučijo, je pa res da je večkrat zbolela v prvih
mesecih, zdaj je ok. 1
- Dala sem jo pri 11 mesecih v vrtec,če bi pa imela moţnost izbire,bi bila pa do 2 let doma.
- Absolutno vrtec!
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- Jaz ne vidim niti ene ptednosti - za otroka seveda, da gre z enim letom v vrtec. Hb sem imela
moznost jih imeti doma.
-Socializacija, druţenje z vrstniki, posnemanje vrstnikov ( učenje), samostojnost, strokovna
usposobljenost vzgojnoizobraţevalnega osebja (odvisno od primera do primera)...1
-A ne z enim letom. Kasneje sem tudi jaz za vrtec. Da sem pa doma in otroka tiscim v vrtec
pri 11, 12m, niti v sanjah. 1
- Takrat se začne! Ampak ja, mnenja se razlikujejo. Očitno zelo
-Za zacetek je mama zadosti, oz druzina
- Seveda, za začetek, do prvega leta

;) 1

�2

:P 1

- Ce pa mama na vsak nacin hoce, da gre otrok v vrtec, bolje zanj, naj gre. Bo ziher bolj
uzival, kot z njo.
-No no.. zakaj ene rinemo otroka v vrtec ze vemo..in to zihr ne zrd tega ker se mi z otrokom
ne bi dalo doma ubadat ali ker bi zelela cajt zase

�2

- Hehe, lubica, moj otrok oz oba otroka zelo uţivata, ne samo z mano ampak z vsemi, torej s
celo druţino! Kamorkoli grem gresta z menoj itd! Če sem mnenja, da je za otroka bolje, da
gre v vrtec ne pomeni, da ne ţelim, da je z menoj ampak, da je zanj bolje, da je s svojimi
sovrstniki. Poleg tega, pa je za mojo druţino na vrsti tudi sluţba, ki jo zelo rada obiskujem!
Tega tudi nima vsak, se absolutno zavedam

;)

-Moje ime je Sasa, ne lubica. Govorimo o mamah, ki so doma. Moje mnenje je taksno in pika.
1
- Meni je bilo tudi hudo ko se je zaključila porodniska....meni,mali je pa hrepenel po druţbi in
ja,takrat sem se zavedala,da je moj egoizem da ga imam doma in trdim da mu je z mano
bolje,on je potreboval druţbo, od prvega dne rad hodi v vrtec...pa sem vzg,delala sem
ogromno tistega kar se dela v vrtcu ampak jaz sem mama,on pa je rabil druţbo in ni enako.
Tudi jaz imam moje otroke najraje na svetu in mi je čas z njima dragocen....ampak tudi jaz se
rada podruţim....Zakaj bi ju omejevala s prepričanjem da sem jaz oh in sploh in edina
vem,zakaj kako in jima je z mano najbolje? Otroku moraš dati krila da leti in korenine,da be
kam se vrniti. To je pa moje mnenje in pika

:)

:) in tudi če je mamica doma ni slaba

mama če je otrok tistih nekaj uric v vrtcu in jih preţivi zase ali pripravi stvari,da se lahko
potem 100% posveti otroku....toliko bolj se mu lahko posveti 3
- Doma do 3 leta......
-vrtec
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- Enoletnika bi imela doma. Po drugem letu sigurno pa po 3. pa bi ga vkljucila v vrtec. Nas
prvi je sel v vrtec pri 15 mesecih. Drugi dve sta sli po 2. oz.2 4 letih. In danes bi tudi prvega
dala tako ce bi bila moznost, takrat je ni bilo 1
-Če bi vsaka mama imela moţnost, bi otroke imela doma in sama skrbela za njih. Moja bo
doma, dokler ne najdem sluţbe. Potem bo šla v vrtec in v tem ne vidim nič slabega, najdem
več + kot -... Sama sem vzgojiteljica in vem,da se bo imela prav super v vrtcu. Seveda pa ne
vidim razloga zakaj bi bil otrok v vrtcu,če je mami doma.... 8
-Hmm, kaj pa vem, zaradi socializacije, sploh ce nima sestrice, bratca, da razvija svoje
spretnosti, govor, itd. Da ze v ranem otrostvu preboli vse bolezni... Res je da je otrok kar
naprej bolan, vendar si tudi tako krepi imunost... Mami pa lahko u miru skuha, pospravi pa se
kaj zase naredi...

;-) sicr pa vsaka mama sama najbolj ve, kako pa kaj...2

-Z vsem se strinjam... Tudi nam mamicam,ki smo brez sluţbe paše kakšen dopoldne ali
popoldne bit malo same, da vse v miru uredimo ali pa se enostavno razvajamo. A ţal sem
tekom prakse in dela ugotovila,da je vse več otrok ne zaposlenih staršev v vrtcu od zajtrka do
poznega popoldneva, skoraj do zaprtja vrtca v vrtcu... To mi ni glih vredu no, predvsem če
govorimo o enoletnikih.
- - se popolnoma strinjam. Moja je sla sicer z dvemi leti v vrtec in imam se zdaj tezavo, da se
ne more privadit na to, da me ni tam z njo. Prevec je navezana name. Prvo leto nisem dobila
mesta in je mogla bit doma.... jaz sem tudi zdaj doma pa je ona v vrtcu. Zakaj? Prav zato, da
se nauci skupinskega dela, reda,... pridobila si je nekaj punck in fantkov, ki se radi skupaj
igrajo tudi popoldne. Prej je zavracala vse ostale otroke. Druzila se je samo z odraslimi. Zdaj
je ze malo bolje zjutraj joce, ko jo oddam. Ko pa grem se hitro zaigra in obozuje vzgojitelja.
Jaz pa doma imam vsaj mir kaj pospravit, skuhat, oprat, likat,... Imam jo v vrtcu vse do 14.30
ko

se

prebudi

iz

popoldanskega

pocitka.

Kaj delajo pa ostale mamice ni nasa stvar. Pa naj bo po kavicah ali kje drugje. Po otroke
pridejo do zaprtja. Pravico imajo enako kot ostali. Jaz za mojo vem, da je ne pustim dlje saj
hocem, da se malo spocije in pride nazaj, da se kaj skupaj pocneva

:) Obcasno jo pa tudi

presenetim in jo grem iskat po kosilu. 2
-Otrok star enoletno ali pa dve, je ţe kar razlika v igranju, dojemanju zakaj je v vrtcu, drugače
sodeluje pri dejavnostih... Vzgojiteljice in vzgojitelji so vedno zakon in se otroku posveti ne
glede nato koliko časa je v vrtcu in kje delajo starši. Sama vem,da bom imela kar malo krize,k
bo nekega dne prišla iz vrtca in rekla:" Jooj, mami kako to ne veš, moja vzgojiteljica pa vse
ve." hahaha
-Le kdaj v miru pospravljajo mame, ki so v sluzbi. In kdaj imajo cas zase :S 1
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-Doma.
- Doma. Ker je se premali za v vrtec. Pocakte vsaj se eno leto preden ga date. 1
- S prvim smo imeli tako velike zdravstvene teţave, ko je šel z 11-imi meseci v vrtec, da smo
ga morali izpisati (vpisali smo ga nazaj nato pri 3. letih in drugi bo šel šele pri 3. letih). Ni pa
to pravilo, seveda. Je pa vrtec super, ko je malo večji, da se nauči delovati v skupini, ustvari
prijateljstva in za vse druge čudovite stvari, ki jih vrtec prinese. Še vedno gre lahko domov po
kosilu.
- Če bi bila js doma,bi jo mela do drugega leta doma,pol pa se mi res zdi da.rabijo
druţbo...tako da od drugega leta naprej pa vrtec za 4 ure...izključno zaradi druţbe...1
- Pa zakaj je vedno tak kreg ko se pogovarjate kje imet otroke - vrtec, dom, babica.. tu ne
bomo nikol skupi prsle.. tk da se mi zdi sploh bedasto sprasevat te stvari.. za dolocene stvari
je super vrtec, za ostale pa dom ali babica.. sama imam sina ki je v vrtecu od 2 let in hcerko,
ki bo do 2 let pri babici.. tako kmalu padejo otroci v ta hiter tempo zivljenja, da se mi zdi tako
lepo ce je otrok se nekaj casa doma, pa tudi ce se ne zna vsega, kar vrtec nauci.. mir, mamica
in dom veliko pomeni.. 4
-Ko sem objavla vprasanje..mi na kraj pameti ni padlo d se bodo nasle cvetke ki bodo
obsojale tako ali drugacno odlocitev/mnenje..zelela sem samo videt kako vecina
razmislja..odlocitev je itk na meni in partnerju.slo se je zgolj zaradi firbca 1
-Sm malo grdo napisala bedasto sprasevat.. ampak meni se res zdi da, od kar sm na tem
forumu je stalno debata kaj je najboljse za otroka..
-Enoletnika definitivno doma
- Polona..kar je najbolje za vsakega posameznika ve njegova mama..sprasevala sem izkljucno
za mnenja kaj bi same v tem primeru naredile cw bi imele opcijo.nikoli se pa ne odlocam za
svojega otroka na podlagi komentarjev

�

- tocno tako -.. pa sploh ne gre za to kaj je boljse / slabse....nimamo/jo vse te moznosti... zakaj
ne vprasat kaj bi naredile ce bi jo imele.... saj smo mamice ljudje,.. najlazje je obsojat in se
prepucavat ter uveljavljat svoj prav...
- brezveze res..men se ne da prepucavat..ampk ko pa napise "ne pase mi to na tem forumu..ne
pase mi uno" ..pa kaj koji vrag pol sploh delas v tej skupini? Najlazji je pa itk bit pametn prek
neta..doma pa vse ko bubice.
- ma saj ni letelo nate... itak moben vec ni sposoben podat mnenja brez odnosa " jaz sem Bog"
- Sej vem da ni letelo name

�govorim nasploh za mamice..zmeri neka prepucavanja 2

-Vrtec.....1
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-Doma itak 1
-Ene bi otroke do 30 pomoje mele doma..samo.da bi jih lahko kontrolirale in potem se cudite
maminim sincekom 12
-Ja, če ga dajo v prvi razred, če se ne odločijo za izobraţevanje doma.. Lol 3
- Itak prvo so vzgojiteljice zmaji..potem solski sistem..na koncu pa se snahe..sami zmaji

�

� �5
-Doma, sama sem tko naredila..z drugim.letom pa v vrtec.
-Doma, ker sem pač tak tip, ampak mislim, da otrok odnese več od vrtca... Kakorkoli se boš
odločila se boš pravilno. Če bo doma, ti bi na momente ţal, ker te bo jezil, če bo v vrtcu si boš
pa včasih mislila, ojoj, jst doma otrok v vrtcu. Naredi tako, da bo tebi ok. 3
- 1 letnika bi imela doma, 2 letnika pa v vrtec. 2
- imela bi oba doma do male sole se pravi bi jih dala v vrtec eno leto pred vstopom v
solo.definotivno...hci je sla letos s skoraj tremi v vrtrc ker tasca ne mora oba cuvat sin pa je
doma...
-Vecje neumnosti se nisem prebrala...otrok si gradi imunski sistem veckrat ko je bolan?!?
Posledicno na antibitikih, posledicno imunost na le te...draga mama, odlocite se kot sama
cutite. Kot je ze ena napisala, tukaj bodo mnenja vedno nasprotujoca. Lp 1
-Torej majo otroci.ki niso v stiku z bolnimi boljsi imunski sistem kot pa tisti. Ki so v.
Konstantnem stiku s bolnimi...zakaj pa so potem prvo leto vrtca najvec bolani?...same
neumnosti neda
-Seveda

:)

-Po tvoje

☺

� � � �2

-Razlagajte si kot zelite

;) lp

- Jaz bi ga imela v vrtcu.Vse v tem času naredila kuhala,likala....in potem imaš res čas samo
za otroka ko pride iz vrtca.Če ga imaš doma nemoreš ustvarjat z otrokom niti dosti kaj
gospodinjit....in v vrtcu prou uţivajo 7
- Moj 18-mesecnik je doma pa zraven njega naredim vse

:) Veliko pa skupaj pocneva,

kuhava, cistiva, perilo obesama in pospravljava, ustvarjava, nahraniva domace zivali, veliko
sva zunaj, ni da ni

:)

-Ja tudi jaz sem naredila vse,imam dva z 14mesecev razlike ampak otrok potrebuje drugačno
druţbo 1
- Se strinjam, da potrebuje drugacno druzbo, ampak, ker sem doma ni v vrtcu in ce bo lahko,
bo sel s tremi leti v vrtec. Upam, da ne bo kaj zamudil
102

:)

-Js poleg 1 letnice in 4 letnice lahko nardim vse pa nimam malo dela v hiši pa zunaj hiše. Pa
šs njima se posvetim. Imamo ţe skoz nek svoj sistem in je to to.
- ni variante da dam leto dni starega otroka v vrtec, če sem doma. 6
-Doma
- Sam babe da se vam da no daš mnenje kratek in jedernat tuki res nebomo pršle skp še hvala
bogu da smo si različne,ker drgač nebi nikamor pršli...je pa res ds ene znate kiro mamico fajn
za jezik potegnat sama sm bla ista bi se nazaj kr razpisala pa skregala sam sm se naučila da ni
vredn moje jeze

� �Lepo paničite Nedina ti se pa le po svoji vesti odloči vedno se ţe

ponavljam VSAKA MAMA VE KAJ JE NAJBOLJŠE ZA NJENEGA OTROKA...pa pustmo
une ekstremne k nevejo niti zakaj so rodile pa ko delajo škodo otroku za te ziher ni ta
pregovor....

�mogla sm tak napisat kr bi se ziher kira spotaknala pa tko vrjamem da se bo

ena najdla..sam mene ne mot...

� ❤

3

- Sm...zato sm.zbrisala komentar ker se prehitro odreagirala

�2

- Hehe 1
- Hahahah Lejči mislala sm bolj hujše te ki otroka zavrţejo in ki sploh ne skrbijo za njih
itd.itd...zato sm tko napisala da se kira ne najde in napiše da pregovor ne drţi...npr.za kakšno
mamo ko pusti otroka ali dovoli da jo očim pretepa itd.še hujše grozovite mame ki niso
vredne imena MAMA ...SM bla dost jasna Leja?

�2

- Odvisno od otroka. Nas je sel z 2.5leti je bilo idealno ker je ze pogresal druzbo bil pa je ze
brez planic in pri vsakodnevnih opravilih (hranjenje a priborom,stranisce) dokaj samoatojen.
Pri drugemu bomo videli kaksen karakter bo:)
-Vrtec
- Jz sm opazla razliko... je hodil v vrtec...vmes zbolel in bil 14dni doma...on je ratu tako bolj
"razvajen"...ko je sel nazaj v vrtec je bil spet super...se znal sam.igrat, bil bolj priden, da ne
govorim da je sam jedel,...jz sm vidla veliko vec pozitivnega da hodi v vrtec. Res pa je da se
izognes boleznim. 1
- Kar se zdravja tice pa nism cist zihr kaj in kako,vendar je bila moja logika taka, da damo
malo v vrtec,ko se je se dojila, da za njen organizem ne bo prevelike obremenitve, ko je
enkrat v susu izpostavljena vsem kar leze v vrtcih ...in sem jo se dva mesca dojila in res ni
zbolela...v bistvu je bila od februarja do zdej vsega skupaj ene trikrat doma po en dan ... ne
vem ali imamo zgolj sreco ali je to res povezano z dojenjem v obdobju, ko je zacela hodit v
vrtec... 1
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- Jaz vam dam kar prav v tejle povezavi z dojenjem...pri nas je bilo enako...V prvem letu
trikrat doma z neţno virozo
-Hm..jaz sem svojo tudi dojila..pa je bila v prvih dveh mesecih 80% časa doma bolna.
Vročine, rotsavirusi, bolezen rok, nog, ust , kaselj, vse je pobrala kar se je dalo...
-Ampak ja, vrtec je vseeno zakon;) 3
- Moja je bla pa na flaški. V jeseni je šla v vrtec. Zdaj je prvič doma ko jo matra mal vročina.
-Jaz sem moja 2 otroka imela doma vse do OŠ, ni bilo nobenega problema glede socializacije
ko sta šla v šolo. Bila sem doma z njima, ju učila vsega... Pa tudi drugo druţbo otrok sta
imela, tako da nista bila sama.

�5

-Tudi midva z mozem nisva bila v vrtcu in kdo bi si mislil,cist normalno sva takrat vstopila v
1.razred

:-D 1
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PRILOGA D - Primer A. K. iz leta 2013
A.K. 18. avgust 2013
Mamice, kakšne izkušnje imate z zgodnjim odhodom otročka v vrtec? Moja punčka bo
septembra stara eno leto in naj bi šla čez dva tedna v vrtec, jaz pa se še kar ne morem odločiti
ali naj jo res dam v vrtec ali raje k babici. Bliţje ko je ta vrtec, teţje mi je. Skrbi me tudi, ker
je zelo navajena,da se z njo ukvarjamo, da jo potolaţimo, ko ji je hudo, tudi zaspati ne zna
sama, ampak jo uspavam v naročju, pa še nikoli ni bila nikjer stran od očija in mamice, niti
babice jo še same niso čuvale. Ima katera podobno izkušnjo 1
-Mi smo imeli isto, pri 11 mesecih je šla v vrtec, malo joka ampak gre sedaj ful rada. Tam jo
uspavajo brez teţav. Spet bi jo dala takoj v vrtec. So mi pa druge mame, ki imajo še starejše
otroke rekle da je bilo laţje čim prej 1
-mi imeli skoraj isto in v vartecubni bilo problemov od doma se vedno ne zaspi sam v vrtecz
pa bp
-Barbara in 1 druga oseba upravljata članstvo, moderatorje, nastavitve in objave za skupino
Mamice. Najprej razčisti sama pri sebi, ker drugače bo punčka čutila tvojo stisko in bo tudi
zanjo teţje. Verjemi, da so otroci veliko bolj prilagodljivi, kot mislimo starši. Kar pogumno.
(Malce tolaţim tudi samo sebe, ker me čaka podobno.

;) ) 9

- ce tudi pri babici se nikoli ni bila sama,bo enako kot vrtec.pri babici bo imela vec
pozornosti,ampak bo tudi bolj razvajena.v vrtcu bo vec dobila na samostojnosti in vec bo
imela druzbe.ce bo med tednom pri babici,bos tezko prosila se za kaksno obcasno
varstvo,predvsem pa kot je zate naporno bo tudi za babico,da bo celo leto varuska. 6
- Moja je mene tako zelo navajena da tudi na wc nemorem da negre za mano ,, tam kamor
grem je za mano,, z mojim (njenim očetom) ni šans da gre kam če mene ni zraven,,, tako da
mi je ţe moteče,, stara je tri in pol zdej gre prvič v vrtec,, kako bo nevemmm

:) vem pa da

se mora navadit brez mene kje bit
- Ce le imas moznost,potem domace varstvo vsaj do dveh let. 3
-Vrtec je zakon4
-no jas nism mela vrtca..pa sm mogla nazaj na delo ki je takrat poteklao od 7 zjutri do 17 ali
18tih zvečer..moja mama je ni ţelela imet zato je tšča iz bosne prila k nam..potem pa sm
mogla hočeš nočeš pač takrat 15 mesečno ello pustit v bosni..cela 2 in pol meseca..
dans mi je ţal ali eto kaj sm mogča nič...
-probaj, sj se bo hitr navadla, še vsi so se...ne je preveč ujčkat
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:)2

:( dan

-ojoj, zakaj pa je nikol ne dasta k babicam za par ur ali da prespite tam..otrok ki je skoz samo
pri mamici , logično da ima pol tezave v vtrcu.ne rečem, da moja ne bo imela nobenih tezav,
gre tud sep. vrtec, ampak manj ziher kot bi drugače mela, ker smo jo kr lepo navajali od
začetka dosti bli skupaj pri babicah in dedkih, so jo čuvali , se igrali z njo, tak da rada ostane
kako popoldne tam, tdudi čez noč...2
Jasna Kelenc tudi mi štartamo čez dva tedna...naša bo imela novembra 2 leti in smatram, da je
prav da gre v vrtec, ker vseeno so tam njeni vrstniki in se bo z njimi naučila marsikaj....ok res
je, da se bojim bolezni, mimo katerih ne bo mogla ampak to je sestavni del ţivljenja....kaj
čmo....

:-)1

-Tezje je nam starsem kot otrokom.otrok se tako hitro navadi,ce ti ne bos zaupala vrtcu tud
otrok ne bo.moj je sel v vrtec z 11m brez problema.tam se tako hitro navadijo na vse,jest,spat
pa se druzbo ima

:) 2

-Se strinjam s teboj Ivana Leskovar mi smo tisti, ki se teţko navadimo, da nam otrok gre v
vrtec....
- tud moja 17mesečnica gre čez dva tedna v vrtec in tud jaz priznam da me stiska, ampak se
tolaţim, da bo vseeno boljše kot pri starih starših, ki jih itak še bolj razvajajo in delajo vse
obratno kot naj bi. Bi jim pa bilo teţje potem, ko gredo npr. prvič v šolo. Enkrat bodo itak
mogli it, a ne?4
- Naš bo star 16 m in gre tudi v vrtec s 1.9.. S tem kako bo se ne obremenjujem, se bom, če bo
do do tega prišlo. Pozitivno glej na stvar in ne bit cela scagana, moja dva starejša sta oba
začela pri tej starosti z vrtcem in nikol ni bilo nobenih teţav. Pa tud pri starih starših nista
hotla bit, sta se takoj drla, ko ni bilo naju z moţem. MI je bilo pa malo laţje, ker je uvajal in
vozil v vrtec moj moţ in posledično mi ni bilo tako hudo. Do septembra so pa vsi bili v
varstvu, tamlajša dva pri teti, ki je prej sploh nista nikol videla, tamali pa pri tašči.
- naša dva sta šla oba z 11m pa nismo mel nobenih problemov

:)

- moja je sal pri 11 mesecih in mi je tudi bilo zelo tezko. ce bi imela izbiro bi jo za prvo leto
dala k babici, pa nisem imela te izbire. torej je sla, sem pa jo prvih 6 mesecev vozila komaj
okrog 9-10, da ni bila ravno za poln cas notri. po drugi strani pa mislim, da nasi otrocki niso
tako lomljivi, kot si mislimo. je kar nekaj tako malih otrok bilo notri, pa so cisto v redu
sprejeli. Mislim, da je najpomembneje, da se odlocis sama pri sebi. Ce se odlocis za vrtec,
moras za tem stati in si ne premisliti, ko bo kriza (in kriza bo 100%), ampak kriza bo tudi, ko
bo starejsi :S . poleg tega otrok cuti po maminem obnasanju, ce mami ni ravno odlocena in
mu je potem se tezje. jaz sem oba dala ze prvo leto in ko sta prebrodila krizo je bilo super,
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razvoj je res skokovit

:D samo stars/stari stars mu sigurno ne more vsega tega nuditi, kar

lahko otrok dobi v vrtcu. 2
- tudi jaz sem odlašala in odlašala... gre zdaj pri 2,5 letih prvič v vrtec. bomo vidli kako bo. je
pa res da mores prvo pri sebi razčistit. jaz sem komaj zdaj in ni mi ţal da gre tak pozno. gre
pa zato in tudi meni je laţje zdaj ko se tudi ona veseli. zato sem se tudi jaz lazje sprijaznila. in
še enkrat bi jo dala tak pozno. takrat ko bi sama pokazala da rabi druţbo vrstnikov.
Polona eni dedki in babice pač nočejo na grbo otrok. Tak da to ni samo od staršev odvisno ker
ne mores kr prit in rect na tu jo/ga maš čez noč. Če ţiviš v isti hiši/stanovanju pa itak ni
razlike.
-ce mas moznost jo pustiti pri babici bi jaz tako naredila..verjemi je se majhna..mela jo bos
itak skozi doma ker dosti obolevajo...sam ko so otroci mal vecji je to lazje prenasat ker ti
lahko pove kaj jo muci. ko so tako majhni je naporno 2
-Moj sine je šel v vrtec pri 13 mesecih...lahko bi ga pustila pri starih starših, pa sva se vseeno
odločila za vrtec. To je bila ena boljših odločitev. Sama sem imela prav tako kot ti teţave z
uspavanjem, tolaţenjem...tam pa sta ga varuški odlično cartali in vzgajali. Res je bil na
začetku kar precej bolan, vendar to paše zraven, slej ko prej se morajo prekuţit. Zdaj je super
zdrav 11-letnik, ki še vedno rad pokuka v vrtec in objame in pozdravi svoji varuški.6
- če bi jaz imela na tvojem mestu izbiro babi ali vrtec, bi se odločila za babi. mi smo bili skoz
bolani! v v vrtucu pa bo itak vse nadoknadil naslednje leto.2
- jaz če bi lahk šla še enkrat od začetka bi jo do dveh let pustila doma, a le zaradi bolezni...2
- Mi smo se odlocili za vrtec kar je bilo super samo da nebi bili toliko bolani !! Nikoli nebi
obesila bremena "vzgoje" na babico... V vrtcu imajo vse!3
- Tudi mi imamo enak problem,samo da je naš star 2,5let. Če bi imela moţnost zbirati vrtec
ali babica,bi se 100% odločila za babico.Še sploh pa zato ker imamo še 4 mesečno pikico in
se kar malo bojim kaj mi bo vse prinesel iz vrtca. Ker do zdaj je bil skoz zdrav,razen manjših
prehladov....tko da tudi jaz ne vem,kako se odločit?
- Imam tri otroke,tkole bom rekla....ponavadi imamo mame vecjo tezavo s tem da se "locimo"
od otrok...otroku je zabavno ko pride v skupino polno otrok ampak ce mama kaze znake da ni
ok potem se tud otrok potegne vase. Ce boste ve mame otroku vrtec predstavle kot nekaj
lepega in prijaznega bo to tudi tako sprejel. Ko zacnete z uvajanjem ste prve dni veliko
prisotne mame ali ocetje kdor pac uvaja in sele po parih dnevih ko ste tam otrok ostane malo
sam pa se potem vrnete nazaj. Vzgojiteljice jih tudi pocrkljajo,uspavajo da se otroci lazje
privadijo vsemu skupaj. Jaz sem za vrtec, ker je to v dobro otroka socializacija,samostojnost,
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obcutek pomembnosti ker so del necesa brez starsev...in da potem lahko pokazejo starsem kaj
so naredili(risali,ustvarjali,nekaj naredili cisto sami). Lp 8
- No pri nas zal nismo imeli izbire...pri enem letu je sel v vrtec...v dveh mesecih je bil v vrctu
brez dude,flaske...doma je sicer se imel,v vrtcu ne...vse dela bolj samostojno...meni je vrtec
zakon! Tudi ce bi imela sanso, gre v vrtec...je med otroci,vec se nauci, vec spozna...zal
Je pa pri nas bla res slaba stvar, da smo bili pa precej bolni...;/ upam da letos tega ne bo vec
toliko6
- Aja pa tkole glede bolezni...moji trije so danes stari 6,5 in 5,5 ter 2,5 nobeden od njih ni bil
vec doma kot v vrtcu. Se danes loh recem najstarejsi 6krat doma,srednji 1krat doma zaradi
noric,najmlajsa 1krat doma zaradi okuzbe secil. Same take bolezni ki bi jih dobili rudi ce bi
bili doma...2
- moja je šla v vrtec stara 15 mesecev...1 mesec ko sem jo oddala v vrtcu se je jokala...zdaj
kakšen teden gre brez problema...bila je 1x doma,zaradi vročine...upam da bo vredu naprej...je
pa tk da ko jo peljem ji lepo povem da se gre igrat,in jest itd.ter kdo pride po njo v vrtec...še
pomaha mi in gre...jaz sem skoz govorila da je do 5 leta ne dam v vrtec,ampak je prišla taka
situaciji,da sem se morala odločit za vrtec...in mi ni ţal...
-Nas je star 18m in bo pri noni se eno leto.. Je vsem tako prav.
-Evo moj je šel v vrtec s 13meseci. Nikol prej se ni čuval pri babicah, mogoče po kšno urco.
Vrtec je zloo lepo sprejel. Zdj ma počitnice in vsak dan sprašuje kdaj gre spet vrtec.
Vzgojiteljice bojo zlo lepo poskrbele za tvojga otročka in se mu bojo prilagajale

:)2

- mojo bi pa mele babice, pa jz nocem.. bi jo mele neskoncno rade in jo cartale, kej vec
koristnega pa ne. meni je vsec da bo mala z otrocki, da bo risala, ustvarjala blabla in konec
koncev da se bo naucila "normalno spat"
in tko uspavala

:) moja mami bi jo se pri petihletih pomoje nosila

:) mladi pa stari ne grejo skupaj

:) otrocki naj boji z otroci

:) upam ja

samo da ne bo prevec bolna. gre pa tudi cez 2 tedna, stara je 1 leto..4
- Sabina pri nas isto.. tele babice, sej je lepo.. Ampak jz vidm ko je samo kašno urco v varstvu
pri babici ma pol čist drugačno obnašanje. Nonstop samo cartanje in sreţba v vsem kar si
zaţeli.2
- mo gremo prvic v vrtec pri 27m

:) do sedaj je bila doma z mano. upam da se obnese ce ne

bo pac doma. me naceloma ne skrbi. 2
- Meni je pediatrinja priporočila naj gre k babici, če je le moţno, vsaj do 2. ali 3. leta. Pri
socializaciji ne bo nič zgubila, sedaj rabi najbljiţje. Viruse pa bo kasneje prekuţila, ko bo ţe
večja in bolj odporna. Za kratkočasenje pa si lahko kupi kakšno knjigico z igrami. Srečno. 1
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- Babica. 3
- Naša ta starejša ni šla nikoli v vrtec, som šli kar direkt v šolo, lani decembra pa je šla
tamlajša z 11 m v vrtec in mi ni čisto nič ţal, ţal mi je za starejšo, ker je bila prikrajšana za
vse vrtčevske norčije 7
- Bo preţivela, laţje kot ti. 3
- Babica, itak.
- Prva je bila stara 2 leti, druga 1 leto, mlajši ko je, laţje mu je2
- Naša prva je šla z 12 meseci v vrtec in moram reči, da mi ni bilo nikoli ţal in ravno tako
komaj čakam september, ko gre še ta drug. Kar se mene tiče je vrtec super, ker se veliko
igrajo, hodijo na okoli in so s sovrstniki, animacija je na višku, pa še en od drugega se učijo.
Babice so pa super za občasno cartanje in razvajanje. Moraš pa ti sama pri sebi se odločit. 2
- Jaz ne bi razmišljala, če bi imela na razpolago babico (ki je zaupanja vredna in normalna) bi
definitivno

otroka

imela

raje

pri

njej

kot

pa

v

vrtcu.

Še prekmalu otroka prevzamejo inštitucije...2
- moja gre septembra z 2 leti v vrtec pa je komaj začela govorit prve besede... moj moţ je bil
sprva sicer proti, ker je zaščitniški in ne zaupa šolskemu sistemu in je govoril, da je najbolj
pametno ko otrok zna reči kaj hoče in kaj potrebuje, prej ne...moje osebno mnenje (in poznam
nekaj vzgojiteljic osebno): otrok pri prvem letu je definitivno premlad za vrtec, saj
vzgojiteljice resnično nimajo časa da bi se vsakemu toliko posvetile...tako ostajajo pokakani,
polulani, včasih zdolgočaseni...razumljivo da dve ţenski enostavno ne moreta 14 otrok imet
vsako sekundo na očeh... šele ko znajo kako besedo ali dve da se sporazumejo, to je potem
bolj pametno dat otroka v vrtec, ker potem tudi sodeluje pri opravilih, sodeluje bolj v igri,
posnema druge otroke...ne vem, je odločitev posameznice. nikjer ni idealno: ne pri babici, ki
otroka lahko recimo preveč razvaja, ne v vrtcu, kjer je lahko kontra...povsod pa lahko potegne
kaj dobrega

;) 1

- Ok mogoce mal kruto sam to popkovino je treba prerezat, prvo mamica in otrok. Otroku je
ful lepo v vrcu ce ne druzga se socijalizirA, ugotovi da obstaja se en svet poleg mame in
njenega krila, svet poln otrok zabave. In zakaj bi otroku odrekl to moznost? Da se igra z
kupom otrok,sklepa prijateljtva?? Nevem.... Js mam dve punce stare 3 in 1,6 leta. In druga
stara leto in pol gre zdj septembra v vrtec, jo obozujem,vse bi dala za obe, sam je mal
obsedena z mano, skos je u narocju pri mamici. Komi cakam da gre v rtec da nebo vec tok
obsedena z mano in da bo znala mal uzivat,ker zdj ne zna ker je skos u narocju. 10
- vzgojiteljice priporočajo da je otrok do 3 leta doma. do 3 leta rabi mamo oz vsaj bliţnje.4
- Ja zato je porodniska celih 11 mesecev

:-D2
109

- 11 mesecev in 3 leta je velika razlika. jaz vem da moje z 11 m ne bi dala v vrtec ker od vrtca
ne bi mela nič.2
- Metka,kaj pa če nebi mela druge moţnosti??

:)1

- tudi mene skrbi,ker gre moja pri letu in pol v jasli,saj jo še dojim...moja sinova sem dala
enega pri 9 mesecih enega pa tudi pri enem letu in se ne spomnim,da bi bilo kaj problemov
razen malo jokanja na začetku...
- in ţal mi tudi nikoli ni bilo,da sem ju dala tako hitro
- Vrtec nima s socializacijo nobene veze.2
- kam si dala sona pri devetih mesecih??
- sina*
-v jaslice
- pri 9mescih?? - a ni tako da mora bit otrok 11mes da ga sprejmejo prvič v vrtec,, ?? a se je
man to sam zdelo da sem slišala
- Aja,tu rpi nas v Sloveniji?? Vzamejo otroka pri 9. mesecih?
- pred 14.leti sem ga lahko dala,kako je danes,ne vem. Vem pa da sem ga dala tako hitro
zato,ker sem imela priloţnost za zaposlitev...
-Aha.. zanimivo.
- aja.. otroka v vrtec sprejmejo šele z enajstimi meseci,nič prej.
- cist

odvisno

od

otroka;

ti

jo

najbols

poznas.

nas je bil tudi skos z mano (ker se pac veliko selimo) in je sel v vrtec sele z letom in pol in mi
je zal da ni mel te moznosti prej - ker je zelo socialen in ima rad druzbo otrok.
je pa na zacetku seveda jokal ampak vem da to takoj mine ko se odpeljem in tam uziva.2
- Jaz vem,da ga nebi nikoli dala v vrtec,če bi imela drugo moţnost...tko je pa nimam in sem
ga dala samo zato,ker nama druzga ni preostalo.

:P

- Socializacija nima veze z vrtcom?? Ne sploh ne.... V primarno vrtec sigurno nebi uvrstili v
sekundarno pa absolutno. 2
- pri nas je bila tudi dilema ampak moram povedat da je bilo potem super še dude se je
odvadila v vrtcu ker je večina ni imela več, da o hrani ne govorim kako lepo je začela sama
jesti in lepo sedeti pri mizi,,,,,ne bit v dilemi pa še druţbo bo imela boš videla kaj vse takšni
mali otročki v vrtcu počnejo doma ti še na pamet ne pade da bi s tako majhnim otrokom to
počev 2
- vrtec1
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- Vrtec definitivno....pomislli tudi na babico....ne vem kok je stara ampak cuvanje enolernika
je zelo naporno....se zame pa sem stara 28. Moj je star 14m pa gre septembra....komi cakam 2
- Nataša to je drugo če nimaš druge moţnosti. 2
- vrtec je ZAKON! Tam jih poštimajo, kot jih doma ne boš nikoli

:) spijo brez problema,

ko ti doma to nikakor ne ratuje (vzgojiteljice pravijo, da je to najmanjši problem). Naši gresta
noro radi, tudi ponoči kdaj pokličeta vzgojiteljico. Se mi zdi, da imajo več problema z
uvajanji starši

:) Srečno, vse bo dobro! 7

- HVALA mamice!! Super ste!!!
-pri nas gresta septembra obe prvič, ena 3 leta stara, druga 1 leto. Pa bomo videli, katera bo
prej osvojila.

:) Jaz komaj čakam, sploh za starejšo. Babice so sicer doma, ampak je

prevelik napor najmlajša. Za bolezni pa upam, da bomo čimmanj doma.
- No o vrtcu in socializaciji bi se dal razglabljat... od deca bratrancek star tri leta je pr stari
mami doma in se ne zna igrat z drugimi otroki. Parkrat je sel z nami na sprehod in se je nas z
enima punckama igral na vsi . Tale tamal se je pa mene drzou k klopa.
Mogoce nima tu veze. Sam moje mnenje je da 75% vsaj nuca vrtec pr socializaciji. Ker tam
se more morsikej naucit pozrat. Doma mu pa v vsem ugodis. No tistih 15% ali manj je pa od
karakterja otroka odvisno. Nas ta vecji druzaben in vse...1
- Nas gre tudi prvic letos, pa je star 27 mesecev. Je pa bil zdaj vec kot eno leto pri moji mami.
S tem da zivimo v isti hisi in jaz delam od doma. Kaksen dan sem bila ful zaposlena in sem ga
videla sele zelo pozno. Spet drugi dan morda manj dela, pa je bil do desetih ali enajstih z
mano.Mi pa ni zal. Se mi zdi, da ce imas moznost ga dat babici, je to super do kakega 2. leta.
Potem je pa ze fajn, da gre med vrstnike 1
- *pardon - jo dat

;-)

- No ja,to ni res,ampak ok,bom tiho;da ne bo spet kreg

;) vrtec niti priblizno ni pogoj za

socializacijo,marsikdaj jo lahko celo ovira (ce vemo,kaj socializacija je),morajo pa starsi
seveda na to kaj dat,ne pa "zapirat otroka med stiri stene", je pa precej bolj naporno,kot ga dat
v vrtec,to je pa res

;)6

- Če zaupaš starim staršem, zakaj pa ne. Naš gre septembra vrtec, komaj eno leto star ravno iz
tega razloga, ker ne morem zaupat dotičnim osebam otroka. Ne bo mi zabavno dajati 200eur
(če bo sreča) vsak mesec, ampak je pri nas boljša izbira.
-Oooo hello vseveda

:-D
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- Pa tudi nimamo vsi sreče ,da bi meli babice, ali koga drugega za varstvo otroka. Pa tud
seveda s emora babica strinjat s tem. Ker eno je pazit otroka kdaj pa kdaj par urc. Drugo pa
5/7 tednu 9-10 ur. 2
- A ste to same housewifes, ki lahko celo izbirate ali boste dale otroka v vrtec ali ne?

;) Pri

nas NA SREČO delamo vsi, tudi dedki in babice še imajo po 10 let za oddelat, tako da nismo
niti razmišljali o drugih opcijah kot o vrtcu. Čeprav je veliko bolan, navijam za vrtec, ker tam
izredno napreduje, se socializira (upam, da resnično razumete ta termin, se mi skozi poste
zazdi, da ga ne), in konec koncev gradi svojo odpornost - fizično in psihično. Doma nikoli ne
zaide v identične situacije kot v vrtcu, razreševanje konfliktov, kako deliti, kako odreagirati in
kako ne. Otročki se bodo vrtca navadili, samo za to rabijo najprej priloţnost in ne histerične
nesigurne mami.

:) 10

- Tudi jaz sem mnenja, da vpis otroka v vrtec ni nič slabega, ŠE POSEBEJ za tiste otroke, ki
so navajeni, da se z njimi ukvarjate, jih "razvajate", ne znajo sami zaspat, niso nikoli stran od
vas (staršev), na ta način se bodo vsega tega navadili. Kar se tiče pa socializacije, je pa to zelo
širok in zapleten proces človekovega prilagajanja druţbi, vrtec pa ima po mojem mnenju le
manjši vpliv na ta proces, saj vpliva le na majhen del formalne sekundarne socializacije, tako
da pri otrokih, ki so drugače "normalno" (spet teţko rečemo, kaj je normalno, zato
narekovaji

;)) socializirani, vrtec bistveno ne prispeva k socializaciji... Seveda pa prispevek

vrtca pri socializaciji precej naraste, če gre za otroka, ki je drugače navajen le svojih staršev in
le redko ali nikoli ne gre nikamor drugam, med vrstike, pa tudi odrasle...

;)6

- Se strinjam z Nina Neli. Tudi jaz razumem, da če je nekdo doma, lahko seveda pazi otroka.
Moja mama je šla v penzijo en mesec po rojstvu mojega sina, tako da sem imela od vsega
začetka pomoč - predvsem v smislu, da mi ni bilo treba kuhati, in sem se res prvo leto 100%
posvečala otroku. Takrat ga je imela v varstvu mogoče 1krat na teden, za dve uri, da sem
imela malo časa zase. Ker sem bila takrat brezposelna in delala preko avtorske, pa tudi partner
je ravno menjal sluţbo, opcija vrtec finančno ni prišla v poštev, pa tudi ţe od vsega začetka je
bilo velikokrat povedano z mamine strani, da si ţeli ona paziti tamalega. Vidim pa sama, da je
zdaj ţe čas, da spozna vrstnike, saj nimamo nekih dobrih prijateljev ali sorodnikov, ki bi imeli
isto stare otroke, tako da se z isto starimi druţi zelo poredko in zelo kratek čas. Komaj čakam,
september

:-)Jupiii vrtec!!! Imamo ţe "ruzak" in smo pripravljeni. No, vsaj jaz, hehe 4

- Edino se mi malo "smili" babi. Kako si bo organizirala toliko prostega časa?

;-) 1

- Ja.... če je mamica zaposlena Ivana Leskovar. Jaz imam s.p. in sicer mi pripada bolniška,
ampak to pomeni veliko tekanja najprej k pediatru, potem na CSD in davčno ... Tako da bom
v primeru, ko bo mali bolan, ker ziher bo, zelo vesela, da imam babi. Pravzaprav imam dve,
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ki sta v penziji. In dva dedka. Pa še brata, ki je brez sluţbe. Tako gledano mi malega sploh ne
bi bilo treba dati v vrtec. Ampak kaj, ko so to samo odrasli, pri katerih je zmeraj v središču
pozonosti (da preidemo nazaj na temo vrtec)
- sem se narobe izrazila,mislila sem ce babi zboli, bolniske ne dobis,kdo pa takrat pazi na
otroka ce ne mores dopusta dobit?
- Zakaj si pa zdaj zbrisala post?
-Sam meni se zdi, da bolniško dobiš ne glede na to, če je otrok v vrtcu ali ne? Ali se motim?
- Ker sem narobe napisala in sm zdaj popravila kar sm hotela vprasat
-, problem je, če imaš na voljo le eno babico in zboli ona. Potem ti ne more paziti otroka, ker
je bolana... če imaš na voljo več ljudi, kot pišeš ti, potem ni problema.... In ja, bolniško dobiš
neglede na to, ali je otrok v vrtcu ali ne...
- No, ampak a zaposlena mama ne dobi bolniške, če ima bolnega otroka? Tudi če ta ni v
vrtcu?
-Narobe si me razumela.misjeno je na to ce babi zboli ne otrok.ce otrok zboli pa itak v
vsakem primeru dobis bolnisko
-Aja.. ding dong ...

;-)

- Ja tako je Sebastjan
-

:)

;)

- Tako je S- se strinjam!

:)

- Vsekakor priporočam vrtec. Je bil star 14m in smo se vedno pregovarjali pri opoldanskem
spancu. Razloţim vzgojiteljici, da bo mogoče mal problem pri spanju in ko po 1 tednu
vprašam, kako spi, mi odvrne, da se pač uleţe in zaspi
vrtcu cartajo, tolaţijo in se stisnejo

:) me je skor na rit vrglo... se tudi v

:) pride tudi do kakega ugriza med otroci, a hitro

poštimajo zadeve in so kmalu spet najboljši prijatelji

;) zgledi vrstnikov pač vlečejo,

prepričana pa sem tudi, da mu je veliko bolj zabavno in zanimivo v vrtcu, kot bi mu lahko
bilo vsak dan pri babici (sicer niti nimamo te opcije). Kot velikokrat slišim, so babice in dedki
za razvajanje, starši (in vzgojno-izobraţevalne ustanove) pa za vzgajanje, igranje z vrstniki,
socializacijo itd. itd. Sam ne delat iz muhe slona, ne komplicirat. Ne bo ne prva in ne zadnja,
ki bo hodila v vrtec. Otroci v vrtcu uţivajo, če jim le to dopustimo in jih ne omejujemo s
svojimi strahovi

;) Pa srečno! 13

- Lepo si napisala -.

:*1

- Tudi jaz se pod to podpišem - (vključno s tistim glede spanja)
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-Sama nisem imela opcije izbire kam naj dam otroka, vem pa da bi bil vrtec moja izbira. Ker
je štala ţe če jo imam kakšno uro v hotelu babica in dedi, ker povsod popuščajo in pol še
doma poskuša imeti enake privilegije. V vrtcu jim ni nič slabega, prav uţivajo, samo moraš v
to verjeti, če ne se tudi otrok ne počuti dobro, ker če mama ne zaupa vzgojiteljici, ji tudi otrok
ne bo. Edino pri babici je običajno ceneje

:), pa manj bo bolna, ker vrtec je leglo bacilov.

Ampak enkrat mora čez to.
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PRILOGA E - Primer A. T. iz leta 2014
A. T. 28. maj 2014
Ţivjo! mamice imam eno vprašanje..kdaj ste dale svoje otročke v vrtec? pri kolikih mescih?
tudi če niste imele sluţbe? jaz sem dala vpisnico za septembra, stara bo 13mesecev, in zdej
moj pametuje in sitnari da ne, da bo boga, da je še premala in nevem kaj še vse...tega mam
resnično poln kufer, rada bi jo dala zato v vrtec ker bo v druţbi sovrstnikov, v bliţini ni
nobenega otroka njene starosti, so starejši, takšni ki so ţe v oš ali sš...zato me zanima kdaj ste
dale svoje otročke v vrtec, ste jih dale tudi če niste imele sluţbe, če ja kdaj v tem primeru?1
- Pri obeh sem zgubila sluţbo po porodniški, oba sta šla v vrtec izključno iz tega razloga, ker
je zame iskanje sluţbe 8 urno delo. Kličem, pišem, se osebno najavljam itd. in z otrokom tega
ne bi mogla. Tako da sta šla oba v vrtec stara 1 leto. 2
- jaz sem pri nekje 14 mesecih dala v vrtec, kljub temu ,da sem bila doma, čisto nič mu ni
manjkalo, so imeli super vzgojiteljico, niti enkrat ni jokal, še danes ful rad hodi
- Kakor je pač starostno naneslo septembra: 11m, 15 m. Obakrat brez problemov in joka.
-a leto pa pol je bil star.ja in tudi jaz brezposelna.
- Jaz sem sicer imela sluţbo, ampak tudi v nasprotnem primeru, bi ju dala takoj ... prvi razlog
je, da se velikoprej navadijo - prednosti, da otrok sploh hodi v vrtec, pa mislim, da mi ni treba
naštevati

:) 1

- moja je šla tudi z 16meseci v vrtec za 3x na teden, čeprav sem doma! moj dela cele dneve,
na babice se tudi nisem mogla zanesti, da bi mi jo pomerkal za kakšno urco...ţivimo v veliki
hiši z vrtom, tako da mi nikoli ne zmanjka dela...kuham, pečem vse ţivo in si res ne morem
predstavljati, kako bi vse to naredila s tamalo...poleg tega, si pa po moje tudi ti zasluţiš
kakšno urco zase! Aja otroci v vrtcu uţivajo in meni se tudi zdi, da rabijo za druţbo svoje
sovrstnike! sej lahko tako narediš, da pozajtrkujeta skupaj, potem pa jo pripelješ v vrtec malo
kasneje in prideš iskat po počitku, pa bosta imeli še vedno veliko časa zase!
- prvo pri cca 14 mesecih, druga gre pa pri 13ih mesecih.
-Pri treh letih. 2
- Vsak se po svoje odloci. Men se zdi eno leto tud da so se premejhni. Rabijo se vedno ful
pozornosti in v vrtcu vzgojiteljica nima tok casa. Bo sla v vrtec z 20 meseci. Zdej ze deluje ful
samostojno. Pa se to za polovicni cas zaradi druzbe.
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-Naša gre septembra prvič,bo pa stara malo majn kot 4leta.Pa ni nič kaj majn socializirana kot
drugi...Tamali pa še tud ne gre letos,mogoče drugo leto ko bo star dve leti...3
- Aiwa, če je treba it v sluţbo oz. si sluţbo iščeš, kam pa naj daš pol otroka? Pa da ni babic pa
dedkov na razpolago? 3
- moja je šla pr 16m
- glede na to da mamo veliko kmetijo, bi rada kak dopoldan kaj naredila...men se gre za to da
bo z drugimi otroki itd. in ne samo za mojo korist...
- drugače pa ja, iščem si ţe zdaj sluţbo, ampak okoli hodit in spraševat za sluţbo z otrokom
nemorem, ali pač?1
- tudi, če sluţbo dobiš ţe moraš imet varstvo in otrok mora biti uveden v vrtec, da nimaš še s
tem teţav, moje mnenje pač. 3
- S 13 meseci bo šla
- Večja dva sta šla v vrtec pri 4 oz. 5 letih, mlajša dva pa tudi, ker imam super babi servis
doma. Je pa to odločitev vsakega posameznika. Poznam pa tudi mamice vzgojiteljice, ki
svojih otrok niso dale v vrtec majhnih, ker pač vedo, da ena vzgojiteljica ne more posvetiti
toliko časa vsakemu otroku kot ga potrebuje. Socializirajo se pa lahko tudi s starši, ni nujno,
da so v vrtcu. Je pa laţje za mamico, če išče sluţbo in jo najde, in ima varstvo zagotovljeno.
So plusi in iminusi, kot pri vsaki stvari, odločitev je pa tista tvoja vedno prava!

;)2

- ja sej to..ker js si HOČEM najdit sluţbo in si jo tudi bom...ampak takrat nemorem kr pelat
otroka v vrtec in it, halo to bi bil šele šok za njo
-Moja bo septembra stara eno leto, pa je se ne bom dala. Potem pri 2 ali 3, prej ne. Imamo
sreco, da je dedi ze v penziji, babi bo pa tudi verjetno kmalu 6
-, seveda, ti jo kr uvedi kot misliš. Če imaš varstvo je itak lahko govorit, ko pa nimaš nikogar
pri roki, pa malo drugače gledaš na stvari

;).

-Če si brez sluţbe in jo imaš namen intenzivno iskati,potem bi jo jaz dala v vrtec,drugače bi jo
pa imela eno leto sigurno in z največjim veseljem še doma.Pri enem letu so sami sebi čisto
zadostni in tudi če jih opazuješ se vsak igra,hodi,plazi,joka...po svoje.Kot sem enkrat
prebrala,vrtec je zato,ker ga potrebujejo starši in ne otroci.5
- Pri treh letih, moje mnenje je,če sm doma imam tud čas poskrbet za otroka,glih tolk napot
mi pa ni,da bi jo dajala v vrtec. Pa tud doma e lahko vse nauči,mogoče še več kot v vrtcu.
-Čimprej moja je šla z10mes.in pol in je bilo super nim ţal vsak pa seveda ima svoje mišlenje
o tem
-Ns bo sov okoli 3 leta. Tacas ima na sreco 2 babici k ga z veseljem popazita
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:-)

-Punce, če se vam otročički smilijo, da morajo v vrtec - nikar! Otrok pri enem letu je ţe zelo
vesel druţbe - pozneje pa se res teţko navadijo, ker so bili zmeraj sami, pozornost je bila
vedno usmerjena le k njim ... tega pa v vrtcu več potem naenkrat ni in je za otroka stresno ...
toliko v premislek ... moje mnenje

:) 14

- js ţe...moj predragi ma pa spet svoje pribliske, ko mu pa rečem da jo naj on vsak dan
dopoldan ahta tist pa ne...1
- 1.pri

16

mes.

2.pri 14 mes.
-, a imaš kako pametnejšo rešitev namesto vrtca v primeru, da oba starša delata/si eden
intenzivno išče sluţbo in babic pa dedkov ni na razpolago?1
- ... še enkrat preberi moj komentar ... jaz sem ZA vrtec in to TAKOJ

:)4

- šele letos bo šel pri 25mes..lani se mi je zdelo se prezgodi,pač moje mnenje..pa nimam
sluzbe 1
- jih še nisem

:) 47m in 28m

:) 1

- naša bo šla septembra in bo stara 20 mesecev
Tara Bizjak mi smo našo dali v vrtec malo pred enim letom, jz sem iskala sluţbo, moj ima
zaposlitev, babice in dedki pa delajo...in morem rečt da glede an to da je bila med svojimi
sovrstniki najmanjša (najbolj drobna), ni še hodila itd se je ful lepo uvedla v vrtec in je konec
tedna ţe spala v vrtcu po kosilu brez problema...hotla sem povedat da to kolko je otrok star ni
merilo kako se bo uvedel v vrtec...tako da srečno

:) 1

- 12 mesecev,zaradi sluţbe.Tudi,če bi bila doma,bi ga dala. Pa kje najdete te fore..
34,45,53..mesecev? K ne znate let napisat? 24
-Druzbo sovrstnikov rabi otrok pri treh letih. Nasa gre septembra ko bo stara tri in dva
meseca. Mlajso mislim dat isto pri teh letih.3
-

:) men je je hecno zdelo 1

- Moj je bil star 18 mesecev.
- se strinjam s tabo. Zato je vrtec. Samo js imam obe babice in delam 4 ure zato se mi ni
mudilo. In se mi zdi ce imas moznost pocakat par mesecev ni nic narobe.

:)

- Ona je samo napisala da je doma. Nic da isce sluzbo. Zato sem tako odgovorila.
-Vse tri pri enem letu.
- Doma sem,oba imam doma..prva bo avgusta stara tri, drugi je star 15m. Poslušaj tvojega
moţa, ima prav. 2
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- Sej je bila ze velikokrat debata samo zakaj bi otrok MORAL v vrtec, nujno ? Meni se zdi da
ni obvezno

;)

- meni je to itak smešno vprašanje, valda vsaka zase ve, kdaj bo dala otroka v varstvo...itak je
tukaj nešteto dejavnikov, ki vplivajo na to! ne jest ne iščem sluţbe, ker sm tudi pri svojem
zaposlena po 4ure in mu pomagam pri rač. stvareh...če bi še jaz hodila v sluţbo, potem bi bil
moj otrok lahko cele dneve v varstvu, tega pa seveda nočem, ker sem rada z njo! tudi tale
punca si je ţe sama odgovorila, išče sluţbo, imajo kmetijo...pa valda bo otroku bolje v
varstvu, kjer plešejo, pojejo, raziskujejo...kot pa doma z mamico, ki ima en kup opravkov?? 2
- naš bo star 2leti, ker lani nismo dobil vrtca, drugače bi bil ţe v vrtcu.nobena mamica otroku
ne bo pokazala toliko različnih igr kot jih imajo v vrtcu in tudi delijo igrače, da ne govorim o
redu in ostalih stvareh.da otrok pri 4 letih še ni v vrtcu je samo v njegovo škodo in pol so
starši jezni in uţaljeni, ker jih vzgojiteljice ali učiteljice kličejo na govorilne in jim povedo, da
se morjo otroc naučit to pa ono.vsaka se pa odloči po svoje.moj sin se zelo veseli vrtca in ţe
sedaj se v druţbi otrok počuti bolje kot pa takrat, ko je z mano...
- V vrtec, pa naj bo samo do spanja tam, če je preveč, da bi še spala tam... Konec koncev, če
imaš kmetijo, iščeš sluţbo, je problem potem dobit varstvo za otroka. Ali pa jo pelješ recimo
3x na teden, ravno toliko, da se otrok navadi in da mu ni vse tuje. Vsekakor naši pupiki ful
uţivata v vrtcu, tudi če sem doma jih brez slabe vesti peljem in jih grem pač prej iskat. Sama
pa vmes kaj hitro in brez omejitev naredim/pripravim/pospravim,...1
- moj je šov z enmu letom v vrtec uvajanje je imel pri 11 še. bilo je vse vredu, super mu je.
igrajo se ,pojejo, naučijo ga samostojno jesti. razen kar je, je po parih tednih smo doma zaradi
virusa....
-oba pri 11 mesecih. Je bilo treba v sluţbo...

;)

- ..omg,kaj jaz to berem. Otrok v vrtcu,dobi prehranu,ki mu doma ne bo noben kuhav... za
posrat!!Viktoriya,če ti doma otrokom ne kuhaš,ne pomeni,da ostale tut ne! 10
- Viktorija kako to misls prehrano ki mu je doma nihce nebo kuhal? Aja pa velike crke
pomenijo kricanje

;)4

- Adijo, kak komentar

:/1

- za otroka je najboljse da je cimdlje ob mami -ampaaaaaaaaaak okoliscine privedjo do tega
da se pac sama po svojem obcutku odlocis ali bo sla v vrtec ali ne ?si lahko prvoscis jaslice ali
ne? pri 11 mesecih otrok potrebuje mamo ne vzgojiteljice -me smo tiste katere jih moramo
pouciti o zunanjosti..seveda je pa res da se hitreje naucijo v vrtecu -ker so v to prisiljeni ..in
res svet ni lep ,ni pa treba da to spoznajo ze pr enmu letu starosti...vsekakor pac odlocitev
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mora biti ..lahko pa tudi das poskusno no vsaj pri nas je slo tako da vidis kako se otrok
odziva...5
- Prvi pri 11 mesecih drugi pri letu in pol...
- Sej tut,če bi človek hotu razumet kaj piše,mu ne rata.. takih bedarij pa še ne. V vrtcu je
vglavnem hrana bolje pripravljena kot doma...?? Pa dej izklop ţe te velike črke,razen,če
tamalih ne poznaš...
-ne glede kaj je komentirala tko nesramni pa ni treba bit...če ji paše pisat z velikimi naj pa
piše ne,al je kje kako pravilo???
-Nikoli ne boste prišle skupaj. Tista, ki ima otroke doma, zagovarja to, da morajo biti doma.
Tista, ki pa jih ima v vrtcu, pa zagovarja, da jim je v vrtcu lepo in je zanje lepo poskrbljeno.
Nobena pa dejansko ne pozna ene in druge strani. Pri nas bostaobe v vrtcu, ker imava oba
sluţbi, dedki in babice pa tudi delajo tako da ţal drugače ne gre.... me pa strašansko moti, da
tiste, ki nimate otrok v vrtcu imate toliko povedati čez vrtec- pa sploh ne veste, kako je tamvse pa smo ţe imele otroke doma, tako da vemo, kako jih je imeti doma...ampak vsak po
svoje...moja prva je šla pri 11 mesecih, ta druga pa pri 14 mesecih... Hvala bogu jih imamo
kam dat, ko imamo vsi tako " super" sluţbe...12
- midva sva jo dala v vrtec pri 11 mesecih. Nismo imeli nobenih teţav. Vrtec oboţuje in jo je
včasih kar teţko spravit domov

:) Kar se hrane v vrtcu tiče... mi doma ne jemo bučk in zdaj

na jedilniku od vrtca vidim, da imajo bučno juho, enako je s kunčjim mesom. Ni pa hrana
razlog zakaj otroka dati v vrtec. Midva sva sicer oba delala, ampak v vrtec bi jo dala v vsakem
primeru. 3
- Vsi trije so šli v varstvo k teti, ki je prej niso poznali pri 12 mescih, v vrtec so šli s 16
mescih. NIKOL ni bilo nobenih teţav, na začetku je sicer bil jok kak teden, 10 dni, po tem
obdobju so vsi trije zelo radi hodili v vrtec. In ta odločitev je bila nekaj boljšega, ker so moji
otroci z vrtcem ogromno pridobili. Tako da jaz sem za vrtec prej kot pri 3 letih, če je starš
prepričan v pravo izbiro in ne cinca in se ne boji, kako bo otrok tam bogi in jemlje vrtec kot
novo izkušnjo v ţivljenju malčka. Sej pa vrtci niso zapori in se imajo tam otroci prav fajn, no
naš tamali se ima, tavečja dva sta se pa tudi imela...1
- - saj jo boš kmalu izpisala, samo počakaj na oktober ali november, ko se začnejo bolezni
:-). Pri nas so se vsi trije pazili pri babici do treh let, potem so šli v vrtec.
-jez se strinjam z vsemi komentari tudi moja dva sta v vrtcu in tja rada hodita čeprau jim
druţbe ne mamnka saj smo doma sredi vasi,a moje mnenje je da čim manše ko daš v vrtec
bolje je to so moje izkušnje;)1
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- Men je blo tut ful hudo za drugo hčerko ker je sla z 11 meseci, sam pol sem bla pa ful
zadovoljna pa tut zelo rada je hodila, tko da tretja gre tut zdej septembra v vrtec, stara bo 13
mesecev...
- oba z 11meseci...če morš it v sluţbo, pač nimaš druge izbire
Dobnik, pupiko lepo med otroke pa bo...ti pa mal uţivaj doma v samoti

:) tko da, Anja Tiselj
:)1

- mi smo v vrtcu od enega leta dalje...zagovarjam vrtec čimprej in mali uţiva...aja od januarja
ko je v vrtc je bil en mesec doma zaradi bolezni, od takrat dalje stalno v vrtcu. Pa ne vozim
bolanega otroka v vrtec, Nečak je bil doma do tretjega leta, pa je je ţe drugo leto vsakih 14
dni na bolniški....tako da tudi to ni čisto res, da so otroci potem kar naprej bolni. Super je, če
jih imate doma in se z njimi ukvarjate ampak moje mnenje je, da otrok rabi druţbo
sovrstnikov in da je prav, da se mu to omogoči, poleg tega, pa vrtec nudi tudi ogromno ostalih
korisntnih stvari...sicer pa naj vse vsak odloči sam zase 4
- moji otroci niso bili nič več bolani, kot takrat, ko so bili doma. Tasredn otrok (star 8 let), kot
sem ţe večkrat ponovila še nikol ni imel antibiotikov, tamali je tudi zdrav ko riba, da ne
govorim o nastarejši. V šoli nista zaradi bolezni še nič manjkala. Tako, da ni nujno da otroke
napadejo bolezni, ko pridejo v vrtec. Naše niso. Je pa res, da so moji otroci na splošno zelo
zelo zdravi. 3
- 14 mesecev je bil star, tudi enega dneva mi ni ţal, da je šel v vrtec... ker toliko dobrih stvari
poberejo iz vrtca...1
- v 7 mesecih odkar je tamala v vrtcu, smo bili zaradi bolezni doma 14 dni in še to spomladi.
Zima je šla mimo brez problemov.
- drage dame, je res da sem doma, ampak pri 60ha kmetije je vedno dovolj dela, poleg tega si
ţe in si še bom iskala sluţbo, ker vsak € danes pride prav...
- potem mislim, da si si ţe sama odgovorila, da je vrtec rešitev je pa res, da se lahko potem
odločiš in jo hodiš pač prej iskat

:) tud moj ne bo v vrtcu polnih 9 ur, vsaj dokler bom js

doma ga bom hodla iskat po počitku ali pa celo ţe po kosilu, če bom vidla, da mu ni tam za
spat.

:)1

- tako kot je ziva rekla -si si sama odgovorila ...rabis cas tudi za druga opravila ...in potem jo
das pac v vrtec a ne*?to si pa res pridna se kmetijo poleg in malega te pa cist razumem...
-Moja je v vrtcu od 11 meseca, sedaj je stara 3,5 leta in je bla doma zaradi bolezni vse slupaj
glih mesec dni. 1
- glede svojega mozeka -pa ce bo kej kompliciral -naj naprej sam proba kk je ob pikicah delat
...pa bo pol lahk kej kake pritozbe cez vrec dajal...
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- Jest mislim, da vsaka mama najboljš pozna svojega otroka. Moji se je mešalo od sreče ko je
imela druţbo sovrstnikov. Ima fantastični vzgojiteljici, ogromno se je naučila, vzpodujajo
kreativnost,...jest nebi mogla bit bolj navdušena nad vrtcem. Ţe res da je čez zimo precej več
nahodna ampak tut to mora dat skozi da si utrdi imunski sistem. Razmislila bi samo, da vidim
da otrok res trpi in preveč joka in da se ne more vklopit v druţbo. Ampak kot sem rekla mama
pozna svojega otroka in če ve da mu bo to v veselje in korist...
- sej bom tko naredla, danes grema skupi v dolino ker grema po čevlčke, jutri ali pa v bliţnji
prihodnosti bom pa ţe našla kak izgovor pa bom šla za cel dopoldan v dolino, kosila tk vem
da nebo...ampak pač moški ane, ker mislijo da z otrokom ni velik dela...pol mi pa kdaj reče da
bi pa lahk nevem recimo mal pometla pa pomila potleh, ja kok če se mi skos okol nog
suče...moški....1
- drage dame, je res da sem doma, ampak pri 60ha kmetije je vedno dovolj dela, poleg tega si
ţe in si še bom iskala sluţbo, ker vsak € danes pride prav...2
- v vrtcu otroci uţivajo, saj če si doma, jo daj za dopoldanski čas.... jaz sem 3 letnico hodila
vsak dan iskat po kosilu, ker sem bila doma na porodniški.... pač mi je neumno da so otroci po
9 ur v vrtcu če je mama ali oče doma,,, sem pa ful za vrtec za vsaj dopoldanski čas - ker se
veliko dogaja, čeprav je kdo od staršev doma. Aja, šla je v vrtec pri 2,5 let ker ga prej nismo
dobili, z drugim bo isto.1
- nehaj opravičevat in polagat računov za svojo odločitev tukaj nam, ki te ne poznamo in delaj
po svoji vesti. Vsaka ima svoje izkušnje in svoje ţivljenje in na podlagi tega napiše svoje
mnenje. Sama veš kako in kaj, le poslušaj se. Dobila si veliko izkušenj mamic s otroci v vrtcu
in otroci, ki niso v vrtcu, pretehtaj + in - in se po svoji vesti odloči. Odločitev bo v vsakem
primeru pravilna, le poslušaj se... Pa srečno s sluţbo, kmetijo in otroci

:) 3

- točno tako kot je zapisala Karla! naredi si, tako kot tebi paše in ne tako kot sosedovi
Frančki! Svojmu tipu pa tud povej, da nima kaj zraven čeblat, če ne misli potem sodelovat pri
varstvu! je tud moja tašča mene vprašala, kadaj ma ţana počitnice za 2meseca in sem ji mirno
povedala, da takrat, ko bo babica sodelovala in jo bo čuvala vsak dan 2uri, da jest vsaj nujni
del naredim...no potem je bila dolga tišina
- kot

ponavljajo

nekatere.

;) 1

nima

veze

kaj

si

druge

mislijo.

Če hočeš otroka dat v vrtec ga pač daj. Jaz sem starejša 2 dala pri 15mesecih (ker se mi je pač
takrat iztekla porodniška), tretjega sem dala pri 12m(isti razlog). res je, da imam sluţbo,
ampak

to

ne

igra

prav

posebne

vloge.

Sedaj ko pridem po najmlajšega v vrtec vidim, da odločitev ni bila napačna, uţivaaa v vrtcu,
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vedno pride iz igralnice nasmejan, veliko se je naučil... skratka druţenje s sovrstniki je
prineslo samo pozitivno.
- 11 mesecev so imeli vsi trije
- tudi po mojih info, otroci nekje do 3 leta ne iščejo sovrstnikov za igro, ampak tako kot so ti
ţe predhodnice napisale, je tvoja odločitev glede tega ... ali imaš čas jo čuvat ali ne ... vsak se
naj odloči kot njemu najbolj odgovarja, brez slabe vesti, le pogumno

;-)

-brez sluţbe, pri letu pa pol ( s spetembrom ) v upanju da bi dobila sluţbo.. sicer sm še doma..
in tamala še skoz hodi v vrtec...

:/

-Samo za info glede bolezni... Moj brat in od sosede hčerka sta bila do šole doma (zadnje leto
pred vstopom v šolo sta šla v vrtec), potem pa kasirala vse prehlade in bolezni.... Tko da jaz
vseeno mislim, da če je otrok bolj občutljiv, bo moral bolezni dat skozi prej ali slej. Pa boljše
je to v času vrtca kot šole.
- Oba pri 11m pa pri nobenem nisem bila v sluţbi. Pri prvi sem bila z drugemu na prodniški,
pri drugem sem ga pa dala sicer še nisem imela sluţbe ampak sem iskala..
- prvo dala pri 2,5 letih, ko sem bila ţe zadavnaj na porodniški z drugo. druga gre pri 18m,
upam, da dobim sluţbo čimprej...
-še glede bolezni... moja starejša ni ekstra nič bolana... vsega skup imamo 15 dni odostnosti
zaradi bolezni

:D 1

- ma razjezi me to, ko nekatere mislijo da ţe tko al tko leţim cele dneve, pa bi še useen dala
otroka v vrtec...če ima pa ktera preveč časa, lahko pride pa kamot kaj pomagat

;)

-... če si doma in nisi iskalka zaposlitve in imaš moţnost kake drugega varstva (babice), ti
priporočam to... ni treba vsak dan, niti ne 8 ur na dan... Ampak po potrebi... Men je blo to
super, res, najboljša rešitev... če bi lahko bi koristila dlje.
-moja mama je predaleč, 80km od mene...tako da to ne pride v poštev...
-Sej pravim če gre... meni osebno je bla super rešitev
-Prvo sem dala pri 2,5 letih, sem bila še študentka. Ta drugo sem dala pri 16 mesecih in sem
ravno zaključevala študij. Ta tretjo sem dala pri 11 mesecih in sem ţe bila redno zaposlena.1
- kot sem rekla ne oziraj se na to, kaj si druge mislijo, pa če tudi leţiš cel dan al karkoli, če
rabiš frej zato ker iščeš sluţbo, ali zato, ker delaš na kmetiji ali zgolj zato, da bi bila malo frej
naredi tako kot čutiš in daj otroka v vrtec brez slabe vesti, otroku ne bo nič hudega. Pa
srečno.7
- moj gre letos septembra, novembra pa bo dopolnil 3 leta
- pdpis - !!!!1
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- Šel bo septembra, ko bo star leto in pol. Če bi dobili, bi šel ţe prej. Sem prav tako doma študentka.
- v kolikor imaš moţnost je seveda bolje, da so otroci tri leta stari ko gredo v vrtec. Midva z
moţem delava doma in imava dve punčki in obe sta zaenkrat doma (ena ima 3 leta, z drugo
sva pa na porodniški 2 meseca). Ta veliko sem letos vpisala v vrtec, ampak nismo dobili
vrtca. No, kar sem mislila povedat je TO: ko smo prišli k zdravnici je bila zelo vesela in
navdušena, saj smo ji baje do 3. leta prihranili najmanj 5 škatljic antibiotikov in drugih zdravil
kot npr. Calpol ... Ne vem koliko so drugi otorci bolni ampak naša punčka, ki ne hodi veliko
na okoli (seveda jo včasih vzamemo v trgovino), je bila bolna dvakrat (ţe trkam na les). nkrat
je bila malo bolj smrkava in je imela temperaturo 37,8 drugič pa je imela malo bolj (grlo, nos,
mogoče malo ušeska) in temperaturo 38. To je bilo vse in tudi midva s partnerjem, ki delava
doma nisva posledično bolna - kar šteje seveda. Potem bi pa še takole rekla, da sem bila tudi
jaz bolj zato, da bi šla čim prej v vrtec, saj bi imela vsaj malo več časa s partnerjem za delo in
druge obveznosti. Za kar te popolnoma razumem ampak če po drugi strani pomislim, pa sem
ji prihranila veliko prehladov oz. bacilčkov, ki jih dobi v vrtcu.
- Seveda se pa strinjam tudi z komentarji -, saj sem tudi sama bila brezposelna in sem iskala
sluţbo. Otroka moraš pol na hitro dati v varstvo in imaš lahko potem slabo vest, ko nekam
greš (pa ne zaradi otroka ampak drugih, ki jim otroka pustiš). Pa veliko več sluţb bi skušala
najti in več časa bi imela za iskanje sluţbe, če bi imel kdo drug otroka v tem času, ampak
veliko kandidatov v dopoldanskih urah v tistem času ni bilo. Več časa imaš, če je otrok v
vrtcu, vse lahko postoriš od pomivanja, pranja, iskanja sluţbe ... drugih stvari.
- marsikater otrok je bolan tudi, če je doma.js sm bla od 9.m naprej skos bolana pa nism vidla
vrtca na daleč ne.sm pršla v vrtec nism bla nč bolj al pa večkrat bolana.dosti je otrok, ki niso
skoraj nikoli bolani pa so v vrtcu.moja mami je vzgojiteljica pa ima dosti otrok, ki sploh niso
druga kot mogoče na prehodu zima-pomlad prehlajeni.tako, da js ne verjamem v te
stvari.poleg tega dlje kot je otrok doma in sploh, če ga "paziš" pred bacili bo pa pol pokasiral,
če je občutljiv sej v šolo pa mora it.no in ker nisi dobila vrtca to pomeni, da bo otrok star 4,5,
ko bo šel v vrtec, če ga dobiš. 3
- ja imaš prav, nekako dejansko smo lahko veseli, da smo bili preteţno zdravi. Izjava je bila
od zdravnice, da smo prihranili kar precej škatel tablet in ne moja. Je pa nekako nismo
"pazili" pred bacili. Se mi zdi pa da so manjši otroci boljranljivi kot starejši kar se tiče bolezni
(to pa menda je res?!). Pa tudi v vrtcu so otroci dosti bolj crkljivčki še pa se valajo drug po
drugem, to kasneje v šoli prerastejo pa tudi ne jemljejo dud drug od drugega itd. ...
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- Pri enem letu je naš šel v vrtec. Od takrat je bil res minimalno bolan. Skrb za zdravo in
raznoliko prehrano, veliko gibanja in prihraniš otroku marsikatero bolezen znotraj ali zunaj
vrtca. Jaz za našega vem, da izredno uţiva tam. Spodbujajo kreativnost, gibanje, igranje. In
mene podatek, da otrok do 3 leta ne rabi druţbe in se sam igra (zakaj pa se potem hoče igrati z
vami) , ali pa izjava zdravnice da je tako prihranjen marsikater antibiotik ne prepričajo.
Seveda je pa tu odločitev posameznika in očitno je, da smo ljudje socialna bitja. Nekateri
imajo to prioriteto in uţivajo s svojo druţino, drugi pa v vsakodnevnem spoznavanju in
druţenju še drugih otrok. Nič od tega ni narobe, je samo posledica prepričanja in okoliščin
staršev

:)
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PRILOGA F - Primer S. G. iz leta 2016
S. G. 14. januar 2016
Pri kateri starosti ste dale otroke v vrtec? Oz kdaj je po vasem "najboljsi cas" ?
74 komentarjev 3
-Skoraj dve, 16 in 11m. Nobeden ni imel vecjih problemov.najmlajsi se najmanj. Najboljsi
cas? Kot zelite vi.oz otrok. Morda 11m,ko gredo najlazje oz se najlazje uvedemo.
-Pri letu in pol. Bi ga pa imela saj do 3 leta doma če bi bila moţnost.
-Pri 16m

:) zdaj bos dobla fuul veliko razlicnih odgovorov,veliko jih bo taksnih da imej

otroka cim dalj doma ce lahko in to zaradi vseh teh virusov itd. Ampak meni se zdi super da
je Aljaz sel prej kot pri 3 letih

:)

- Moj mali je bil 17mesecev...se je kar hitro navadil...mi ni ţal da sm ga dala v vrtec..Je prav
lepo videt kak se druţi z ostalimi otroci..kar se pa bolezni pa virusov tiče- starost nina veze ce
bo dobil kakšno bolezen. sem pa se pogovarjala z ostalimi mamicami. Starejši kot je otrok
teţje se navadi da bo brez tebe
- 3leta ,,obe nikoli bolane

:)

-Ne smes pa samo tak razmisljat da bo bila nonstop bolana ko bo v vrtcu,ni nujno...doma ti je
tudi bolana.
-Ker sem dobla sanso, da gre s 1.2 not ( stara 16mes ) .. Pa zaj premisljujem..ker vzgojitelica
bi ji bila od najboljse kolegica mama..torej se poznata s tamalo. Se mi zdi, da bi blo lazje njej
in meni

�ampak se mi zdi se tak mala za vrtec

�

-Prvi nikoli ni bil v vrtecu, drugi je šel pri dveh letih, tretji in četrti pa z 11-mi meseci. In mi
ni ţal. Ker sta veliko pridobila...bolezni so pa itak...ni vaţno ali je star 11 mesecev ali tri
leta...3
- Midve sma sle vceraj samo pogledat v skupino, v kero bi naj sla ( 20min ) sma ble
not..danes je bolana

�

-Od 20 minut ne zbolu, tudi ne cez 24 ur.lahko pa odpornost pade od stresa, to pa .
- No iz vceraj na danes - to ni kriv vrtec. Ker se v enem dnevu ne razvije... Prva je sla z 23
meseci, druga bo sla isto Nic prej...4
- ko sem šla v sluţbo,11. mesecev
- naš je šel pri 2eh letih, če bi se dalo bi bil še eno leto v varstvu pri babici. Je pa šel najprej v
manjši zasebni vrtec in je bilo super. Malo otrok, 2 vzgojiteljici, super izkušnja. Pri 4ih je šel
v drţavni vrtec. Začetne teţave s prilagajanjem večji skupini.
-Oba pri enem letu in sem super zadovoljna 1
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- Prva pri 2,5 letih; drugi in tretja pa pri 11ih mesecih
-Do 3 leta bi ga js doma imela!!

☺

- Moja bo aprila stara 3.leta in razmisljam da bi jo dala v vrtec ampak sem jaz doma ker je
četrta bomo vidli
-3 leta 1
- Pri 2
- ce bos sla v sluzbo,jo daj,ce ne jo se imej doma

:) ne glej na to katera vzgojiteljica je,ce ti

menis da je se premajhna,potem tako je:) ti jo najbolj poznas

:)2

- Jaz sem imela otroka doma do petega leta..zdaj eno leto pred solo sem juji dala v vrtec..a ce
bi se inela enkrat otroka bi ga dala cimprej...tam imajo druzbo, igro in vse..doma nikoli ni
tako kot tam med vrstniki..1
- Skoraj 1,5
- 2,5
-Jst bom dala letos vlogo sepravi zdaj enkrat sla bo pri 2 letih ce jo sprejmejo zgolj zto da si
lahko sluzbo poiscem in ker res obozuje otrosko druzbo

:)

-Prvi pri 3 letih, drugi pri 20 m, tretja pri 2letih in pol. Glede bolezni pa je vse odvisno kaksen
imunski siszem ima. Neksno stvar bo sigurno prinesel domov. 2
-13m
- 18mesecev
-11mes ... ni se še vsemu upirala, tak da je bila v 1 dnevu uvedena + dojila sem jo še kake 2
mesca, da ni bil prehud napad na imunski sistem in se je super obneslo.
- Pri dveh letih.

:)

- Pri 2 letih
-Pri 4 letih je šla tavečja,tamala bo pa pri 3 verjetno.
-11 mesecev. Ni druge. Mami mora v sluţbo.1
- pri 15m in je super bolezni so pa itak v vrtcu al pa kje drugje....
- 2 leti prva..in drugi 14 mesecev..
-Pri 14 mesecih
-Z 11. Mescem. Brez vsakega probleama...napredek je bil pa po 2 tednih ogromeeeen...mi ni
zal 4
- Prva šla s tremi leti,druga dvemi pa pol. Taka starost mi je ok, ampak če ga nimaš kam
dat,ga moraš ţe prej vpisat v vrtec. 2
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- Moja je sla z letom in pol. Pol leta po nastopu sluzbe sem jo imela se doma. Ce bi imela
moznost bi jo imela doma vsaj do 2.5 let. Ampak zal druge moznosti ni bilo.
- 11.m
- sli sta lani septembra obe, prva stara skoraj 4 leta, tamala 2,5 leti. Tavelika vrtec veliko tezje
sprejela kot tamala.
-13m...ni mi zal ker mali neskoncno uziva v vrtcu in tudi drugega bom dala takoj
- S 14 meseci, ker prej nisem dobila. Ima se super. Ful uţiva.
- Pri 11 mesecih. Ni mi ţal, da sem jo dala pri tej starosti saj se je zelo lepo privadila in
nimamo oz. nismo imeli nobenih teţav, zelo rada gre v vrtec in uţiva

:-)1

- 16m
- Pri enem letu
-Pri 2 letih
-11 m in 14m.... super

:)

-11m brez problema vse ok
-obe z 11 mesecim. brez teţav pri obeh
-12 m (ravno en dan po rojstnem dnevu) pa pri 13 m - oba brez problema
-Meni je ped lih vceraj rekla da strokovnjaki svetujejo pri 3. Do takrat pa manjse skupine.
-Pri enem letu

�

- 11 mesecev
-Pri 2 letih
-1,5l
-eptembra lani pri enem letu in devetih mesecih. Če bi se še enkrat odločala bi jo šele letos
septembra dala.
- Prva pri 13mesecih...druga pri 11ih. Z nobeno ni bilo nikoli nikakrsnih tezav.

�

- Cimprej.
- Z 11m in moram rečt, da mi ni ţal. Mali preprosto uţiva v vrtcu in je vsekakor bolj priden
tam kot doma ker tam ni sam in ne more izkoriščat nobenega, lepo se vede, ima veliko
prijateljev s katerimi se takoj zamoti a doma bi norel in se dolgočasil. Hčerko bom tudi dala
oktobra ko dopolne 11m.

;) 1

- Po 3. Letu
- Moj je šel pri 2 letih in 3 mesecih
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-Nas drugi je sel pri 1 letu in 14 dni je blo hudo zdaj pa tak uziva in zelo veliko se je naucil
oba otroka smo imeli in same pohvale res da prvo leto velik bolan vendar letos je bolje uziva
veliko sadja dosti na zraku in se je im.sistem okrepil bolj je problem vnetih ock
-Pri 2l. Ce imas moznost,varstva babi in dedi, je to izvedljivo

:) si ne predstavljam pri

11m.ze dat v vrtec,tako,da zdaj ko mi je porodniska pri drugem potekla,bo z mano
doma,dokler ne najdem sluzbe,do septembra sem se pa z mojo mami zmenila,da binga cuvala
in septembra dala v vrtec
-Pri 2 1
- pri 1 letu in ni mi ţal 1
-verjamem, ker to je zelo koristno za otroka
- Glih sedaj pri 11 mesecih..sem bila zelo skepticna vendar se je nasa lumpa tako lepo
prilagodila da mi ni zal! Tako da jaz mislim da je 11-12 mesecev pravi cas ker so resnicno
zelo prilagodljivi..mamice smo tiste ki komplicirajo

�1

- po dopoldnjenjem 2 letu, tja 2,5 je zame idealno, čeprav sem jo morala zaradi sluţbe vpisati
malo pred 2 letom.
- Pri 2 letih
- Pri dveh letih.vse ok
- pri 3 letih
-leto in pol
- 12m - septembra

☺
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PRILOGA G - Izbrisani objavi
R. V. v Mamice
11 h ·
Ce dojencic stari dva meseca cez dan dajem aptamil comfort in jo dojim bi ji lahko za cez noc
dala novalac night da bi bila dlje sita ker se mi zbuja na dve uri. Hvala
33
Poglej pretekle komentarje
- Saj pa ke stara 2 mesca, mora se zbujat in jesti se posebej ce je dojena. Malo je treba tudi
potrpeti. Zna biti naporno..se posebej ce imas dva otroka. Jes mam 2 letnico in 6 mesecnico ki
se kar naprej zbuja..ampak nekako gre. 3
- Najbolj da ji date zvečer orng šnicl, da se nau zbujala... Joj joj mamic noo3
- Lahko delaš kaj hočeš, naša se je zbujala na 1.5 ure, nič ni pomagalo, pol leta zgledaš pač
kak zombi

�

Oseba M. H. je delila objavo osebe Mami blog.
3.3.2018 ob 8h zjutraj
Ker nisem mogla več biti tiho ... Ker me je marsikaj v zadnjih mesecih šokiralo. Ker se mi
zdi, da zmoremo več ŢENSKE IN MAMICE. PRIJAZNE mamice.
Mogla sem. Resno.
Same popolne mame oz. kaj si mislim o MAMI skupinah | Mami blog
Pred časom sem se včlanila v kar nekaj mami skupin. Sicer sem slišala o tovrstnih skupinah
kar veliko kritik, pa sem se vseeno ţelela prepričati na…
mami-blog.wixsite.com
11
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