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POVZETEK

Namen magistrske naloge je bil preučiti pričakovanja staršev do informiranja in kako 

informiranost staršev vpliva na njihovo zadovoljstvo z informiranjem vrtcev. S kvantitativno 

raziskavo smo ugotovili, da so starši zadovoljni z informiranjem vrtcev, čeprav so 

pričakovanja do informiranja večja, kot je zadovoljstvo z informiranjem. Najpomembnejši

viri informiranja staršev so osebni stiki in neposredna komunikacija. Starši so torej najbolj 

zadovoljni z informiranjem, ki ga omogočajo tradicionalne oblike komuniciranja. Menijo pa, 

da so informacije sicer razumljive in strokovne, a premalo koristne in zadostne. Z raziskavo 

smo ugotovili, da zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtcev in informiranjem o 

otrocih pomembno vpliva na splošno zadovoljstvo z informiranjem.

Ključne besede: informiranje, starši, zadovoljstvo staršev, komunikacija, vrtci, otroci

SUMMARY

The purpose of the master's thesis was to examine the parents' expectations about informing 

and how being informed influences their satisfaction with the informing by kindergartens. 

Using a quantitative research we established that parents are satisfied with kindergarten's 

informing, even though their expectations about informing are higher than their satisfaction. 

The most important means of informing the parents are through personal contact and direct 

communication. Parents are most satisfied with being informed through the traditional types 

of communication. They believe that information is comprehensible and professional, but not 

useful enough and insufficient. With the research we found that the satisfaction with 

informing about the kindergartens' organization and about the child has a specific effect on 

the general satisfaction with informing.

Key words: informing, the parents, parents' satisfaction, communication, kindergartens, 

children

UDK: 316.77:373.24(043.2)
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1 UVOD

Živimo v času, ko smo preplavljeni z informacijami, kljub temu pa je informiranje velikokrat

najpogostejši vzrok za težave, ki nastanejo pri medsebojnem razumevanju in vzpostavljanju 

odnosov. V zdajšnjih spreminjajočih se časih, ki so prežeti z različnimi gospodarskimi 

pritiski, poudarjeno odgovornostjo in preobilico informacij (Teske, Fitzpatrick in Kaplan 

2007, 16), se vrtci in starši srečujejo s povečanimi pričakovanji in časovnimi omejitvami 

(Graham-Clay 2005, 117), zato je za zadovoljevanje potreb, želja in pričakovanj vseh 

odjemalcev1 nujna uspešna in učinkovita komunikacija.

Vrtci spadajo med neprofitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in opravljajo 

dejavnost vzgoje in izobraževanja, ta pa je povezana z družbenimi cilji. Z vstopom Slovenije 

v Evropsko unijo se je zakonodaja prilagodila evropskim standardom in v šolski sistem vnesla 

pomembne spremembe. Vrtci so se bili prisiljeni odzivati na spremembe v okolju in 

prilagajati svojo dejavnost tako, da so sledili javnemu interesu, hkrati pa zadovoljevali 

potrebe in pričakovanja vseh odjemalcev, predvsem otrok in staršev. Za obstoj in preživetje so 

se borili z različnimi marketinškimi dejavnostmi, ki so počasi postale del njihove kulture. 

Tudi zdaj se vrtci čedalje pogosteje srečujejo s konkurenco in zahtevnimi odjemalci, zato 

morajo svoje delovanje marketinško naravnati in se lotiti spreminjanja kulture v marketinško 

kulturo, saj jim le ta lahko zagotavlja dolgoročno preživetje in razvoj (Snoj 2007b, 74).

Marketinška kultura spada med temeljne vire za gradnjo konkurenčnih prednosti (Trmčić in

Dragojlović 2012, 697), uspešno sodelovanje in partnerstvo s starši in drugimi odjemalci 

storitev vrtca (Jensen in Jensen 2011, 38; Musek Lešnik 2007, 13; Trnavčevič 2007b, 9).

Vrtci se trudijo zagotavljati kakovost programa in procesa, ki bo pri starših vzbudil interes za 

vključitev otroka v njihovo organizacijo (Intihar in Kepec 2002, 18-19). Med elementi

kakovosti vrtca sta tudi sodelovanje in komunikacija s starši, del tega pa je informiranje 

staršev. Informiranje staršev poteka neposredno ali posredno, z ustno ali pisno komunikacijo.

9. člen Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10) in Kurikulum za vrtce

(Bahovec, Bregar Golobič in Kranjc 1999) zagotavljata staršem pravico do izbire vrtca, do 

informiranja o otroku in programu vrtca in možnost aktivnega sodelovanja pri vzgoji in 

izobraževanju njihovih otrok. Starši zahtevajo več informacij, želijo dejavno sodelovati pri 

vzgoji in učenju otrok in imeti jasne dokaze o kakovosti vrtca, v katerega je njihov otrok 

vključen (Hornby in Witte 2010a, 61). Ključno izhodišče sodelovanja in komuniciranja s 

starši je otrok, zato mora vrtec stalno in učinkovito informirati starše o programu, otrokovem 

razvoju in uspehu ter jih aktivneje vključiti v vzgojno-izobraževalni proces (Hornby in 

Lafaele 2011, 37–38; Kalin 2009, 94 in 96; Savacool 2011, 8–10).

                                               
1V literaturi avtorji različno poimenujejo ciljne skupine (ponudniki, uporabniki, kupci, stranke, 
odjemalci, deležniki, udeleženci). V nalogi za ciljno skupino uporabljamo izraz "odjemalec".
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Zadovoljstvo odjemalcev je ključno merilo uspešnosti in učinkovitosti delovanja vrtca (Snoj 

2007a, 117–118; Trnavčevič idr. 2008, 13), merimo pa ga z razliko med pričakovano in 

dejansko zaznavo storitve (Logaj idr. 2006, 17; Trnavčevič idr. 2008, 11). Dve najpogosteje 

uporabljeni teoriji zadovoljstva odjemalcev sta teorija delovanja zadovoljstva in teorija 

ne/potrditve pričakovanj (Hom 2000, 104; Kolar 2003, v Snoj 2007a, 119; Oliver 1980).

Vrtec, ki želi biti uspešen in učinkovit, mora nameniti največ pozornosti identifikaciji potreb, 

želja in pričakovanj odjemalcev ter doseganju njihovega zadovoljstva.

Antičeva (2009) je v svoji magistrski nalogi oblikovala indikatorje zadovoljstva staršev z 

vrtcem in merila zadovoljstvo staršev z izbranim vrtcem. Vprašalnik za starše so uporabili

tudi v raziskavi Mestne občine Ljubljana maja 2013, vanjo pa so bili vključeni vsi ljubljanski 

vrtci. Rezultati obeh raziskav kažejo, da na zadovoljstvo staršev pomembno vplivajo 

dejavniki, povezani s sodelovanjem s starši: reševanje konfliktov, odprtost vrtca za predloge 

in ideje, upoštevanje staršev in njihova moč vplivanja na odločitve, poglobljeno informiranje 

o otroku, obveščanje o spremembah, informiranost o dejavnostih. Starši tem dejavnikom 

pripisujejo nadpovprečen pomen, z njimi pa so podpovprečno zadovoljni.

Podobno kaže tudi analiza zadovoljstva v vrtcu Mojca v Ljubljani, ki jo opravimo vsako leto 

aprila. Na podlagi rezultatov analize ugotavljamo, da so starši najmanj zadovoljni z 

informiranjem o otrokovem razvoju in aktualnem dogajanju (npr. o boleznih).

Tema magistrske naloge je osredotočena na informiranje staršev v samostojnih javnih vrtcih. 

To je tema, ki v slovenskih vrtcih posebej še ni bila raziskana. Z raziskavo smo ugotavljali 

pomembnost pričakovanj staršev do informiranja in njihovo zadovoljstvo z njim, vire in 

kakovost informiranja ter splošno zadovoljstvo z informiranjem. Raziskali smo povezanost 

pomembnosti pričakovanj in zadovoljstva, razlike v zadovoljstvu z informiranjem med vrtcih 

v večjem mestu in na podeželju ter kako delno zadovoljstvo z informiranjem vpliva na 

splošno zadovoljstvo z informiranjem. 

Z raziskavo v magistrski nalogi smo proučili in ugotovili, kakšna so pričakovanja staršev do 

informiranja v vrtcih in kako so z njim zadovoljni, kako informiranost vpliva na zadovoljstvo 

staršev z informiranjem, kakšne informacije dobijo starši in kako.

1.1 Namen, cilji in hipoteze raziskave

Namen magistrske naloge je bil raziskati, proučiti in ugotoviti, kakšna so pričakovanja staršev 

otrok v vrtcu do informiranja in kako informiranost vpliva na njihovo zadovoljstvo. Kljub 

pravici staršev do informiranja in zavedanju o pomenu informiranja in zadovoljstva staršev 

kot ključnemu kazalcu uspešnosti delovanja vrtca o tem nismo zasledili veliko empiričnih 

raziskav.
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Cilji magistrske naloge so bili:

− preučiti literaturo in vire s področja marketinške kulture, komunikacije in zadovoljstva in 

jih kritično osvetliti,

− identificirati kanale informiranja in komuniciranja,

− identificirati in izmeriti, kaj pričakujejo starši od informiranja,

− izmeriti stopnjo zadovoljstva staršev z informiranostjo,

− analizirati in primerjati rezultate zadovoljstva staršev z informiranostjo med vrtci v 

večjem mestu, vrtci v manjšem mestu in podeželskimi vrtci,

− podati priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje.

Na podlagi opredeljenega problema, teoretičnih izhodišč in namena magistrske naloge smo 

postavili naslednje hipoteze, pojasnjene v poglavju 6.2:

− H1: Pričakovanja staršev do informiranosti so statistično pomembno višja od splošne 

ocene staršev o zadovoljstvu z informiranostjo. 

− H2: Razlika v zadovoljstvu staršev z informiranostjo med vrtci v večjem mestu in 

podeželskimi vrtci je statistično pomembna.

− H3: Stopnja zadovoljstva staršev z informiranjem je odvisna od dolžine vključenosti 

otroka v vrtec.

− H4: Obstaja statistično značilna povezanost med obsegom in stopnjo informiranosti ter 

zadovoljstvom staršev z informiranjem.

1.2 Metode raziskovanja

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del temelji na 

preučevanju, analizi in sintezi strokovne literature domačih in tujih avtorjev s področja 

marketinške kulture, komunikacije, informiranja in zadovoljstva, s poudarkom na vzgoji in 

izobraževanju predšolskih otrok, kar bo podlaga za predstavitev teoretičnega ozadja in 

postavitev izhodišč za obravnavano vsebino. V empiričnem delu smo raziskali in izmerili 

pričakovanja staršev, načine informiranja, kakovost informacij in vpliv informiranosti na 

zadovoljstvo staršev, za kar smo uporabili kvantitativne metode raziskovanja.

1.2.1 Metode zbiranja podatkov

Podatke smo zbrali s spletno anketo. Anketni vprašalnik smo zasnovali za potrebe 

raziskovanja s pomočjo teoretičnih izhodišč in že oblikovanih vprašalnikov, uporabljenih v 

projektih kakovosti pri nas (Marjanovič Umek idr. 2002; Pluško idr. 2001). Pri oblikovanju 

vprašalnika smo upoštevali splošna pravila in sledili ciljem in hipotezam raziskave.

V uvodnem delu smo spraševali po temeljnih demografskih podatkih, ki so namenjeni opisu 

vzorca (spol, izobrazba, kraj vrtca, čas vključenosti otroka v vrtec). V nadaljevanju 
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vprašalnika smo s pomočjo vprašanj pridobili podatke za preverjanje zastavljenih ciljev in 

hipotez. Starše smo spraševali, kakšna so njihova pričakovanja v zvezi z informiranjem o 

organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca in otroku, kateri načini komuniciranja se uporabljajo 

za informiranje in kako so starši zadovoljni z njimi, kolikšno je njihovo zadovoljstvo s

kakovostjo informacij in kolikšno je njihovo splošno zadovoljstvo z informiranjem. Zadnje 

vprašanje je bilo odprto, z njim pa smo staršem dali priložnost, da izrazijo svoje mnenje in 

povedo, kaj je pomembno za boljše informiranje v vrtcu.

1.2.2 Metode analize podatkov

Podatke smo analizirali s statističnimi metodami. Z univariatno analizo smo določili vrednosti

spremenljivk (frekvenčno porazdelitev, srednje vrednosti, standardni odklon in koeficient 

variabilnosti), z bivariatno analizo pa smo identificirali korelacije in vplive med 

spremenljivkami ter ugotavljali, ali med posameznimi skupinami obstajajo statistično značilne 

razlike (Pearsonov korelacijski koeficient, analiza variance ANOVA, t-test in regresijska 

analiza).

1.2.3 Vzorec raziskave

V raziskavo smo vključili predstavnike staršev v svetu staršev v samostojnih javnih vrtcih v

šolskem letu 2014/2015. Pri tem smo domnevali, da imajo predstavniki staršev elektronsko 

pošto in so že glede na funkcijo v vrtcu najbolje informirani o življenju in delu vrtca. 

Za oblikovanje seznama samostojnih javnih vrtcev smo uporabili evidenco zavodov in 

programov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2014/2015. Pri 

pregledu evidence pa smo ugotovili, da je nepopolna, saj ne vsebuje vseh podatkov, po katerih 

bi lahko samostojne javne vrtce ločili od drugih vrtcev (vrtec pri osnovni šoli, zasebni vrtec). 

Na podlagi imena vrtca in evidence statusa vrtca smo izločili vrtce, za katere smo ugotovili, 

da so vrtci pri osnovni šoli ali zasebni vrtci. Anketni vprašalnik smo poslali 108 vrtcem v 

Sloveniji in ga dopolnili z vprašanjem o statusu vrtca, da bi te podatke lahko izločili iz 

analize.

1.3 Omejitve raziskave

V raziskavi smo predvideli in kasneje tudi zaznali naslednje vsebinske in metodološke 

omejitve.

a) Vsebinske omejitve:

− za področje predšolske vzgoje je na voljo malo strokovne literature in raziskav o 

komunikaciji, informiranosti in zadovoljstvu, na katere bi se lahko opirali pri raziskavi in 
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pripravi magistrske naloge. Za teoretična izhodišča smo uporabili literaturo, ki se nanaša 

na druge ravni izobraževalnega sistema oziroma druga področja delovanja;

− v raziskavi smo se omejili le na zadovoljstvo staršev z informiranjem, saj ga želimo 

poglobljeno proučiti. Komunikacija, sodelovanje s starši in zadovoljstvo so kompleksni 

koncepti z več dimenzijami; teh ne bomo merili in proučevali, ampak se jih bomo le 

"dotaknili";

− pri pripravi anketnega vprašalnika smo se odločili le za najpomembnejše vidike in od 

staršev izvedeli, kolikšna je njihova stopnja zadovoljstva z informiranostjo, nismo pa 

mogli poglobljeno pojasniti, od česa je ta odvisna;

− v raziskavo nismo zajeli podatkov o pomembnih značilnostih vrtcev in okolja, v katerem 

delujejo, to pa lahko bistveno vpliva na rezultate raziskave. 

b) Metodološke omejitve:

− raziskava vključuje le predstavnike staršev v svetu staršev, ne pa tudi drugih odjemalcev

vrtca. Predstavniki staršev sodelujejo v vrtcu na ravni oddelka in vrtca, vstopajo v 

interakcijo z različnimi odjemalci vrtca in lahko dostopajo do različnih informacij ter 

vplivajo na različna področja delovanja vrtca. Domnevamo, da imajo zaradi svoje 

funkcije dostopnost do računalnika in da bodo lahko izpolnili spletno anketo;

− omejitev pri izvedbi raziskave predstavljajo tudi odzivnost na anketni vprašalnik ter 

različno zastopane demografske skupine. Stopnja zadovoljstva staršev, ki se niso odzvali 

na anketo, se lahko razlikuje od stopnje zadovoljstva staršev, ki so se odzvali;

− raziskava omogoča poglobljeni vpogled v informiranje, njene izsledke pa lahko uporabijo 

tudi drugi vrtci. Zaradi omejitev pri vzorčenju, rezultatov ne posplošujemo na populacijo, 

so pa lahko indikativni za druge vrtce;

− v vprašalnik nismo dali postavke "nimam mnenja" (omejitev spletne ankete), kar lahko 

vpliva na stopnjo zadovoljstva pri starših, ki nimajo izkušnje in lahko ocenijo stopnjo 

zadovoljstva z informiranjem z nižjo vrednostjo.
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2 MARKETINŠKA KULTURA

Delovanje organizacij je čedalje bolj odvisno od delovanja trgov. Za uspeh organizacije, zlasti 

storitvene, kar vrtci so, je poleg cilja delovanja, čedalje pomembnejši tudi odnos med

odjemalci. Pri tem je treba upoštevati notranje in zunanje okolje ter kulturo organizacije 

(Jelovac in Rek 2010, 23–24). 

2.1 Kultura organizacije

Literatura navaja različne definicije organizacijske kulture (korporacijska kultura, podjetniška 

kultura, storitvena kultura). Med avtorji obstaja splošno soglasje o tem, da organizacijska 

kultura zajema vrednote, norme, prepričanja, stališča in pravila vedenja, ki tvorijo sistem 

mišljenja, ta pa vpliva na vedenje in delovanje ljudi v organizaciji ter oblikuje pojavno obliko 

organizacije.

Schein (2004, v Rozman in Kovač 2012, 287) pojav kulture opredeli kot pojav, ki vsebuje 

temeljne predpostavke, vrednote in vedenjske vzorce, ki so nevidni oziroma vidni elementi 

kulture. Vidne elemente je mogoče opazovati in se kažejo v jeziku, z uporabo simbolov, 

obredov, metodami reševanja problemov in drugimi vedenjskimi vzorci odjemalcev. Med 

nevidne elemente pa uvršča vrednote, norme in prepričanja, ki vključujejo strategije, cilje in 

filozofijo vodstva (Heyart 2011, 30; Kavčič 2011b, 39–41).

Jelovac in Rek (2010, 18 in 27) pravita, da je organizacijska kultura "živ sistem", ki ustvarja 

kontekst delovanja organizacije, omogoča razumevanje ciljev in delovanja ter sodelovanje 

med zaposlenimi in zunanjim okoljem. Rao (2009) in Miller (1999, 92, v Heyart 2011, 25) 

pravita, da organizacijska kultura predstavlja nekaj, kar organizacija »je« ali »ima«. 

Organizacijsko kulturo razumemo kot proces, kot dosežek ali kot proces in dosežek hkrati 

(Kavčič 2011b, 11 in 28; Pinho, Rodrigues in Dibb 2014, 377; Trnavčevič idr. 2007, 91). 

Organizacijska kultura je kompleksen in trajen pojav, ki sooblikuje vsakdanje življenje 

organizacije in vpliva na kakovost njene storitve in njeno uspešnost (Heyart 2011, 2). Kultura 

organizacije je preplet kulture okolja in delovanja dejavnikov in odnosov v organizaciji, ki so 

lastni organizaciji (Rozman in Kovač 2012, 287–289; Snoj in Gabrijan 2015, 176), zato je 

enkratna, neponovljiva in pravi vir konkurenčne prednosti organizacije (Logaj idr. 2006, 11), 

kar potrjujejo številni avtorji.

Cameron in Quinn (2006, 39–40) eno od kultur poimenujeta tržna kultura. Ta je usmerjena k 

ciljem, izpolnjevanju nalog in zunanjim odjemalcem, njen namen pa je ustvariti konkurenčno 

prednost organizacije. Uspešne in učinkovite organizacije se odzivajo na spremembe v okolju 

(Černetič 2007, 291; Kavčič 2011b, 110) in s pomočjo komunikacije in medsebojnih odnosov 

skrbijo za večje upoštevanje potreb in pričakovanj odjemalcev (Biloslavo idr. 2012, 7; Snoj 

2007b, 57) ter njihovo zadovoljstvo. 



7

2.2 Marketinška kultura

Biloslavo idr. (2012, 13) menijo, da mora biti v kulturo organizacije vpeto razvijanje 

marketinškega, odprto naravnanega razmišljanja in ravnanja. Odprto naravnane organizacije 

za zadovoljevanje lastnih potreb upoštevajo tudi potrebe okolja.

Avtorji, ki poudarjajo odprto naravnanost organizacije, uporabljajo poleg termina marketinška 

kultura še koncept marketinga kot organizacijska kultura, tržna naravnanost, marketinška 

naravnanost, storitvena naravnanost, storitvena kultura in storitvena klima (Snoj in Gabrijan 

2015, 176).

Na marketinško uspešnost vplivajo tri ključne dimenzije organizacijske kulture (Sin in Tse 

2000, 299, v Snoj in Gabrijan 2015, 176):

− pomembnost "bližine odjemalca", ki zajema storitveno naravnanost organizacije, 

inovativno ozračje, skrb za kakovost in pogled na organizacijo iz zornega kota odjemalca,

− potreba po jasno razločljivem skupku vrednot organizacije ter

− tržna naravnanost, ki izpostavlja pomen trga kot ključne determinante dejavnosti 

organizacije.

Webster (1995, 7) pravi: "Marketinška kultura je tista sestavina celotne organizacijske 

kulture, ki se nanaša na vzorec skupnih vrednot in prepričanj, ki so v pomoč zaposlenim, da 

razumejo in 'občutijo' funkcijo marketinga, in jim tako določa norme vedenja v organizaciji." 

Kultura organizacij z elementi marketinške kulture (kakovost storitev, medosebni odnosi, 

komuniciranje, inovativnost, organiziranost in prodajne naloge) je temeljni resurs dolgoročne 

uspešnosti organizacij in pogoj za ohranjanje dolgoročnih odnosov in zadovoljstva 

odjemalcev (Snoj 2007b, 61–62 in 68).

Raziskave kažejo, da morajo biti organizacije bolj fleksibilne, prilagodljive, podjetniške in 

inovativne, če želijo učinkovito zadovoljevati spreminjajoče se potrebe današnjega okolja. 

Povečana odgovornost in konkurenčno okolje silijo vodstvo in zaposlene k doseganju ciljev 

(Snipes Bennett 2006, 16), pri čemer ti iščejo ravnovesje med svojim poslanstvom in tržno 

usmerjenim delovanjem (Mesec 2008, 24). Kotler (2004, 110) pravi, da uspešne organizacije 

ves čas spremljajo okolje, ga proučujejo in sprejemajo nove cilje in obnašanje. Za uspešno 

delovanje organizacij sta potrebna ustvarjanje in vzdrževanje trajnostnih konkurenčnih 

prednosti, ki zagotavljajo obstoj in razvoj organizacije (Biloslavo idr. 2012, 3).
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Slika 1: Model marketinške kulture in povezani koncepti

Vir: Biloslavo idr. 2012, 26

Marketinška kultura počasi prodira tudi v šolsko okolje. Marketinško kulturo razumemo kot

proces povezovanja ponudbe vzgojno-izobraževalnih organizacij in želja ter potreb 

odjemalcev in s tem uresničevanje ciljev organizacije in odjemalcev storitve (Trmčić in

Dragojlović 2012, 698). To pomeni, da organizacija razvija vrednote, ki omogočajo izpolnitev 

pričakovanj vseh odjemalcev, hkrati pa razvija in ohranja dejavnosti, ki ji prinašajo 

konkurenčno prednost (Logaj idr. 2006, 11; Trmčić in Dragojlović 2012, 697) (slika 1).

Spremembe šolskega sistema, demografske in druge spremembe v družbi so v nekem obdobju 

močno vplivale na področje predšolske vzgoje in delovanje vrtcev. Z upadom števila otrok so 

začeli vrtci izvajati komercialne in promocijske dejavnosti, s pomočjo katerih so v negotovem 

času obstali in preživeli. Pravica do izbire, upad števila otrok in spremembe v šolstvu (večja 

odgovornost šol do družbe, poudarjena skrb za kakovost in izboljševanje kakovosti) so 

spodbujali vrtce k tržnemu ravnanju, ki so ga razumeli kot način reševanja novonastalih 

razmer in čim boljše zadovoljevanje potreb odjemalcev (Devetak in Vukovič 2002, 11; 

Trmčić in Dragojlović 2012, 698–699; Trnavčevič 2007a, 14 in 2007b, 8; Trnavčevič in 

Zupanc Grom 2000, 17–20). 

S sprejetjem ZVrt in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 

Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 47/15) leta 1996, se je razširila 

ponudba organizirane predšolske vzgoje. Ena od večjih sprememb je prosta izbira, ki je v 

vrtcu še kako navzoča, saj starši vpisujejo otroka v vrtec po lastni izbiri. Naraščanje potrebe 

po zagotavljanju predšolske vzgoje v javnih vrtcih je lokalnim skupnostim in staršem 

povzročilo težave, saj je bilo povpraševanje večje od ponudbe. Povečano povpraševanje po 

storitvah predšolske vzgoje se je reševalo z ustanavljanjem novih, zlasti zasebnih vrtcev. V 
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letih 2014 in 2015 smo zaznali upad povpraševanja, zato se lahko zgodi, da bo v nekem 

trenutku ponudba večja od povpraševanja in se bodo vrtci spet borili za obstoj in preživetje. 

Starši se največkrat odločijo za vrtec, ki je cenovno dosegljiv in blizu doma. Pri izbiri vrtca so 

zanje pomembni okolje, v katerem se vrtec nahaja, in možnosti, ki jih ponuja sama zgradba, 

saj želijo, da bi imel njihov otrok optimalne možnosti za razvoj in napredek. Starše poleg 

zadovoljevanja osnovnih potreb ter opremljenosti notranjih in zunanjih prostorov čedalje bolj 

zanimajo tudi vsebine in metode dela z otroki ter obogatitvene in dodatne dejavnosti. Teske, 

Fitzpatrick in Kaplan (2007, 3) menijo, da potrebujejo starši za dobro izbiro popolne in

natančne informacije, ki pa jim največkrat niso dostopne, zato iščejo načine, kako koristne in 

zadostne informacije pridobiti. Zbrane informacije se pogosto navezujejo na vsebino in 

"mehke" dejavnike, saj jih starši pridobijo od zaposlenih v vrtcu, od drugih staršev in ljudi. V 

primerjavi s pisnimi gradivi so ustne informacije za starše dragocenejše, saj zajemajo tudi 

klimo in kulturo vrtca. Starši želijo za svoje otroke popolno okolje, zato iščejo informacije, 

potrebne za najboljšo izbiro vrtca, na njihovo odločitev pa močno vplivajo informacije, ki jih 

dobijo od drugih ljudi (Teske, Fitzpatrick in Kaplan 2007, 15 in 27).

Saleclova (2010) meni, da današnja družba poveličuje izbiro, da ljudem ponuja možnost 

izbire in nenehnega odločanja. Po njenem mnenju izbira prinaša svobodo, pa tudi občutek 

odgovornosti, ki je povezan s strahom pred neuspehom, občutkom krivde in tesnobe pred 

posledicami odločitve. Navaja, da kritiki racionalne izbire menijo, da se želijo ljudje kljub 

možnosti izbire izogniti bremenu odločitve, zato na odločitve močno vplivajo zunanji (drugi 

ljudje) ali notranji dejavniki (nezavedna hotenja in želje). 

Vrtec izvaja plačljive vzgojno-izobraževalne storitve. Čeprav nekaj sredstev prispeva zanje 

lokalna skupnost, nosijo del finančnega bremena tudi starši, zato je vrtec zelo odvisen od 

ekonomskih, pa tudi drugih sprememb. Zaradi gospodarskih razmer vrtci iščejo ravnovesje v 

ponudbi dejavnosti za otroke in zahtevajo dodaten prispevek staršev. Vrtci skušajo pridobiti 

starše z različnimi storitvami in dejavnostmi, po katerih se ločijo od drugih vrtcev in jim pri 

vpisu otrok zagotavljajo prednost pred njimi. Zaradi primerjanja vrtcev so ti prisiljeni bogatiti 

svoje delovanje z aktivnostmi, ki prinašajo razvoj in kakovostnejši vzgojno-izobraževalni 

proces. O izbiri vrtca odločajo starši, ne otroci, in ti za svoj denar zahtevajo kakovostno 

storitev. Zato vrtci posebno pozornost namenjajo prav kakovosti storitve, ki je pomembna za 

graditev odnosa in zaupanja med odjemalci in za zadovoljstvo vseh odjemalcev. 

Uresničevanje marketinške kulture je ključno za obstoj in preživetje vrtcev v okolju, za 

katerega je čedalje bolj značilno delovanje tržnih zakonitosti, med njimi pa sta 

najpomembnejši kakovost delovanja vrtca in zadovoljstvo odjemalcev (Logaj idr. 2006; 

Trnavčevič 2007b, 11).
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3 KAKOVOST IN ZADOVOLJSTVO

V zadnjih letih je postala skrb za kakovost pomembna sestavina delovanja organizacij, ki 

želijo biti konkurenčne, čemur vse bolj sledijo tudi v vrtcih, zlasti v tistih, ki bi radi ohranili 

svoj ugled ali pa si ga pridobili. Avtorji dokazujejo, da z načrtno skrbjo za kakovost 

organizacije lahko veliko pridobijo (Berry 1998, 97–98, v Snoj 2007a, 107). Teoretiki, 

praktiki in odjemalci izobraževanja so si edini, da so temeljni namen izobraževanja na vseh

ravneh kakovosten proces učenja in poučevanja ter dosežki (znanje) otrok (Brejc, Širok in 

Jurič Rajh 2008, 9).

3.1 Kakovost storitve

V zadnjih dvajsetih letih so se na področju storitvenih dejavnosti zgodile dramatične 

spremembe, saj je bil z deregulacijo, vključevanjem v liberalizacijo, večjo privatizacijo, 

nihanji v povpraševanju in z uveljavljanjem novih tehnologij omogočen hiter razvoj in 

oblikovanje novih storitev (Potočnik 2004, 20–23). Jensen in Markland (1996) navajata, da

igra kakovost storitve čedalje pomembnejšo, pravzaprav ključno vlogo pri privabljanju in

ohranjanju odjemalcev. Raziskave na področju kakovosti storitev obravnavajo dve dimenziji: 

− spodbujanje kakovosti z oblikovanjem izboljšanih sistemov storitev ter 

− iskanje zanesljivih instrumentov za merjenje kakovosti storitev. 

Kotler (2004, 444–446) pravi, da je storitev vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko 

ponudi drugemu, in navaja temeljne značilnosti storitev, kot so neoprijemljivost, neločljivost, 

spremenljivost in minljivost. Potočnik (2004, 30–36) doda tem značilnostim še štiri, ki se 

nanašajo predvsem na pričakovanja odjemalcev: težavnost ugotavljanja in nadziranja 

kakovosti, visoka stopnja tveganja, prilagajanje ponudbe zahtevam odjemalcev in ustvarjanje 

osebnih stikov med izvajalcem in odjemalcem. 

Po mnenju Grönroosa (2007, 73–74) ima kakovost storitev dve dimenziji: objektivno in 

subjektivno. Objektivna (tehnična, standardna) kakovost je določena s postopki in izvajalci 

storitve. Nanaša se na merljive značilnosti in pove, kaj je odjemalec prejel. Subjektivna 

(funkcionalna) kakovost je skladna s pričakovanji in se nanaša na izvedbo storitve, ki jo 

odjemalec opredeli po izvedeni storitvi. Pove, kako odjemalci prejmejo in doživljajo izvedbo 

procesa (Fischer in Suwunphong 2015, 12; Grönroos 2007, 73–74; Potočnik 2004, 92).

Kakovostna storitev ustreza pričakovanjem in zahtevam odjemalcev, ki se skozi čas lahko 

spreminjajo (Mai 2005, Tajeddini 2011, v Fischer in Suwunphong 2015, 11). Zaznana 

kakovost storitve je rezultat objektivne in subjektivne kakovosti (Fischer in Suwunphong 

2015, 12), pri čemer mislimo na kakovost izvedbe skladno s specifikacijo, predvidenim 

postopkom ali storitvenim procesom (Potočnik 2004, 129 in 133). Devetak in Vukovič (2002, 

289–290) pravita, da je zaznavanje kakovosti storitve temelj za zadovoljstvo ali 
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nezadovoljstvo odjemalcev, to pa je odvisno od uspešnosti, kakovosti in pravočasnosti 

izvedene storitve.

V izobraževanju je osrednjega pomena izvajanje profesionalnih storitev, pri čemer imajo 

pomembno vlogo ljudje, ki so oblikovalci in izvajalci storitve, zato so pri izvedbi storitve 

avtonomni in svobodni (Potočnik 2004, 71). Izvajalci storitev v izobraževanju morajo biti 

strokovno usposobljeni, poznati morajo značilnosti storitve, obvladovati veščine 

komuniciranja ter sodelovati in se povezovati (Devetak 2007, 185–187). Potočnik (2004, 97–

98) kot glavne značilnosti kakovosti storitev navaja: celovitost, čistost, dostopnost, 

estetičnost, funkcionalnost, komunikativnost, odzivnost, prilagodljivost, razpoložljivost, 

skrbnost, udobnost, uslužnost, vljudnost, zanesljivost, zavezanost, zmožnost. Meni, da 

odjemalci pričakujejo, da bodo vse to med izvajanjem storitve dosegli, kar vpliva tudi na 

njihovo počutje in omogoča povečanje zadovoljstva (Potočnik 2004, 99).

Raziskovalci so razvili različne modele za ugotavljanje in presojo kakovosti storitev. 

Razvijanje strategij kakovosti, modelov, kazalnikov in instrumentov za merjenje kakovosti je 

odvisno od razumevanja pojma kakovosti in njegove narave. Z modeli kakovosti zajamemo le 

dimenzije, ki jih vidimo, prepoznamo in zaznamo (Možina 2014, 100 in 102). Gaster (1995, v 

Shahin 2010, 5) pripominja, da je zagotavljanje storitev kompleksen proces, v katerem je 

treba poleg izraženih potreb ugotoviti tudi neizražene, saj so storitvene organizacije 

odgovorne državljanom in skupnosti. Z upoštevanjem širšega koncepta je merjenje bolj 

zapleteno in težje. 

Najbolj znani in v praksi uporabljeni so model kakovosti storitev 4 Q, model pričakovane in 

zaznane kakovosti storitev, model vrzeli, model vzajemnega odnosa med izvajalcem in 

odjemalcem storitve in model SERVQUAL (Potočnik 2005, 442–447). Najpogostejša metoda 

za merjenje kakovosti storitev je model SERVQUAL, ki vključuje pet dimenzij kakovosti 

storitev: urejenost, zanesljivost, odzivnost, varnost in empatijo (Parasuraman, Zeithaml in 

Berry 1985). Model meri pričakovanja in zaznave storitev (Gabbie in O'Neill 1996, v Shahin 

2010, 4), ne upošteva pa izvedbe storitve ter povezave med ceno in kakovostjo storitve 

(Potočnik 2005, 447). Poleg naštetih modelov uporabljamo za merjenje kakovosti še modele 

odličnosti, benchmarking, multidimenzionalne tehnike in zadovoljstvo odjemalcev (Faganel 

2010, 105).

3.2 Kakovost vrtca

Kakovost vrtca je celovit sistem, ki vključuje različne dimenzije in vidike, ki omogočajo 

razvoj otrok ter realizacijo ciljev predšolske vzgoje skozi nenehno interakcijo na različnih 

ravneh okolja (Marjanovič Umek 2014, 11).
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Konec prejšnjega stoletja so strokovna združenja in mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo 

s predšolskimi otroki, izdelali različna priporočila o načinih ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti in v posameznih državah razvili pripomočke za ocenjevanje kakovosti (Marjanovič

Umek 2014, 19). Sistematično delo na področju zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti 

predšolske vzgoje v Sloveniji se je začelo leta 2000 s projektom Ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu. Njegov namen je bil spodbuditi vrtce k nadaljnjemu 

notranjemu razvoju oziroma izboljševanju in dograjevanju dela v vrtcu (Marjanovič Umek 

2011, 76–77). Kasneje so se v Sloveniji uveljavili še drugi koncepti: Mreže učečih se šol, 

Ogledalo, certifikat odličnosti za vzgojitelje, Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja 

in Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih 

organizacij.

V primerjavi s svetom imamo dobro razvit sistem organizirane predšolske vzgoje, ki je 

specifična tako po svojem delovanju, organizaciji, vpetosti v lokalno skupnost kot po ciljih, 

vsebinah in metodah dela in ki sistemsko ter vsebinsko predstavlja del celotnega 

izobraževalnega sistema (Marjanovič Umek idr. 2002, 7). Zaradi specifike vrtcev težko

delamo primerjave z drugimi sistemi vzgoje in izobraževanja, pa tudi z drugimi državami, saj 

je predšolska vzgoja v različnih državah sistemsko in vsebinsko različno urejena (Marjanovič

Umek 2014, 14).

Vrtci kot vzgojno-izobraževalne organizacije ponujajo izobraževalni program z vzgojno-

izobraževalnim procesom in drugimi dejavnostmi (Logaj 2007, 82–83), z njim pa dosegajo 

družbene cilje, vplivajo na odjemalce in njihovo delovanje (Mesec 2008, 20) ter zadovoljujejo 

potrebe otrok in drugih odjemalcev (Kavčič 2011b, 102). Značilno za nov pogled na sodobni 

vrtec je razvijanje filozofije nenehne rasti, kulture kakovosti in socialne klime, v kateri so 

otroci, starši in vzgojitelji enakopravni partnerji (Intihar in Kepec 2002, 16). "Z Zakonom o 

vrtcih, ki je bil sprejet leta 1996, so bili v Republiki Sloveniji prvič zakonsko določeni ključni 

normativi, pomembni za zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu (npr. število 

otrok v oddelku, razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku, stopnja izobrazbe 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja …)." (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji 2011, 73) 

Področja kakovosti v vrtcih se usmerjajo na strukturno, posredno in procesno raven (Slika 2).

Na strukturni ravni se preverjajo objektivni pogoji in možnosti, na posredni subjektivni pogoji 

in možnosti, v kakršnih poteka predšolska vzgoja, procesna raven pa je povezana z vzgojnim 

procesom (Marjanovič Umek 2014, 13).
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Slika 2: Področja, ki vplivajo na kakovost izvajanja programov v vrtcih

Vir: Cryer idr. 1999, v Marjanovič Umek 2014, 12

Skrb za kakovost delovanja vrtcev je povezana z zadovoljstvom različnih odjemalcev in je 

ključno merilo uspešnosti in učinkovitosti delovanja vrtca. Zaznavanje kakovosti se ocenjuje 

na podlagi organizacije dela, upravljanja in poslovanja, interakcije med odjemalci, okolja 

vrtca ter dosežkov otrok in vrtca (Černetič 2007, 88 in 328; Intihar in Kepec 2002, 16; Snoj

2007a, 110–112 in 117–119). Snoj (2007a, 110) pravi, da je iz marketinškega zornega kota 

ključni razsodnik o kakovosti odjemalec. V vrtcu so to otroci, starši, zaposleni, lokalna in 

širša družbena skupnost. Ravnatelj mora zadovoljiti odjemalce in javnost, ki pričakujejo 

kakovostno delovanje. To pa ni vedno lahko, saj se pri tem križajo interesi več zainteresiranih 

odjemalcev, ki imajo pogosto različne interese in različno vidijo nalogo vrtca (Benson, Hinn 

in Loyd 2001, v Brejc, Širok in Jurič Rajh 2008, 9; Mesec 2008, 32 in 39).

Vrtci, ki so usmerjeni v starše in otroke, načrtujejo in izvajajo dejavnosti, da dosegajo 

zadovoljstvo zaposlenih, staršev in otrok, pri tem pa je pomembno, da je odnos med stroko in 

potrebami ter željami staršev usklajen s šolsko doktrino (Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 

23).
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3.3 Zadovoljstvo

Zadovoljstvo odjemalcev je eden od vidikov celotne skrbi za kakovost vrtcev. Kazalniki 

kakovosti so zadovoljni otroci, starši in drugi zainteresirani. Ankete o zadovoljstvu 

odjemalcev so namenjene zagotavljanju kakovosti na podlagi povratne informacije o 

kakovosti in učinkovitosti procesa. Zbrani podatki o pričakovanjih odjemalcev pa so temelj za

izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa (Webster 2012, 84).

V literaturi zasledimo različne opredelitve in obravnave konceptov zadovoljstva. Po mnenju 

Giesejeve in Cota (2000, 4) imajo opredelitve zadovoljstva tri skupne značilnosti: 

zadovoljstvo odjemalcev je odziv (emocionalni ali kognitivni); odziv se nanaša na določen

fokus (pričakovanja, izdelek, nakupovalna izkušnja itd.); odziv se zgodi v določenem času (po 

nakupu, po izbiri, ki temelji na zbranih izkušnjah itd.). Giesejeva in Cote (2000, 1) menita, da 

je pri opredelitvi zadovoljstva ključnega pomena, da ločimo med pomenom in razumevanjem 

zadovoljstva. Pomen zadovoljstva opredeli zadovoljstvo odjemalcev z določenim izdelkom ali 

storitvijo, medtem ko se razumevanje zadovoljstva ukvarja z vprašanjem, kaj zadovoljuje 

odjemalce (Fischer in Suwunphong 2015, 3). Oliver (1997, 13, v Snoj in Gabrijan 2015, 83) 

opredeli zadovoljstvo kot subjektivizirano in objektivizirano vrednotenje izkušenj z izdelkom. 

Zadovoljstvo odjemalcev je pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene/doživljanja in 

izkušenj storitve (Fischer in Suwunphong 2015, 10; Musek Lešnik 2007, 21). Po mnenju 

Trnavčevičeve idr. (2008, 16) gre za sestavljen koncept, ki ga ljudje razumejo, kot ga 

občutijo, teže pa ga opredelijo. Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 306) zadovoljstvo

opredelijo kot "rezultat preteklih in sedanjih izkušenj [odjemalcev]. Na osnovi preteklih 

izkušenj [odjemalec] oblikuje svoja pričakovanja, ki služijo kot standardi, s katerimi 

[odjemalec] zavestno ali podzavestno primerja svoje sedanje izkušnje, ki jih ima v zvezi s 

kakovostjo oz. delovanjem določenega izdelka ali storitve." 

Gallupov inštitut (2001, v Mihalič 2006, 266–267) med dejavnike zadovoljstva uvršča:

− definiranje pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev,

− spodbujanje sposobnosti in samoiniciativnosti, 

− izpostavljanje dosežkov in pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije, 

− prispevanje k razvoju organizacije,

− razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih odnosih, 

− izpostavljanje omogočanje odprte in demokratičen komunikacije,

− spodbujanje zdrave konkurenčnosti.

Najpogosteje uporabljeni teoriji zadovoljstva odjemalcev sta teorija delovanja (angl. 

performance theory) in teorija ne/potrditve pričakovanj (angl. expectancy disconfirmation 

theory) (Hom 2000, 101; Kolar 2003, v Trnavčevič idr. 2008, 16). Po teoriji delovanja je 

zadovoljstvo odjemalcev neposredna funkcija delovanja storitve oziroma njenih posameznih 

sestavin, po teoriji ne/potrditve pričakovanj (Slika 3) pa je zadovoljstvo odjemalcev v zvezi s
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storitvijo posledica izkušenj (Podbrežnik in Bonjec 2013, 102) ter izpolnitve pričakovanj

odjemalca (Snoj 2007a, 119). Gre za psihološki konstrukt, ki opisuje subjektivni razkorak

med pričakovanji in zaznano izkušnjo storitve (Mai 2005, Solomon idr. 2006, 329, v Fischer 

in Suwunphong 2015, 1). Kritiki koncepta ne/potrditve pričakovanj menijo, da odjemalci niso 

vedno sposobni opredeliti svojih potreb (Možina 2007, 10–11).

Slika 3: Model ne/potrditve pričakovanj

Vir: Churchill in Surprenant 1982, 492, v Trnavčevič idr. 2008, 17

Zeithaml, Berry in Parasuraman (1993, 1) pravijo, da so pričakovanja odjemalcev standardi za 

primerjavo izkušenj z izdelkom. Musek Lešnik (2007, 24) opredeli pričakovanja kot 

posameznikova občutja verjetnosti, da se bo nekaj zgodilo. Zeithaml in Bitner (1999, 76, v

Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 189) definirata pričakovanja odjemalcev kot mnenja o 

izvedbi storitve. Pričakovanja odjemalcev so odvisna od osebnih potreb, komunikacije, 

izkušenj, vrednot in prepričanj. So dinamična in spremenljiva ter delujejo na več ravneh: 

objektivni, subjektivni, idealni (Potočnik 2004, 127), minimalni (še sprejemljivi), dejanski

(realni) ali maksimalni (želeni) (Snoj in Gabrijan 2015, 85). Med idealnim in nesprejemljivim 

je področje sprejemljivih odstopanj (tolerantno območje) (Slika 4), ki predstavlja razliko med 

želenimi in realnimi pričakovanji (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 190).
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Slika 4: Območje tolerance

Vir: Potočnik 2004, 131

Zaznavanje je proces, med katerim posameznik izbira, sprejema in interpretira informacije ter 

jih povezuje s prejšnjimi izkušnjami v smiselno celoto. Gre za selektivni proces in ključ do 

posameznikovih izkušenj, ki predstavlja vez med posameznikom in njegovim okoljem. 

Zaznavni proces temelji na percepciji, ki je sestavljena iz predhodnih pričakovanj, izkušenj, 

vrednot in določa posameznikovo realnost sveta (Ule 2009, 41–47).

Na pričakovanja in zaznave odjemalcev vplivajo osebnostne značilnosti (vrednote, stališča, 

pričakovanja, izkušnje), značilnosti okolja (referenčne skupine, kultura, naravno okolje) (Snoj 

in Gabrijan 2015, 86), informacije o organizaciji in konkurenci, trženjski splet, ugled in 

podoba organizacije, komunikacija od ust do ust, soočenje s storitvijo in cena (Fischer in

Suwunphong 2015, 10; Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 307 in 309).

Zadovoljstvo odjemalcev je mogoče ustvariti z vplivanjem na njihova pričakovanja in 

zaznave izvajanja storitve (Potočnik 2004, 128). Hom (2000, 101–102) koncept zadovoljstva 

odjemalcev razume kot občutek, ki ima lahko dva praga: od izrazitega nezadovoljstva do 

izrazitega zadovoljstva. Po mnenju Snoja in Gabrijana (2015, 84) obstajajo tri temeljna stanja 

(ne)zadovoljstva:

− zaznana vrednost je manjša od realno pričakovane vrednosti - nezadovoljstvo,

− zaznana vrednost je enaka realno pričakovani vrednosti,

− zaznana vrednost je večja od realno pričakovane vrednosti - zadovoljstvo. 

Zadovoljstvo odjemalcev razumemo kot zadovoljevanje potreb, izpolnjevanje pričakovanj ter 

zaznavo storitve, ki so sinteza podatkov in izkušenj ter podlaga za vrednotenje zadovoljstva 
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(Černetič 2007, 289; Fischer in Suwunphong 2015, 11–12; Hom 2000, 101–102; Možina 

2007, 8–12; Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 306). 

Za merjenje zadovoljstva moramo opredeliti koncept, ki bo podlaga za merjenje. Hom (2000, 

101) pravi, da je treba za merjenje zadovoljstva operacionalizirati modele, kar je še zlasti 

pomembno za javne organizacije, ki vnašajo v prakso koncept zadovoljstva iz gospodarskih 

organizacij. Za merjenje zadovoljstva se priporoča kombiniranje kvantitativnih in 

kvalitativnih metod (Fischer in Suwunphong 2015, 23; Trnavčevič idr. 2008, 27). Metode 

merjenja lahko razvrstimo po objektivnosti/subjektivnosti meril in izvoru podatkov (notranji 

in zunanji) (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 331). Najpomembnejše metode za 

merjenje zadovoljstva so: anketiranje, skupinski intervju, analiza pritožb in pohval, pregled 

novih in izgubljenih odjemalcev, ugotavljanje kritičnih dogodkov, pregled zaporedja 

dogodkov (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 332–337; Potočnik 2004, 134; Snoj 2007a, 

122–123). Pri tem moramo razlikovati med splošnim zadovoljstvom s storitvijo, ki je skupek

sestavin, in zadovoljstvom s posameznimi elementi storitve (Hom 2000, 103; Možina 2007, 

12–14; Podbrežnik in Bonjec 2013, 103). Hom opozarja (2000, 108), da je analiza 

zadovoljstva z organizacijo veliko zahtevnejša kot analiza zadovoljstva, ki je omejena le na en 

segment, saj je težko izmeriti zadovoljstvo odjemalcev, ki so v organizaciji več let, ker 

razvijejo celovito oceno zadovoljstva. Navickas in Navikaite (2014, 56) sta po pregledu 

različnih modelov merjenja zadovoljstva ugotovila, da pri merjenju zadovoljstva odjemalcev 

obstaja povezanost med ustno komunikacijo, zvestobo in zadovoljstvom odjemalcev.

Merjenje zadovoljstva je čedalje pogostejše tudi v vzgoji in izobraževanju. Večja 

ozaveščenost staršev vpliva na njihova pričakovanja in zahteve. Z nenehnim izboljševanjem 

in zagotavljanjem kakovosti vrtci skrbijo za ugled in konkurenčnost v okolju. Raziskave o 

splošnem zadovoljstvu staršev s šolo ugotavljajo, da temelji zadovoljstvo staršev predvsem na 

njihovih izkušnjah s šolo (Sudarshanam 2011). Friedman, Bobrowski in Geraci (2006) 

pravijo, da konceptualni model zadovoljstva kaže, da starši ocenjujejo otrokovo šolo s 

številnimi spremenljivkami (učitelji, administratorji, učni načrt, tehnologije, zmogljivosti, 

vključenosti, prevoz in proračun), ki lahko vplivajo na zadovoljstvo staršev s šolo, etnična 

pripadnost staršev pa lahko vpliva na relativni pomen teh spremenljivk za starše. Tuck (1995) 

govori o petih področjih splošnega zadovoljstva s šolo: kakovost osebja, šolska klima, 

programi, socialni razvoj in vključevanje staršev. Izpolnjevanje potreb staršev kot odjemalcev 

storitev je ena izmed pomembnih nalog vrtca. Cvetko (2001, 43) meni, da potrebe in želje 

niso uresničene, ker jih ne znamo ali ne upamo jasno izraziti in čakamo, da bodo drugi 

razpoznali naša nebesedna sporočila in nam prišli naproti. V praksi starši redko jasno izrazijo 

svoje individualne potrebe, zahteve in pričakovanja, kar pomeni, da jih opredeli ali vpliva na 

njihovo oblikovanje vrtec. Starši lahko enako storitev ocenijo različno, saj vidijo v storitvi 

različne stvari, ker je njihova zaznava odvisna od prejšnjega znanja in izkušenj (Možina 2007, 

12). Čeprav starši niso edini odjemalci storitve, njihovo zadovoljstvo vpliva na predanost in 

zvestobo vrtcu, ki ga obiskujejo njihovi otroci (Demirkol 2013, 434). 
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Raziskovalci se strinjajo, da sta kakovost in zadovoljstvo različna, kompleksna in težko

opredeljiva pojma, ki pa sta med seboj tesno povezana in nujna za obstoj organizacije na trgu. 

Zaradi upada števila otrok in ponudbe različnih programov predšolske vzgoje tudi vrtci 

čedalje bolj vstopajo v konkurenčni boj in v ospredje svojega delovanja postavljajo kakovost 

vrtca. Kakovost je teoretični konstrukt; opredelimo jo kot razliko med pričakovanji ali željami 

odjemalcev in zaznavo storitve, ki jo zaznavamo racionalno, medtem ko je zadovoljstvo 

emocionalno zaznavanje kakovosti in rezultat primerjave izkušenj s pričakovanji. 

Kakovost vrtca predstavljajo vse aktivnosti v izvedbi storitve, spreminja pa se v prostoru in 

času. Vsem opredelitvam konceptov v vzgoji in izobraževanju je skupno izboljševanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh ravneh; vključuje vse odjemalce in temelji na 

upoštevanju zakonodaje, sodobnih metodah učenja in poučevanja ter ugotavljanju in 

zagotavljanju kakovosti. Za ugotavljanje dosežene ravni kakovosti je nujno merjenje, ki 

zajema objektivno in subjektivno kakovost. Objektivna kakovost je določena s cilji 

kurikuluma in se meri z merili kakovosti, prilagojenimi posameznemu vrtcu. Subjektivna 

kakovost pa se nanaša na izvajanje storitev in se meri z merili, ki nastajajo znotraj vrtca v 

sodelovanju z vsemi odjemalci. Kakovostna storitev je tista, ki s svojim delovanjem zadovolji 

zahteve, pričakovanja in potrebe odjemalcev.

Pomemben element zagotavljanja kakovosti javnih vrtcev in zadovoljstva staršev je 

komunikacija s starši, kamor spada tudi informiranje staršev. Vrtci se navzven predstavljajo 

največkrat s spletno stranjo, navznoter pa poteka informiranje staršev prek formalnih in 

neformalnih oblik ter aktivnega vključevanja staršev v proces in organe vrtca. Vprašanje pa 

je, ali so posredovane informacije ustrezne, jasne in dovolj kakovostne, da zadovoljijo potrebe 

in pričakovanja staršev.

Zadovoljstvo odjemalcev z delovanjem in rezultati delovanja organizacij so posledica skrbi za 

kakovost delovanja organizacij (Možina 2007, 7; Snoj 2007a, 117) in ključno merilo

marketinške in celotne uspešnosti ter učinkovitosti organizacij (Snoj 2007a, 118). 
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4 KOMUNICIRANJE

Komuniciranje je del vsakdanjega življenja vsakega posameznika, z njim se vzpostavljajo in 

ohranjajo medsebojne povezave. Trenholm in Jensen (2000, 5, v Ule 2009, 17) opredelita 

komuniciranje kot "proces, s pomočjo katerega ljudje skupno ustvarjamo in upravljamo 

socialno stvarnost." Vec (2010, 361) pravi, da s komunikacijo v interakciji z drugimi 

oblikujemo in dosegamo cilje ter skrbimo za medosebne odnose med odjemalci. 

4.1 Opredelitev komuniciranja

Komuniciranje je dvosmeren proces, ki omogoča posredovanje in izmenjavo informacij, znanj 

in izkušenj (Cvetko 2001, 15, 38–41; Graham-Clay 2005, 118; Kavčič 2011a, 10; Možina idr.

2004, 17 in 20) z namenom informiranja, poučevanja, prepričevanja, predlaganja ter vplivanja 

na stališča in delovanje posameznikov ter skupin (Kavčič 2011a, 92; Možina idr. 2004, 19 in 

34) tako, da dosega zastavljene cilje (Černetič 2007, 210; Yenen, Öztürk in Kaya 2014, 9).

Cilji komuniciranja so oskrbeti vse odjemalce s potrebnimi informacijami za odločanje ter z 

zahtevami dela (Florjančič in Ferjan 2000, 109). Ule (2009, 15 in 19) pravi, da je 

komuniciranje "dinamičen interakcijski proces, ki sloni na skupnem socialnem znanju vseh 

vpletenih v komunikacijski proces" in ima pozitivne in negativne učinke. Zahteva 

sodelovanje, odnos in usklajevanje med najmanj dvema odjemalcema (Ule 2009, 18). Hartley 

(1993, 9, v Vec 2010, 364) opredeli komunikacijo kot dvosmerni proces, v katerem hkrati 

potekata medsebojna zaznava in izmenjava sporočil.

Možina idr. (2004, 27) pravijo, da je pomembno, da sta oblika in vsebina komuniciranja 

prilagojeni ciljem, potrebam in interesom ciljne javnosti. Vsebina komuniciranja je odvisna 

od interesov in potreb odjemalcev ter namena sporočevalca (Kavčič 2011a, 107; Možina idr. 

2004, 35–36). Glede na učinek je mogoče razlikovati (Ule 2009, 27):

− delovanjski vidik, ki je pomemben za potek in pojmovanje komuniciranja in

− odnosni vidik, ki se nanaša na socialne odnose med odjemalci.

Komuniciranje med odjemalci temelji na nebesedni in besedni komunikaciji (Slika 5), ki jo

razdelimo na govorno in pisno komuniciranje (Černetič 2007, 204; Jelovac in Rek 2010, 85 in 

89). Govorno komuniciranje (besedno in nebesedno) je osebno, hitro in omogoča hkratno

komuniciranje z več ljudmi ter celovitejše posredovanje pomena informacije, povratno 

informacijo ter preverjanje razumevanja sporočila (Kavčič 2011a, 141–142; Možina idr. 2004, 

54). V pisnem komuniciranju se sporočilo prenaša z dogovorjenimi in vsem odjemalcem 

znanimi znaki (besede, simboli, risbe ...). Pisno sporočanje je trajno, jasno in nazorno, 

primerno za posredovanje sestavljenih in vsebinsko zahtevnih sporočil ter namenjeno 

večjemu številu prejemnikov (Kavčič 2011a, 88–89; Možina idr. 2004, 54). 
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Slika 5: Načini komuniciranja

Vir: Možina idr. 2004, 55

Komuniciranje poteka na različnih ravneh (Ule 2009, 21; Yenen, Öztürk in Kaya 2014, 11):

medosebno komuniciranje, skupinsko komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, 

množično komuniciranje. West in Turner (2004, v Ule 2009, 21) tem ravnem dodata še tri: 

medosebno komuniciranje, javno komuniciranje in medkulturno komuniciranje. Izbira oblike 

in metode komuniciranja je odvisna od namena in cilja, vsebine, števila odjemalcev, časa, 

znanja in sposobnosti (Možina idr. 2004, 17), sloga komunikacije, moči in potreb ter

pričakovanj odjemalcev (Cvetko 2001, 41; Možina idr. 2004, 36–37; Ule 2009, 21). 

Komunikacijski kanali so opredeljeni glede na prenos informacije (Černetič 2007, 199 in 204;

Kavčič 2011a, 19, 54 in 58; Možina idr. 2004, 25–26, 90; Ule 2009, 24): 

− neposredno (direktno) komuniciranje (prenos informacije "iz oči v oči") in 

− posredno komuniciranje (prenos informacij z uporabo tehničnega sredstva: publikacije, 

po računalniku: elektronska pošta, spletna stran, po telefonu, v obliki pisnega sporočila 

ali poročila, s sliko ...).

V organizaciji ima na komuniciranje pomemben vpliv obstoj formalnih in neformalnih 

kanalov. Po formalnih kanalih, ki so načrtovani in predvideni, poteka uradno komuniciranje, 

medtem ko so neformalni kanali spontani in nenačrtovani, vendar delujejo, in odjemalci po 

njih prejemajo in oddajajo številne zanje zelo pomembne informacije oziroma sporočila 

(Kavčič 2011a, 21; Možina idr. 2004, 25–27; Yenen, Öztürk in Kaya 2014, 13).

Brata Johnson (1997, 142, v Vec 2010, 364) v komunikacijski proces vključita tudi namene, 

misli in čustva pošiljatelja, načine pošiljanja sporočila ter interpretiranje pomena sporočila. 

Menita, da proces komunikacije lahko ovirajo šumi, ki se nahajajo v kanalih ali pa jih 

najdemo pri pošiljatelju ali prejemniku (stališča, prepričanja, izkušnje). 
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V komuniciranju pa lahko prihaja tudi do zlorabe komuniciranja, kar se kaže v tem, da želi 

govorec doseči namero z zavajanjem (Ule 2009, 32). Komunikacija ni le sredstvo 

informiranja, ampak tudi cilj in sredstvo za zadovoljevanje različnih potreb (Vec 2010, 365).

4.2 Informiranje

Zadnja desetletja smo stopili v informacijsko-komunikacijsko dobo, katere ključni viri so 

informacije in odnosi, kar zahteva komuniciranje ter usklajevanje in povezovanje informacij z 

različnih področij (Baćović Dolinšek 2007, 26–27). Florjančič in Ferjan (2000, 106) pravita:

"Informacije so podatki, obvestila in opisi v verbalni, numerični ali slikovni obliki o stanju 

sistema oziroma o poteku procesa, v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti". Wolton (2005, v 

Vec 2010, 363) pravi, da pomeni informacija "povedati nekomu o nečem". 

Štambuk (1979, 40, v Kavčič 2011a, 10–11) na podlagi analize številnih avtorjev ugotavlja

skupne prvine različnih definicij informacij:

− informacija je nekaj, kar posameznik, skupina ali organizacija sprejema iz okolja (poleg 

materije, energije itd.);

− informacija je nekaj, kar posameznik, skupina ali organizacija oddaja v okolje; 

− informacija pomaga posamezniku, skupini ali organizaciji, da se prilagaja okolju;

− informacija je vse, kar zmanjšuje negotovost pri odločanju;

− informacija pa je tudi namensko sporočilo nekomu. 

V današnjem svetu smo izpostavljeni različnih informacijam, ki jih pridobivamo v odnosih in 

komunikaciji z drugimi ali prek različnih medijev in tehnologije. Ljudje sprejemajo 

informacije, ki so skladne z njihovimi nameni. Na razumevanje informacij vplivajo pretekle 

izkušnje, nove izkušnje in situacijske organizacijske omejitve (Kavčič 2011a, 45). Sperber in 

Wilson (1986, v Ule 2009, 53) menita, da sta za razumevanje relevantnosti sporočil

pomembna model kodiranja (besede oziroma simboli nosijo pomen, ki ga prepoznamo) in 

model izpeljevanja (iz zaznanega simbola pravilno izpeljati pomen in razumeti sporočilo).

Ule (2009) pravi, da na način sprejemanja, predelave in interpretacije sporočil vpliva 

mišljenje in vedenje ljudi. Način izbiranja in vrednotenja informacij določajo pričakovanja in 

socialne situacije. Na podlagi zaznav, prepričanj in pričakovanj človek interpretira in 

povezuje informacije z lastnimi izkušnjami ter oblikuje svet, v katerem živi (Ule 2009, 40–41

in 46–48). Relevantne informacije po mnenju Sperberja in Wilsona (1986, v Ule 2009, 54) 

omogočajo sklepanje o informacijski nameri (želja sporočevalca, da je poslušalec pozoren na 

vsebino sporočila) in o komunikacijski nameri (želja sporočevalca, da poslušalec prepozna 

namero sporočevalca). Informiranje je uspešno, če poslušalec ustrezno interpretira namere 

sporočevalca.
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Kavčič (2011a, 12) meni, da je informacija smiselna in koristna za prejemnika, če razpolaga z 

drugimi informacijami, ki dajejo pomen novi informaciji. Učinkovitost in koristnost 

informacije je odvisna od njene (Černetič 2007, 190; Rouse in Rouse 2002, 25, v Kavčič

2011a, 12) natančnosti, pravočasnosti, celovitosti in relevantnosti.

Vida idr. (2010, 58) navajajo, da so informacije lahko podane hkrati ali postopoma. Enkratna 

informacija nima dolgotrajnega učinka, medtem ko je postopna informacija primerna za 

doseganje dolgoročnih ciljev. Ule (2009, 56) razlikuje preprosta, kompleksnejša in 

najkompleksnejša sporočila. Če sledi sporočilo določenemu cilju, govorimo o preprostih 

sporočilih, medtem ko s kompleksnejšimi sporočili uresničujemo različne cilje. Kotler (2004, 

204–205) pravi, da bo motivirani odjemalec zbiral dodatne informacije s povečano 

pozornostjo in dovzetnostjo za informacije z aktivnim iskanjem informacij prek različnih

osebnih, poslovnih, izkustvenih ali javnih virov. Obseg in vpliv teh virov se spreminjata glede 

na vrsto storitve in značilnosti odjemalca. 

Informiranje je element komuniciranja, ki vpliva na prejemnika, spreminja njegovo vedenje, 

vzpostavlja odnos in proces (Ule 2009, 16 in 36; Vec 2010, 361). Kavčič (2011a, 11) pravi, 

da je informiranje posredovanje sporočil od sporočevalca k prejemniku, ki pri prejemniku 

izzove neko obnašanje oziroma začetek dejavnosti posameznika ali organizacije kot celote 

(Florjančič in Ferjan 2000, 106).

Černetič (2007, 194) pa meni, da je organizacija kot socialni sistem strukturiran (ne)formalni 

komunikacijski proces na poti k ciljem, zato se mora odločiti, katere informacije bo prenašala 

in kako. Za delovanje informacijskega procesa so pomembne prvine informacijskega sistema 

(Možina idr. 2004, 53–54): zbiranje in izbiranje podatkov, informacij; obdelava podatkov, 

informacij; pošiljanje, sporočanje; analiza in sprejem; skladiščenje informacij in uporaba 

informacij.

Za informiranje (Slika 6) se največkrat izbere enosmerno komuniciranje, ki je hitrejše in 

navidezno bolj urejeno kot dvosmerno komuniciranje, posebej, če je namenjeno številnim 

prejemnikom. Primerno je predvsem za posredovanje preprostih sporočil, ki niso dvoumna in 

težko razumljiva (Možina idr. 2004, 66 in 71). Dvosmerno komuniciranje je največkrat bolj 

sestavljeno in zahtevnejše, saj naj bi prejemnik sporočilo razumel in se odzval na interese, 

potrebe in čustva pošiljatelja (Možina idr. 2004, 66).
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Slika 6: Sestavine komunikacijskega sistema

Vir: Možina idr. 2004, 51

Pri izbiri kanala upoštevamo načela, ki so pomembna za uspešno komuniciranje (Florjančič in 

Ferjan 2000, 109–110; Kavčič 2011a, 19–20; Možina idr. 2004, 51–52): vsebina informacij 

mora zadovoljiti cilj komuniciranja; obseg informacij ne sme povzročiti entropije; informacije 

morajo biti poslane in prejete pravočasno; zagotovljene morajo biti varnost, zanesljivost in 

razpoložljivost; odločitev za posamezen kanal mora biti ekonomsko upravičena; varovane 

morajo biti morebitne poslovne skrivnosti in drugo.

Posebno vlogo po svetu in pri nas ima v sodobnih šolah informiranje oziroma "oglaševanje". 

Vrtci v publikacijah in na spletnih strani interneta "oglašujejo" svoje delo in posebnosti. 

Predstavijo programske in organizacijske posebnosti, delovanje strokovnih služb, hišni red in 

organizacijo dela ter pravice in dolžnosti otrok in staršev (Intihar in Kepec 2002, 19).

4.3 Komuniciranje med vrtcem in starši

Sodelovanje med vrtcem in starši na različnih področjih in ravneh sodi med pomembne 

kazalnike kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Komunikacija in sodelovanje s starši 

spadata na področje posredne ravni, ki temelji na enakopravnih medosebnih odnosih, za 

katere so značilni zaupanje, spoštovanje, medsebojna pomoč in odgovornost (Intihar in Kepec 

2002, 7; Lepičnik Vodopivec 2010, 77). S kazalniki se ugotavlja, ali vsebine in oblike 

zagotavljajo ustrezno raven informiranosti staršev, pri čemer je pomembno tudi zadovoljstvo 

staršev (Marjanovič Umek idr. 2002, 46). 

Vrtec mora v skladu z ZVrt v letnem delovnem načrtu opredeliti sodelovanje s starši (drugi 

odstavek 21. člena) in v publikaciji vrtca (11. člen) staršem predstaviti program dela. Na 

podlagi ZOFVI starši sodelujejo v svetu vrtca (46. člen) in svetu staršev (66. člen). Kurikulum 

za vrtce (Bahovec, Bregar Golobič in Kranjc 1999) v svojih ciljih in načelih opredeljuje 

pravico staršev do informiranja o programih vrtca in razvoju otroka in jim zagotavlja stalno in 

sprotno informiranje ter sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela vrtca z upoštevanjem
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pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Podobno menijo tudi avtorji (Graham-

Clay 2005, 118; Šteh in Kalin 2011, 88; Vidmar 2001, 47), ki pravijo, da imajo starši pravico 

do informiranosti, do soodločanja, participacije in komunikacije, ki lahko poteka eno- ali 

dvosmerno.

Za vzpostavljanje in ohranjanje odnosa s starši je na ravni vrtca odgovoren ravnatelj, na ravni 

oddelka pa vzgojitelji. V vrtcu se za komuniciranje med odjemalci najpogosteje uporablja 

medosebna, skupinska in organizacijska komunikacija, na spletni strani pa tudi množično 

komuniciranje, ki je namenjeno širši javnosti in potencialnim odjemalcem. Medosebna 

komunikacija zahteva, da odjemalci aktivno sodelujejo v procesu, tako v vlogi govorca kot 

poslušalca, medtem ko skupinsko komuniciranje dopušča pasivno sodelovanje (Ule 2009, 21–

25). 

Medosebna komunikacija je temelj komuniciranja vrtca s starši in je navadno namenjena 

pogovorom o otroku, težavah, svetovanju, medtem ko se skupinska komunikacija uporablja za 

posredovanje programa vrtca, usklajevanje dejavnosti in izmenjavo mnenj. Organizacijsko 

komuniciranje je namenjeno vprašanjem o delovanju organizacije in organiziranju. V vrtcu se 

izvaja ta oblika komuniciranja v organih vrtca, kot so svet vrtca, svet staršev in sklad vrtca. V 

njih sodelujejo zaposleni in starši, v svetu vrtca pa tudi predstavniki lokalne skupnosti. Vec 

(2010, 366) pravi, da komunikacija, osredotočena na potrebe odjemalcev, omogoča

udejanjanje potreb, informiranje in vplivanje na spreminjanje odjemalcev. 

Sodelovanje s starši vključuje različne dejavnosti in spodbuja komunikacijo med starši in 

vrtcem (Oostdam in Hooge 2012, 347). S komunikacijo s starši vrtec hitreje in učinkoviteje 

dosega zastavljene cilje in se prilagaja potrebam, zahtevam in ciljem odjemalcev (Vec 2009, 

64–65). Savacool (2011, 4) meni, da redna komunikacija staršem omogoča vpogled v 

otrokovo vsakodnevno življenje v vrtcu, spodbuja pozitivne odnose med starši in vrtcem ter 

gradi zaupanje staršev. Youngova (1998) je ugotovila, da imajo pri ustvarjanju odnosa 

ključno vlogo kulturne razlike, pričakovanja in vrednote. Zato je izboljšanje komunikacije s 

starši pomembno področje sodelovanja s starši, ki po mnenju mnogih avtorjev prinaša koristi 

vsem odjemalcem, posebej pa otrokom (Hornby in Witte 2010b, 28).

Starši in vzgojitelji različno gledajo na vzgojo in izobraževanje otrok, pa tudi pričakovanja do 

njiju so različna. Hornby (2000, v Šteh 2008, 36) ugotavlja, da imajo starši po svetu bolj ali 

manj enaka pričakovanja. Starši pričakujejo: 

− da se bodo vzgojitelji bolj posvetovali z njimi in prisluhnili njihovemu mnenju,

− da so bolj odprti za mnenja drugih,

− da so učitelji pripravljeni priznati, če česa ne vedo,

− da bodo učitelji navezali stik z njimi, če bodo posumili, da ima njihov otrok kakršne

koli težave,

− da učitelji vse otroke obravnavajo spoštljivo,
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− da učitelji upoštevajo individualne razlike med učenci,

− da učitelji identificirajo učne težave otrok in jim skušajo pomagati,

− da se pogovarjajo o napredku učencev tako z drugimi učitelji kot s starši,

− da učitelji redno popravljajo naloge, ki jih dajejo učencem.

Za uresničitev pričakovanj staršev, ki se nanašajo na vzgojitelje in otroke, so pomembne 

dvosmerna komunikacija in različne možnosti sodelovanja (Cankar 2009, 10–11), kar 

omogoča medsebojno informiranje in ustvarja odnos, s katerim se vzpostavi varnost in razvija 

medosebno zaupanje, spoštovanje in razumevanje (Vec 2009, 78–80). Symeou, Roussounidou 

in Michaelides (2012, 66) menijo, da so neformalni načini komuniciranja s starši priložnost za 

spoznavanje in pojasnjevanje pričakovanj staršev in vzgojiteljev, ki jih morajo vedno znova 

drug drugemu prilagajati (Jensen in Jensen 2011, 67), da so bolj ali manj usklajena (Kalin 

2009, 86). Hkrati je treba ohranjati objektivnost in realnost pričakovanj na obeh straneh 

(Kalin 2009, 93). Woolfolk (2002, v Šteh in Kalin 2011, 83) opozarja, da se z uskladitvijo 

pričakovanj staršev in vzgojiteljev ter medsebojno podporo ustvari pozitivno vzdušje, ki

omogoča, da vzgojitelji več časa namenijo učenju otrok.

V praksi delujeta dva koncepta komuniciranja s starši (Intihar in Kepec 2002, 17–18 in 20; 

Oostdam in Hooge 2012, 339): starši se udeležujejo organiziranih oblik sodelovanj s starši, 

poleg tega pa so dragoceni partnerji in soustvarjalci šolskega prostora ter aktivno vpeti v

vzgojo in izobraževanje svojega otroka. Macbeth (1984) in Hornby (2000) (v Hornby in 

Lafaele 2011, 48) ugotavljata, da se nekateri vrtci še oklepajo tradicionalnih oblik 

komuniciranja s starši, kar jim preprečuje, da bi s starši ustvarili fleksibilne odnose; medtem 

ko drugi uvajajo nove, drugačne oblike sodelovanja s starši. Razlog za različne prakse vidita v 

tem, da na ravni države ni opredeljene politike sodelovanja s starši. Oostdam in Hooge (2012, 

347) ugotavljata, da vzgojitelji namesto odprtega pristopa starše raje držijo na varni razdalji. 

Demokratizacija in trženje vrtcev sta vplivala na odnos med starši in vrtcem. Starši želijo, da 

se jim priznajo njihove pravice (Bastiani 1993, v Hornby in Lafaele 2011, 45) in da se jim z 

dobrimi informacijami zagotovi nadzor nad odločitvami. To pomeni, da vrtec staršem 

posreduje vse informacije, starši pa bodo med njimi sami izbrali tisto, kar je zanje pomembno 

in kar ni (Hornby 2000, v Šteh in Kalin 2011, 85). Za graditev uspešnega partnerstva je nujno 

stalno dvosmerno komuniciranje, ki omogoča izmenjavo informacij, doseganje skupnih ciljev 

(Epstein, v Soo-Yin 2003, v Kalin 2009, 94) in upoštevanje potreb staršev (Esler, Godber in 

Christenson, 2002; Hornby 2000, v Šteh in Kalin 2011, 86) in drugih odjemalcev.

Strmšek (2009, v Vec 2010, 365) pravi, da med starši in vzgojitelji poteka pretežno besedna, 

enosmerna komunikacija. Vzgojitelji staršem dajejo navodila, jih informirajo in poučujejo, 

hkrati pa tudi opozarjajo na napake. Z enosmerno besedno komunikacijo želijo vplivati na 

mišljenje in vedenje staršev. Taka komunikacija ne omogoča odnosa, v katerem so starši in 

vzgojitelji enakovreden partner pri izmenjavi informacij. 
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Slika 7: Kanali informiranja/komuniciranja v vrtcih

Javni vrtci za komuniciranje in informiranje staršev uporabljajo različne komunikacijske 

kanale (Slika 7). Formalne oblike sodelovanja s starši so temeljne oblike informiranja staršev. 

Starši na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in na oglasni deski pridobijo informacije o 

ustanovi, življenju in pedagoškem delu, vzgojni problematiki, razvoju in napredku svojega 

otroka ter o sodelovanju s starši. Te oblike se največkrat izvajajo v določenem času, v katerem 

vzgojitelji ali vodstvo staršem posredujejo čim več informacij (Hornby in Lafaele 2011, 38; 

Jensen in Jensen 2011, 72; Vec 2009, 78). Med druge oblike komuniciranja spadajo še 

informiranje staršev s publikacijami, pisnimi gradivi, spletnimi stranmi, po elektronski pošti, 

po telefonu, s portfoliom otroka, fotografijami, obiski staršev v vrtcu, z izobraževanjem

staršev in z aktivnim vključevanjem staršev v vzgojni proces (Hornby in Witte 2010a, 63–65;

Marjanovič Umek idr. 2002, 46; Symeou, Roussounidou in Michaelides 2012, 66). Velik del 

sodelovanja s starši in sprotne izmenjave informacij pa vrtci uresničujejo z vsakodnevno

komunikacijo ob prihodu in odhodu otroka (Jensen in Jensen 2011, 53).

Epstein in Dauber (2009, 139) menita, da je od načinov komunikacije odvisno, kako starši 

razumejo informacije, ki so jim posredovane. Informiranje staršev je navadno pisno ali ustno. 

Po mnenju Williamsa in Cartledgea (1997, 30) je pisna komunikacija učinkovit in uspešen 

način stalne povezave med vrtcem in starši, ki se nanaša na posameznega otroka, skupino ali 

vrtec kot celoto (Symeou, Roussounidou in Michaelides 2012, 66). Davern (2004, v Graham-

Clay 2005, 119) ugotavlja, da je pomembno razmisliti o vsebini komuniciranja s starši in se 

odločiti, ali je za komuniciranje ustreznejše ustno ali pisno informiranje. Graham-Clay (2005, 

118–119) pravi, da mora informiranje staršev zajemati jedrnate in natančne podatke, ki bodo 

staršem razumljivi in zanje dovolj zanimivi, da jih bodo prebrali. Pri tem je pomembno, da se 
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jasno določi, katere informacije bodo posredovane, kdo jih bo posredoval in kako. Starši se 

želijo vključevati v izobraževanje svojih otrok in sodelovati pri njem, zato zahtevajo večjo 

ponudbo informacij o možnostih izobraževanja ter navodila, kako z otrokom ravnati doma in 

mu pomagati (Cankar 2009, 11). Davis in Yang (2009, 61–64) trdita, da starši potrebujejo 

informacije o učenju in dogajanju v vrtcu, da lahko podpirajo otrokovo izobraževanje. Vrtec 

mora staršem poročati o napredovanju otroka in jih aktivneje vključevati v vzgojno-

izobraževalni proces. Starše je treba spodbujati, da se dejavno vključujejo v aktivnosti vrtca, 

redno komunicirajo z vzgojitelji in ravnatelji in aktivno sodelujejo v svetu staršev (Bezinović

2010, 92).

Oostdam in Hooge (2012, 344 in 347) trdita, da mora vrtec določiti pogoje in pravila 

sodelovanja s starši, pri tem pa upoštevati medsebojna pričakovanja, potrebe in želje. Pri 

vzpostavitvi dobre komunikacije, razvoja in vzdrževanja partnerstva s starši imajo ključno 

vlogo vzgojitelji (Epstein in Sanders 1998, v Cankar 2009, 13). Henderson idr. (2007) in

Hornby (2000) (v Hornby in Witte 2010b, 30) predlagajo, da bi morali vrtci v sodelovanju s 

starši razviti z njimi tako politiko sodelovanja, ki bi poskrbela, da bodo vsi načini 

sodelovanja, postopki in dejavnosti zadovoljevali potrebe vseh odjemalcev. Pri oblikovanju 

take politike pa je odločilno, ali so starši za vrtec odjemalci ali partnerji (Oostdam in Hooge 

2012, 345). Epstein in Salinas (2004, v Hornby in Witte 2010a, 67) predlagata, da bi za 

vzpostavitev celotnega sistema sodelovanja s starši vrtci potrebovali koordinatorja, ki bi 

pospešil razvoj sistema. 

Strokovna zahtevnost dela, višja izobraženost staršev in lažji dostop do informacij stopnjujejo

občutljivost in sprejemljivost staršev za informacije (Černetič 2007, 190; Oostdam in Hooge 

2012, 337 in 342), zato so za uspešno sodelovanje s starši potrebni teoretično in praktično 

znanje o družini in komunikaciji (Intihar in Kepec 2002, 8); upoštevanje interesov, značilnosti 

in potreb staršev ter okolja, v katerem vrtec deluje; iskanje modelov, ki najbolj ustrezajo 

vzgojiteljem in staršem ter prilagajanje takih vsebin in oblik dela s starši, ki spodbujajo in 

zagotavljajo informiranost, medsebojno zaupanje, dialog in sodelovanje vsakega posameznika 

(Hradecky 1994, Lawrence-Lightfoot 2004, v Graham-Clay 2005, 118; Kalin 2009, 92;

Savacool 2011, 21).
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5 METODOLOGIJA

Na podlagi strokovne literature smo v teoretičnem delu ugotovili, kako pomembno je 

informiranje in ugotavljanje zadovoljstva za uspešno delovanje organizacije. V nadaljevanju 

pa predstavljamo ugotovitve empirične raziskave.

Na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti pa na področju predšolske vzgoje je opravljenih 

zelo malo raziskav s področja komuniciranja in informiranja staršev. Raziskave, ki bi se lotila 

povezanosti med pričakovanji staršev do informiranja in zadovoljstvom staršev z njim, nismo 

zasledili. Zato je bil naš raziskovalni problem usmerjen v preučevanje vpliva informiranosti 

na zadovoljstvo staršev v vrtcih. V raziskavi smo ugotavljali, kako poteka informiranje 

staršev v samostojnih javnih vrtcih, kakšna so pričakovanja staršev do informiranja in kako 

informacije vrtca vplivajo na njihovo zadovoljstvo z informiranjem. 

5.1 Kontekst raziskave 

Z ZVrt in ZOFVI, ki sta bila sprejeta leta 1996, so starši dobili pravico do izbire vrtca, 

aktivnejšo vlogo pri vodenju vrtca ter pravico do informiranja o otrokovem razvoju in 

napredku. ZOFVI v 48. in 66. členu določa organiziranost in pristojnosti staršev na ravni 

vrtca (svet staršev in svet vrtca), ZVrt pa sodelovanje s starši (drugi odstavek 21. člena), ki ga 

vrtci opredelijo v letnem delovnem načrtu. Poleg formalnih oblik sodelovanja s starši vrtci

izvajajo tudi neformalne oblike sodelovanja s starši, ki pripomorejo h graditvi odnosa med 

vrtcem in starši. 

Sodelovanje med vrtcem in starši spada v posredno raven zagotavljanja kakovosti predšolske 

vzgoje. Kazalniki kakovosti so usmerjeni v izvajanje formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja s starši in v dejavno vključevanje staršev v vzgojno-izobraževalni proces. S 

kazalniki se tudi ugotavlja, ali vsebine in oblike zagotavljajo ustrezno raven informiranosti 

staršev in kako so starši zadovoljni z njimi (Marjanovič idr. 2002, 46).

Kurikulum za vrtce (Bahovec, Bregar Golobič in Kranjc 1999, 10, 15 in 24) opredeljuje 

načine, cilje in načela sodelovanja s starši ter zagotavljanje pravic staršev. Izboljšanje 

informiranja in sodelovanja s starši je cilj kurikuluma za vrtce. Vrtci ga uresničujejo z javno 

dostopnim pisnim in ustnim obveščanjem staršev o programih vrtca, s poglobljenim 

pogovorom o otroku, z zagotavljanjem stalnega in sprotnega informiranja ter sodelovanja 

staršev pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, pri čemer je treba upoštevati pravico do 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 

Vrtec si prizadeva za sodelovanje s starši, da lahko zagotovi optimalne pogoje za otrokov 

razvoj in napredek. Za dobro sodelovanje s starši je pomembno poznavanje odnosa staršev do 

otroka, saj ta vpliva na njihova pričakovanja, ki se z vključitvijo v vrtec še povečajo. Nekateri 

starši želijo le varstvo otrok in informiranje o zadovoljevanju otrokovih osnovnih potreb, 
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drugi pričakujejo izobraževanje in uspehe otrok, tretji pomoč pri vzgojnih problemih. Za 

starše mlajših otrok so pomembnejše dnevne informacije o zagotavljanju osnovnih potreb in 

počutju otroka. Starše starejših otrok pa zanimajo bolj otrokovo vključevanje v skupino, 

dejavnosti skupine in razvoj otroka. Vsi pa si želijo sprotnega informiranja o aktualnih 

dogodkih in spremembah otrokovega vedenja. Za uspešno in učinkovito informiranje je treba 

ugotoviti, katere informacije so za starše pomembne (Jensen in Jensen 2011, 50).

Družbene spremembe in razvoj tehnologije so vplivali tudi na vsebino in oblike sodelovanja s 

starši. Ti so mnogokrat prezaposleni, zaradi čedalje večjih obveznosti jim pogosto zmanjka 

časa za družino in aktivno vključevanje v vrtec ter sodelovanje z njim. Čas, ki je namenjen 

komunikaciji vrtca s starši, je omejen, zato je pomembno, da vrtci ta čas učinkovito izkoristijo 

in poleg tradicionalnih načinov komuniciranja uporabijo tudi sodobne načine komuniciranja s 

starši. Vrtec daje z vsebino in načini komuniciranja staršem zavest o pomenu in koristi 

sodelovanja med vrtcem in starši, zato je pomembno, da starši dobijo informacije, ki pri njih 

vzbudijo razmišljanje in ukrepanje in jih spodbujajo k aktivnemu sodelovanju z vrtcem. 

Izdatnejše vključevanje staršev v življenje in delo vrtca vodi do dobrih odnosov in 

komunikacije med vsemi odjemalci in po mnenju številnih avtorjev in raziskav pozitivno 

vpliva na motivacijo, dobro počutje (Oostdam in Hooge 2012, 338), učenje in uspeh otrok 

(Amirali Jinnah in Henley Walters 2008, 1; Oostdam in Hooge 2012, 338).

Za usklajeno delovanje vrtca in staršev pri spodbujanju otrokovega razvoja je pomembno 

medsebojno informiranje. Vrtec starše informira o življenju in delu vrtca, aktivnostih, razvoju 

in učenju otroka, zadovoljevanju osnovnih potreb, posebnostih in aktualnem dogajanju, hkrati 

pa pričakuje, da bodo tudi starši vrtcu posredovali pomembne informacije za dobro 

sodelovanje v korist otroka. Pri tem je pomembno, da izberejo najprimernejši način in čas za 

posredovanje informacij, tako da bo informiranje zadovoljilo potrebe in pričakovanja na obeh 

straneh in vplivalo na zadovoljstvo staršev. 

Rezultati raziskav (Antič 2009, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

2013) kažejo, da so pričakovanja staršev večja, kot je njihovo zadovoljstvo z informiranjem o 

otrokovem razvoju, dejavnostih, spremembah in aktualnih dogajanjih. Z raziskavo med starši 

v vrtcu želimo ugotoviti, kakšna so pričakovanja staršev do informiranja in kako so dejansko 

zadovoljni z njim; kateri kanali se uporabljajo za prenos informacij in kako so zadovoljni z 

njimi in s kakovostjo informacij.

5.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, proučiti in ugotoviti, kaj pričakujejo starši otrok v 

vrtcu od informiranja in kako informiranost vpliva na njihovo zadovoljstvo. Kljub pravici 

staršev do informiranja in zavedanju o pomenu informiranja in zadovoljstvu staršev kot 



30

ključnemu kazalniku uspešnosti delovanja vrtca, o tej temi nismo zasledili veliko empiričnih

raziskav.

Cilji empiričnega dela so bili:

− identificirati kanale informiranja in komuniciranja,

− identificirati in izmeriti, kaj pričakujejo starši od informiranja,

− izmeriti stopnjo zadovoljstva staršev z informiranostjo,

− analizirati in primerjati rezultate zadovoljstva staršev z informiranostjo med vrtci v 

večjem mestu, vrtci v manjšem mestu in podeželskimi vrtci,

− podati priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje.

Na podlagi opredeljenega problema, teoretičnih izhodišč in namena magistrske naloge smo 

postavili naslednje hipoteze, pojasnjene v poglavju 6.2:

− H1: Pričakovanja staršev o informiranosti so statistično pomembno višja od splošne 

ocene staršev o zadovoljstvu z informiranostjo. 

− H2: Razlika v zadovoljstvu staršev z informiranostjo med vrtci v večjem mestu in 

podeželskimi vrtci je statistično pomembna.

− H3: Stopnja zadovoljstva staršev z informiranjem je odvisna od dolžine vključenosti 

otroka v vrtec.

− H4: Obstaja statistično značilna povezanost med obsegom in stopnjo informiranosti ter 

zadovoljstvom staršev z informiranjem.

5.2.1 Vzorec raziskave 

V raziskavo smo vključili predstavnike staršev v svetih staršev v samostojnih javnih vrtcih v 

šolskem letu 2014/2015. Po našem mnenju imajo predstavniki staršev v svetih elektronsko 

pošto in so glede na funkcijo v vrtcu najbolje informirani o življenju in delu vrtca. 

Za oblikovanje seznama javnih samostojnih vrtcev smo uporabili evidenco zavodov in 

programov na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2014/2015.

Januarja 2015 je bil v evidenco zavodov in programov vpisan 401 vrtec. Pri pregledu 

evidence smo ugotovili, da je ta nepopolna, saj ne vsebuje vseh podatkov, s pomočjo katerih 

bi lahko samostojne javne vrtce ločili od drugih vrtcev (vrtec pri osnovni šoli, zasebni vrtec). 

Nekaj vrtcev smo izločili že na podlagi imena vrtca, evidence statusa vrtca ter spletnih strani 

vrtcev, saj smo zanje ugotovili, da gre za vrtce pri osnovni šoli ali zasebne vrtce. Sicer pa smo 

si pomagali z anketnim vprašalnikom, ki smo ga poslali 108 vrtcem v Sloveniji in ga dopolnili 

z vprašanjem o statusu vrtca. Tako smo iz analize lahko izločili vse vrtce, ki niso samostojni 

in javni. 

V svetu staršev je po en predstavnik iz vsakega oddelka, zato je število staršev v njem

odvisno od velikosti vrtca in števila oddelkov v posameznem vrtcu. Najmanjši vrtec ima v 
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svetu staršev 10 članov, največji pa kar 95. Na ravni države ni dostopen skupen podatek o 

številu oddelkov v samostojnih javnih vrtcih za šolsko leto 2014/2015, zato tudi nimamo 

podatka, kolikšno je bilo dejansko število oddelkov v njih. V samostojnih javnih vrtcih je po 

naši oceni v povprečju 30 oddelkov. Če bi na spletni vprašalnik odgovorili vsi starši, bi lahko 

dobili 3240 odgovorov.

Podatki o članih sveta staršev niso javno dostopni, zato smo jim dopis poslali prek ravnateljev 

vrtca. V vzorec je bilo vključenih 108 ravnateljev samostojnih javnih vrtcev v Sloveniji. 10. 

februarja 2015 smo jim po elektronski pošti poslali dopis za ravnatelje in predstavnike staršev

v svetih staršev s prošnjo, naj spremno pismo po elektronski pošti posredujejo vsem članom 

sveta staršev in jim, če je treba, omogočijo dostop do računalnika, da bodo lahko izpolnili 

spletno anketo. V spremnem pismu smo navedli namen raziskave, navodilo za izpolnjevanje 

vprašalnika in povezavo do spletne ankete, s čimer smo zagotovili anonimnost. Elektronske 

naslove vrtcev smo pridobili v evidenci zavodov in programov na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport v šolskem letu 2014/2015. Za vrtce, ki v evidenci niso imeli 

vpisanega elektronskega naslova, smo te pridobili na njihovih spletnih straneh. Pri pošiljanju 

smo ugotovili, da dva elektronska naslova iz evidence nista bila pravilna, zato smo 

ravnateljem teh vrtcev vprašalnik s spremnim pismom poslali ponovno 11. februarja 2015. Na 

elektronsko sporočilo se je odzvala ravnateljica enega vrtca in nam sporočila, da staršem 

dopisa ne bodo posredovali, saj so ti že dovolj obremenjeni in jih ne želijo še dodatno 

obremenjevati. Od drugih ravnateljev povratne informacije nimamo, zato ne vemo, koliko 

ravnateljev je dopis res posredovalo staršem. Prav tako nam ni znano, iz katerih vrtcev so 

starši, ki so izpolnjevali anketo. Ker nimamo točnih podatkov, je vzorčni okvir nezanesljiv, 

zato podatkov ne bomo posploševali. 

Na spletni anketni vprašalnik se je do 27. februarja 2015 odzvalo 493 staršev. Anketni 

vprašalnik je ustrezno izpolnilo 300 staršev, 193 vprašalnikov je bilo izpolnjenih neustrezno

(klik le na nagovor ali anketo). 5. marca 2015 smo po elektronski pošti ravnateljem poslali 

pismo za predstavnike staršev in ravnatelje s prošnjo, naj ga posredujejo predstavnikom 

staršev v svetu staršev. V pismu smo se staršem zahvalili za pomoč in sodelovanje pri 

raziskavi in jih ponovno povabili k izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Do 25. marca 2015 

so se na anketni vprašalnik odzvali 604 starši. Prejeli smo 353 ustrezno in 251 neustrezno 

izpolnjenih vprašalnikov (klik le na nagovor ali anketo).

Pri pregledu 3532 ustrezno izpolnjenih vprašalnikov smo ugotovili, da je na vprašalnik 

odgovorilo 36 staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec pri osnovni šoli. Zato smo te podatke iz 

vzorca raziskave izločili. Zaradi tipa anketnega vprašalnika (spletna anketa) je upad 

odgovorov na vprašanja proti koncu ankete naraščal. V končno analizo smo vključili vse 

                                               
2 Odzivnosti ne moremo oceniti, ker nimamo točnih podatkov o anketirancih.
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odgovore predstavnikov staršev v svetih staršev v samostojnih javnih vrtcih, ki so izpolnili 

najmanj 2/3 ankete. V vzorcu je torej 217 veljavnih vprašalnikov. 

5.2.2 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo spletne ankete. Anketni vprašalnik smo sestavili 

za potrebe raziskovanja s pomočjo teoretičnih izhodišč in že oblikovanih vprašalnikov, ki so 

jih zasnovali v projektih kakovosti na območju Slovenije (Marjanovič idr. 2002; Pluško 

2001). Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali splošna pravila in sledili ciljem in

hipotezam raziskave. Za pomoč staršem pri reševanju vprašalnika smo pred vsakim 

vprašanjem zapisali navodilo za izpolnitev anketnega vprašanja.

Z anketnim vprašalnikom smo pridobili podatke o informiranju staršev v vrtcih, z njimi pa 

smo preverili cilje in hipoteze raziskave. V uvodnem delu so osnovni demografski podatki, ki 

so namenjeni opisu vzorca (spol, izobrazba, kraj vrtca, čas vključenosti otroka v vrtec, število 

vključenih otrok v vrtec). Sledijo vprašanja o pričakovanjih staršev do informiranja in o 

zadovoljstvu z njim, o organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca in o otroku, o virih 

informiranja in zadovoljstvu z njimi ter o zadovoljstvu staršev s kakovostjo informacij. V 

zadnjem delu je vprašanje o splošnem zadovoljstvu staršev z informiranjem. Starši so na 

vprašanja zaprtega tipa odgovarjali s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa, pri čemer 

pomeni vrednost 1 nepomembno/nezadovoljen, vrednost 5 pa zelo pomembno/zelo 

zadovoljen. Z izbiro odgovorov so starši izrazili stopnjo pričakovanj (pomembnosti) do 

informiranja oziroma stopnjo zadovoljstva z informiranjem. Pri vprašanju o virih informiranja 

smo uporabili razvrščanje, pri čemer pomeni vrednost 1 najpomembnejše in vrednost 8 

najmanj pomembno. Zadnje vprašanje je bilo odprto, z njim pa smo staršem omogočili, da so 

izrazili svoje mnenje in povedali, kaj je po njihovem mnenju še pomembno za boljše 

informiranje staršev v vrtcu. 

Razumljivost anketnega vprašalnika smo preverili s poskusnim anketiranjem desetih oseb, ki 

so zaposleni v vrtcu oziroma so starši otroka, vključenega v vrtec. Nihče ni menil, da so 

vprašanja nejasna ali nerazumljiva. Zanimiva je bila povratna informacija enega starša, da se

je s pomočjo vprašalnika ozavestil, kaj vse je pomembno za dobro informiranost o otroku. Na 

podlagi povratnih informacij vzgojiteljic smo potem oblikovali anketni vprašalnik, ki smo ga 

uporabili v raziskavi (Priloga 1).

Empirični del magistrske naloge je potekal od novembra 2014 do novembra 2015:

− zasnova anketnega vprašalnika: november 2014 do januar 2015,

− preizkušanje vprašalnika: januar 2015,

− anketiranje: februar do marec 2015,

− obdelava in analiza podatkov: maj do julij 2015, 

− interpretacija in zaključki: september do november 2015.
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5.2.3 Metode analize podatkov 

Statistično analizo smo opravili s programom SPSS 19. Za atributivne in numerične 

spremenljivke smo uporabili opisno statistiko. Za atributivne spremenljivke smo izračunali 

absolutne in relativne frekvence ter kumulativo relativne frekvence. Pri numeričnih

spremenljivkah smo izračunali aritmetično sredino, minimalno in maksimalno vrednost in 

standardni odklon. Za ugotavljanje povezanosti med numeričnimi spremenljivkami smo 

uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. Razliko med aritmetičnimi sredinami smo 

preizkušali s t-testom ter analizo variance (ANOVA), pri čemer smo preverili homogenost 

varianc z Levenovim testom. Z regresijsko analizo smo preučevali vpliv posameznih

spremenljivk na zadovoljstvo staršev z informiranjem. Pri statističnih sklepanjih smo 

upoštevali stopnjo tveganja α < 0,05.



34

6 ANALIZA PODATKOV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE

V tem poglavju analiziramo in interpretiramo kvantitativne podatke empirične raziskave, ki 

smo jih pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom. Na začetku so predstavljeni splošni 

podatki o anketirancih, v nadaljevanju pa rezultati raziskave. 

6.1 Opis vzorca 

Lastnosti anketirancev smo ugotavljali s pomočjo vprašanj, ki vsebujejo splošne podatke o 

starših: spol, izobrazba, število otrok, čas vključenosti v vrtec in kraj vrtca, ki ga obiskuje 

otrok. S frekvenčno porazdelitvijo so prikazane značilnosti vzorca. Za spremenljivke smo 

izračunali frekvenčne porazdelitve in njihove deleže v odstotkih. 

Preglednica 1: Spol staršev

Spol staršev Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek

Kumulativni 
odstotek

mati 185 85,3 85,3 85,3

oče 29 13,4 13,4 98,6

drugo (rejnik, skrbnik) 3 1,4 1,4 100,0

Skupaj 217 100,0 100,0

Strukturo anketiranih staršev po spolu (Preglednica 1) predstavlja 85,3 % mater, 13,4 %

očetov ter 1,4 % rejnikov oziroma skrbnikov.

Preglednica 2: Stopnja izobrazbe staršev

Stopnja izobrazbe staršev Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek

Kumulativni 
odstotek

dokončana osnovna šola 1 ,5 ,5 ,5

dokončana 2- ali 3- letna srednja 
poklicna/strokovna šola

4 1,8 1,8 2,3

dokončana 4- ali 5- letna srednja šola 44 20,3 20,3 22,6

dokončan višješolski program 11 5,1 5,1 27,6

dokončan visokošolski ali univerzitetni 
študijski program

127 58,5 58,5 86,2

dokončana specializacija, magisterij ali doktorat 30 13,8 13,8 100,0

Skupaj 217 100,0 100,0

Iz Preglednice 2 je razvidno, da ima najvišji odstotek staršev dokončan 

visokošolski/univerzitetni študijski program (58,5 %), sledijo starši z dokončano srednjo šolo 

(20,3 %), najmanj pa je staršev z dokončano osnovno šolo (0,5 %).
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Preglednica 3: Število otrok, vključenih v vrtec

Število otrok, vključenih v vrtec Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek

Kumulativni 
odstotek

1 otrok 135 62,2 63,4 63,4

2 ali več otrok 78 35,9 36,6 100,0

Skupaj 213 98,2 100,0

V Preglednici 3 vidimo, da ima 63,4 % staršev v vrtec vključenega enega otroka, 36,6 % 

staršev pa dva ali več otrok.

Preglednica 4: Čas vključenosti prvega otroka v vrtec

Čas vključenosti prvega otroka v vrtec3 Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek

Kumulativni 
odstotek

do 1 leta 14 6,5 9,5 9,5

1–2 leti 43 19,8 29,1 38,5

2–3 leta 36 16,6 24,3 62,8

3–4 leta 27 12,4 18,2 81,1

več kot 4 leta 28 12,9 18,9 100,0

Skupaj 148 68,2 100,0

Pri času vključenosti otroka v vrtec (Preglednica 4) smo v analizo zajeli le podatke o času

vključenosti prvega otroka, saj med skupinami ni večjih odstopanj. Najvišji odstotek staršev

predstavljajo starši, katerih prvi otrok je vključen v vrtec 1 do 2 leti (29,1 %), sledijo jim 

starši, katerih prvi otrok je v vrtec vključen 2 do 3 leta (24,3 %). Najnižji odstotek (9,5 %) 

staršev predstavljajo starši, ki imajo otroka v vrtcu manj kot eno leto.

Preglednica 5: Kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje

Kraj, kjer se nahaja vrtec, 

ki ga otrok obiskuje Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek

Kumulativni 
odstotek

večje mesto 102 47,0 47,0 47,0

manjše mesto 103 47,5 47,5 94,5

podeželje 12 5,5 5,5 100,0

Skupaj 217 100,0 100,0

V Preglednici 5 vidimo, da ima največ staršev otroka vključenega v vrtec v manjšem mestu 

(47,5 %); sledijo jim starši, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu (47 %). Najmanj staršev 

ima otroka vključenega v vrtec na podeželju (5,5 %).

Vzorec raziskave (Preglednice od 1 do 5) predstavljajo pretežno matere (85,3 %), kar je po 

eni strani pričakovano, saj v vrtec navadno prihajajo matere. V vzorcu so močneje zastopani 

starši z dokončanim visokošolskim/univerzitetnim študijskim programom, ki imajo v vrtec 

                                               
3Otroci, ki so dopolnili točno eno leto, so v kategoriji 1–2 leta, otroci, ki so dopolnili točno dve leti so 
v kategoriji 2–3 let, otroci, ki so dopolnili točno tri leta, so v kategoriji 3–4 let, in otroci, ki so 
dopolnili točno štiri leta, so v kategoriji več kot štiri leta.
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vključenega enega otroka. Raziskave ugotavljajo, da so starši z višjo izobrazbo mnogo bolj 

zavzeti in učinkoviti pri iskanju informacij kot starši z nižjo izobrazbo, ki menijo, da je 

odgovornost za vzgojo in izobraževanje v rokah vrtca. Največji delež predstavljajo starši, ki 

imajo otroka vključenega v vrtec od enega do treh let (53,4 %). Glede na okolje, v katerem

otrok obiskuje vrtec, predstavljajo največji delež starši, ki imajo otroka v mestnem (večje 

mesto) oziroma primestnem (manjše mesto) vrtcu, medtem ko je delež staršev, ki imajo 

otroka v vrtcu na podeželju, majhen. 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke raziskave o stopnji pričakovanj do informiranja in o 

zadovoljstvu staršev z informiranjem, o organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca ter otroku, o 

pomembnosti virov informiranja in o zadovoljstvu z načini informiranja, zadovoljstvu s 

kakovostjo informacij ter o splošnem zadovoljstvu z informiranjem. Za posamezne kategorije

so prikazane povprečne vrednosti (aritmetična sredina), s katerimi smo merili stopnjo 

pričakovanj (pomembnosti) in zadovoljstva. V preglednicah so prikazani podatki, ki smo jih 

pridobili z analizo podatkov (število odgovorov, najvišja in najnižja vrednost odgovora, 

aritmetična sredina, standardni odklon).

6.1.1 Pričakovanja in zadovoljstvo staršev z informiranjem 

Za ugotavljanje pričakovanj, povezanih z informiranjem, in zadovoljstva staršev z njim smo 

oblikovali posamezne kategorije informacij, ki smo jih razdelili v tri področja informiranja: 

informiranje o organiziranosti vrtca, informiranje o kurikulumu vrtca in informiranje o otroku. 

Starši so na lestvici od 1do 5 za vsako posamezno kategorijo ocenili stopnjo pomembnosti in 

stopnjo zadovoljstva z informiranjem.

Informiranje o organiziranosti vrtca

V Preglednici 6 je prikazana pomembnost informiranja staršev o organiziranosti vrtca. Za 

starše je najpomembnejše informiranje o prehrani otroka v vrtcu in o zdravstvenih 

posebnostih (4,72). Sledi informiranje o poslovnem času (4,48), o pravilih in predpisih vrtca 

in o dosegljivosti strokovnih delavcev (4,46), o uvajanju sprememb in novosti v vrtcu (4,38) 

in o pomoči strokovnih služb (4,35), ko imajo težave. Najmanj pomembno pa je zanje

informiranje o delovanju sklada vrtca (3,57). Ugotavljamo, da je pri informiranju o prehrani 

otroka v vrtcu variabilnost najnižja (s = 0,593), medtem ko je najvišja pri informiranju o 

delovanju sklada vrtca (s = 1,145).
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Preglednica 6: Pomembnost informiranja o organiziranosti vrtca

Kategorije Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

poslovni čas vrtca 217 1 5 4,48 ,782

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 217 1 5 4,38 ,767

prehrana v vrtcu 217 1 5 4,72 ,593

zdravstvene posebnosti 217 1 5 4,72 ,616

pravila in predpisi vrtca 217 1 5 4,46 ,751

nadomeščanje in menjava strokovnih 
delavcev

217 1 5 4,13 ,934

delovanje oddelkov, združevanje 
skupin

217 1 5 4,21 ,821

materialni pogoji za delo z otroki 217 1 5 4,20 ,873

delovanje sklada vrtca 217 1 5 3,57 1,145

delovanje sveta staršev 217 1 5 3,87 ,984

pomoč strokovnih služb staršem, ko 
imajo težave

217 1 5 4,35 ,870

sodelovanje z drugimi institucijami 217 1 5 3,91 ,850

dosegljivost strokovnih delavcev 217 1 5 4,46 ,733

dosegljivost vodstvenih delavcev 217 1 5 4,06 ,908

dosegljivost strokovnih služb 217 1 5 4,12 ,887

dosegljivost administrativno-
računovodskih delavcev

217 1 5 3,79 1,040

V Preglednici 7 vidimo, da so starši najbolj zadovoljni z informiranjem o poslovnem času 

vrtca (4,64), o prehrani otroka v vrtcu (4,34) in z informiranjem o dosegljivosti 

administrativno-računovodskih (4,25) in strokovnih delavcev (4,19). Manj zadovoljni so starši 

z informiranjem o nadomeščanju in menjavi strokovnih delavcev (3,72), najmanj pa z 

informiranjem o delovanju sklada vrtca (3,70). Odgovori staršev so najbolj raznoliki v zvezi z 

informiranjem o nadomeščanju in menjavi strokovnih delavcev (s = 1,172), najbolj enotni pa 

v zvezi z informiranjem o poslovnem času vrtca (s = 0,638).
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Preglednica 7: Zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca

Kategorije Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

poslovni čas vrtca 216 1 5 4,64 ,638

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 215 1 5 4,10 ,995

prehrana v vrtcu 215 1 5 4,34 ,938

zdravstvene posebnosti 215 1 5 4,17 1,023

pravila in predpisi vrtca 214 1 5 4,15 ,902

nadomeščanje in menjava strokovnih 
delavcev

214 1 5 3,72 1,172

delovanje oddelkov, združevanje 
skupin

212 1 5 3,91 1,029

materialni pogoji za delo z otroki 213 1 5 4,06 ,957

delovanje sklada vrtca 211 1 5 3,70 1,143

delovanje sveta staršev 214 1 5 3,93 1,019

pomoč strokovnih služb staršem, ko 
imajo težave

214 1 5 3,95 1,015

sodelovanje z drugimi institucijami 212 1 5 3,85 1,018

dosegljivost strokovnih delavcev 215 1 5 4,19 ,940

dosegljivost vodstvenih delavcev 213 1 5 4,15 ,935

dosegljivost strokovnih služb 214 1 5 4,10 ,959

dosegljivost administrativno-
računovodskih delavcev

212 2 5 4,25 ,870

Starši pri kategorijah poslovni čas, delovanje sklada vrtca, delovanje sveta staršev,

dosegljivost vodstva in administrativno-računovodskih delavcev izražajo v povprečju večje

zadovoljstvo, kot je bilo pričakovano. Pri drugih kategorijah so pričakovanja staršev večja od 

njihovega zadovoljstva z informiranjem. Največji razkorak med pričakovanji in 

zadovoljstvom staršev v zvezi z informiranjem o organiziranosti vrtca je pri informiranju o 

zdravstvenih posebnostih, informiranju o nadomeščanju in menjavi strokovnih delavcev ter 

pomoči strokovnih služb, ko imajo težave. Če se osredotočimo na vsebino informiranja, lahko 

vidimo, da so pričakovanja staršev večja pri kategorijah, ki so neposredno povezane z

zadovoljevanjem potreb otrok. Starši morajo imeti možnost biti slišani, ko to želijo in 

potrebujejo, kar pomeni, da bi jim morali biti zaposleni v vrtcu na voljo za vprašanja. Prav 

pogost stik med vrtcem in starši je pogoj, da se razvije zaupanje in odgovornost med njimi. 

Sodelovanje v organih vrtca je priložnost in možnost za najvplivnejše sodelovanje staršev v 

delovanju vrtca, zato je treba starše ozaveščati o pomembnosti njihove vloge in odgovornosti 

ter jim omogočiti, da se na podlagi kritične presoje odločijo, kako bodo sodelovali z vrtcem. 

Vključevanje staršev v vrtec in njihovo zadovoljstvo z njim sta odvisna od izkušenj, 

pričakovanj in lastnosti staršev, od delovanja vrtca ter od odnosa in komunikacije med vrtcem 

in starši. Zato bi bilo dobro, da bi vrtec oblikoval strategijo, kdaj in kako bo potekalo 

informiranje in kako približati informacije staršem.
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Preglednica 8: Pomembnost informiranja o organiziranosti vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje

Kategorije
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

poslovni čas vrtca 4,55 4,39 4,67 ,236

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 4,50 4,20 4,83 ,002

prehrana v vrtcu 4,71 4,72 4,83 ,782

zdravstvene posebnosti 4,75 4,71 4,50 ,390

pravila in predpisi vrtca 4,48 4,43 4,50 ,862

nadomeščanje in menjava strokovnih delavcev 4,22 4,00 4,50 ,093

delovanje oddelkov, združevanje skupin 4,23 4,17 4,42 ,578

materialni pogoji za delo z otroki 4,20 4,21 4,08 ,888

delovanje sklada vrtca 3,72 3,39 3,83 ,087

delovanje sveta staršev 3,97 3,76 3,92 ,296

pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo težave 4,42 4,29 4,33 ,563

sodelovanje z drugimi institucijami 3,96 3,83 4,17 ,291

dosegljivost strokovnih delavcev 4,53 4,38 4,58 ,284

dosegljivost vodstvenih delavcev 4,07 4,03 4,25 ,723

dosegljivost strokovnih služb 4,10 4,12 4,25 ,855

dosegljivost administrativno-računovodskih delavcev 3,73 3,84 3,92 ,655

Iz Preglednice 8 je razvidno, da je za starše, katerih otrok obiskuje vrtec v večjem mestu, 

najpomembnejše informiranje o zdravstvenih posebnostih otroka (4,75); za starše, ki imajo 

otroka v vrtcu v manjšem mestu, pa informiranje o prehrani (4,72). Staršem, katerih otroci 

obiskujejo vrtec na podeželju, pa se zdi najpomembnejše informiranje o uvajanju sprememb 

in novosti v vrtec ter o prehrani otroka (4,83). 

Skupine staršev se glede na kraj, v katerem se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, statistično 

značilno razlikujejo (Sig. < 0,05) pri pomembnosti informiranja o uvajanju sprememb in 

novosti v vrtcu. Na podlagi statistično značilne razlike sklepamo, da so starši, ki imajo otroka 

vključenega v vrtec v manjšem mestu, preslabo informirani o uvajanju sprememb in novosti v 

vrtec. Ljudje iz večjih mest so se začeli v zadnjih dveh desetletjih preseljevati v manjša mesta. 

Število prebivalcev v manjših mestih se je povečalo, kar je ustvarilo potrebo po zagotavljanju 

novih vrtčevskih kapacitet. Tako so se v manjših mestih gradili novi, sodobni vrtci, ki naj bi

zadovoljili potrebe novih prebivalcev. S selitvijo v manjša mesta se je spremenilo tudi okolje 

in življenje družin. Zato razloge za občutke staršev otrok, vključenih v vrtce v manjših mestih, 

da nimajo dovolj informacij o uvajanju sprememb in novosti v vrtcu, lahko iščemo v 

demografskih dejavnikih, tehnologiji ali manjših in manj uporabnih socialnih omrežjih, ki so 

lahko pomemben vir informiranja o spremembah in novostih. Vrtci so opremljeni z različno 

sodobno tehnologijo, ki vrtcem omogoča, da starše v kratkem času interaktivno informirajo o 

spremembah in novostih v vrtcu in razvijajo odnos, ki omogoča neposredno povezavo med 

vrtcem in starši. Vrtec je za starše pomemben vir informiranja o spremembah in novostih v 

vrtcu, ki prispevajo k razvoju vrtca in odnosu s starši, zato bi morali razmisliti, kako starše

sistematično informirati o novostih na področju vzgoje in izobraževanja.
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Primerjava povprečja o zadovoljstvu staršev z informiranjem o organiziranosti vrtca med 

skupinami staršev glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje (Preglednica 9), 

kaže, da so starši vseh skupin najbolj zadovoljni z informiranjem o poslovnem času vrtca 

(4,58). Starši, ki imajo otroka vključenega v vrtec na podeželju, so poleg poslovnega časa 

najbolj zadovoljni z informiranjem o pravilih in predpisih vrtca (4,58). Starši, katerih otrok 

obiskuje vrtec v večjem mestu, so izrazili najmanjše zadovoljstvo z informiranjem o 

nadomeščanju in menjavi strokovnih delavcev (3,60); starši, ki imajo otroka vključenega v 

vrtec v manjšem mestu (3,65) ali na podeželju (3,55), pa z informiranjem o delovanju sklada 

vrtca. 

Preglednica 9: Zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca glede na kraj, 

kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje

Kategorije
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

poslovni čas vrtca 4,66 4,64 4,58 ,923

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 3,99 4,21 4,18 ,292

prehrana v vrtcu 4,21 4,65 4,50 ,151

zdravstvene posebnosti 4,12 4,19 4,45 ,567

pravila in predpisi vrtca 4,02 4,23 4,58 ,059

nadomeščanje in menjava strokovnih delavcev 3,60 3,82 3,92 ,338

delovanje oddelkov, združevanje skupin 3,83 3,96 4,20 ,441

materialni pogoji za delo z otroki 3,83 4,30 4,00 ,002

delovanje sklada vrtca 3,77 3,65 3,55 ,665

delovanje sveta staršev 3,89 3,99 3,83 ,742

pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo težave 3,93 3,98 3,92 ,935

sodelovanje z drugimi institucijami 3,76 3,94 3,91 ,459

dosegljivost strokovnih delavcev 4,13 4,25 4,25 ,663

dosegljivost vodstvenih delavcev 4,05 4,27 4,00 ,219

dosegljivost strokovnih služb 4,05 4,18 3,92 ,501

dosegljivost administrativno-računovodskih delavcev 4,15 4,35 4,25 ,286

Pri zadovoljstvu staršev z informiranjem o materialnih pogojih za delo z otroki obstaja 

statistično značilna razlika (Sig. < 0,05) med skupinami staršev glede na kraj, v katerem se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje. Zgradbe, oprema, prostor in sredstva so za starše

pomembni dejavniki, saj jim ni vseeno, v kakšnem okolju preživi njihov otrok tretjino dneva.

Razlogi za slabše zadovoljstvo z informiranjem o materialnih pogojih za delo z otroki pri 

starših, ki imajo otroka vključenega v vrtec v večjem mestu, so lahko posledica želje, da bi 

otroci preživeli čas v vrtcu, ki je urejen in sodobno opremljen s sredstvi in ki otrokom ponuja

različne možnosti za učenje in doseganje uspehov, bodisi zaradi želje po zagotavljanju višjega 

standarda za otroke ali pa iz želje po zagotavljanju razmer, ki jih domače okolje zaradi 

različnih obveznosti, pomanjkanja časa ali pa zaradi slabšega socialno-ekonomskega statusa

ne omogoča.
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Informiranje o kurikulumu vrtca

Preglednica 10: Pomen informiranja o kurikulumu vrtca

Kategorije Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

izbira dejavnosti in vsebin 217 2 5 4,53 ,653

metode in oblike dela z otroki 217 2 5 4,67 ,584

možnosti izbire med različnimi 
dejavnostmi 

217 2 5 4,47 ,694

rutinske dejavnosti 217 1 5 4,60 ,666

izvajanje/povezovanje dejavnosti 217 2 5 4,59 ,619

spremljanje dela in rezultatov 
dejavnosti

217 2 5 4,45 ,673

reševanje vzgojnih težav 217 2 5 4,67 ,592

ponudba obogatitvenih dejavnosti 217 2 5 4,35 ,773

ponudba dodatnih dejavnosti 217 2 5 4,12 ,889

ponudba letovanj/zimovanj 217 1 5 3,77 1,058

sodelovanje s starši in drugimi 
odjemalci

217 2 5 4,31 ,777

vključevanje drugih odraslih v vrtec 217 1 5 3,77 1,024

Starši so po pomembnosti informiranja o kurikulumu vrtca (Preglednica 10) najbolje

ovrednotili informiranje o metodah in oblikah dela z otroki ter informiranje o reševanju 

vzgojnih težav (4,67). Sledi informiranje o rutinskih dejavnostih (4,60), 

izvajanju/povezovanju dejavnosti glede na starost, razvoj in učenje otrok (4,59) in 

informiranje o izbiri dejavnosti in vsebin (4,53). Najmanj pomembno se zdi staršem

informiranje o ponudbi letovanj/zimovanj in o vključevanju drugih odraslih v vrtec (3,77). 

Standardni odklon kaže, da se mnenja staršev najbolj razlikujejo pri odgovorih o 

pomembnosti informiranja staršev o ponudbi letovanj/zimovanj (s = 1,058) in o vključevanju 

drugih odraslih v vrtec (s = 1,024).

Iz Preglednice 11 je razvidno zadovoljstvo staršev z informiranjem o kurikulumu vrtca. Starši 

so najbolj zadovoljni z informiranjem o rutinskih dejavnostih (4,32); sledijo zadovoljstvo z 

informiranjem o izvajanju/povezovanju dejavnosti glede na starost, razvoj in učenje otrok 

(4,22), zadovoljstvo z informiranjem o izbiri dejavnosti in vsebin ter o metodah in oblikah 

dela z otroki (4,15). Starši so najmanj zadovoljni z informiranjem o ponudbi 

letovanj/zimovanj (3,72), pri čemer mnenja staršev tudi najbolj variirajo (s = 1,225).
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Preglednica 11: Zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu vrtca

Kategorije Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

izbira dejavnosti in vsebin 213 1 5 4,15 ,990

metode in oblike dela z otroki 213 1 5 4,15 1,037

možnosti izbire med različnimi 
dejavnostmi 

214 1 5 3,97 1,018

rutinske dejavnosti 214 1 5 4,32 ,890

izvajanje/povezovanje dejavnosti 213 1 5 4,22 ,958

spremljanje dela in rezultatov 
dejavnosti

210 1 5 4,04 1,089

reševanje vzgojnih težav 212 1 5 4,06 1,026

ponudba obogatitvenih dejavnosti 213 1 5 4,08 1,016

ponudba dodatnih dejavnosti 212 1 5 3,77 1,112

ponudba letovanj/zimovanj 211 1 5 3,72 1,225

sodelovanje s starši in drugimi 
odjemalci

212 1 5 4,05 ,965

vključevanje drugih odraslih v vrtec 214 1 5 3,88 1,041

Pri informiranju staršev o kurikulumu vrtca so starši več zadovoljstva kot pomembnosti 

pripisali kategoriji "vključevanje drugih odraslih v vrtec". Pri vseh drugih kategorijah so 

pomembnost ocenili bolje kot zadovoljstvo z informiranjem. Do največjega razhajanja med 

pričakovanji do informiranja o kurikulumu in zadovoljstvom staršev z informiranjem o njem

prihaja pri informiranju o reševanju vzgojnih težav, o metodah in oblikah dela z otroki in o 

možnosti izbire različnih dejavnosti.

Procesna naravnanost in odprtost Kurikuluma za vrtce sta prinesli na področje predšolske 

vzgoje spremenjeno razmišljanje o otroku, spremenjeno vlogo vzgojitelja in novo paradigmo 

v sodelovanju s starši. Z novim pogledom na predšolsko vzgojo in pristopom do nje se je 

spremenila tudi odgovornost za vzgojo in izobraževanje otrok. Če je včasih veljajo, da so 

starši odgovorni za vzgojo, vrtec pa za izobraževanje, zdaj velja, da gre pri vzgoji in 

izobraževanju otrok za deljeno odgovornost staršev in vrtca. Za usklajeno vzgojno-

izobraževalno delovanje je potrebno medsebojno sodelovanje, ki omogoča delitev informacij, 

nalog in ciljev ter skupno prizadevanje za zdrav in optimalen razvoj otroka. Vrtec starše

informira o letnem delovnem načrtu, organizaciji dela, zdravju in prehrani otroka, o

sodelovanju staršev z vrtcem in drugimi odjemalci. Z medsebojno izmenjavo stališč o 

vedenju, uspehu in težavah otroka vrtec in starši prispevajo k otrokovemu razumevanju vsebin 

in drugih dogodkov ter drugačnemu ravnanju v vrtcu in doma. Vrtec je s svojimi programi 

pomemben vzgojno-izobraževalni dejavnik. Na izvedbeni kurikulum in organizacijo dela 

čedalje bolj vplivajo tudi starši. Zato vrtec išče stike s starši in njihovo pomoč pri izvajanju 

določenih nalog ter zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje.

Primerjava povprečnih vrednosti o pomembnosti informiranja o kurikulumu vrtca med 

skupinami staršev glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, v katerega je vključen otrok 



43

(Preglednica 12), kaže, da je za starše, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, 

najpomembnejše informiranje o metodah in oblikah dela z otroki (4,80). Za starše, ki imajo 

otroka v vrtcu v manjšem mestu, je najpomembnejše informiranje o reševanju vzgojnih težav 

(4,63); za starše, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju, pa informiranje o izbiri dejavnosti in 

vsebin. Za starše, ki imajo otroka v vrtcu v večjem (3,91) ali manjšem (3,58) mestu, je 

najmanj pomembno informiranje o ponudbi letovanj/zimovanj. Za starše, ki imajo otroka v 

vrtcu na podeželju, pa je najmanj pomembno informiranje o vključevanju drugih odraslih v 

vrtec (3,92).

Preglednica 12: Pomembnost informiranja o kurikulumu vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje 

Kategorije
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

izbira dejavnosti in vsebin 4,62 4,44 4,58 ,134

metode in oblike dela z otroki 4,80 4,56 4,50 ,007

možnost izbire med različnimi dejavnostmi 4,55 4,42 4,33 ,308

rutinske dejavnosti 4,67 4,55 4,50 ,411

izvajanje/povezovanje dejavnosti 4,64 4,54 4,50 ,495

spremljanje dela in rezultatov dejavnosti 4,44 4,49 4,25 ,508

reševanje vzgojnih težav 4,75 4,63 4,33 ,040

ponudba obogatitvenih dejavnosti 4,38 4,31 4,33 ,802

ponudba dodatnih dejavnosti 4,16 4,04 4,50 ,200

ponudba letovanj/zimovanj 3,91 3,58 4,25 ,022

sodelovanje s starši in drugimi odjemalci 4,34 4,26 4,42 ,671

vključevanje drugih odraslih v vrtec 3,92 3,60 3,92 ,072

Preglednica 13 prikazuje primerjavo povprečja o zadovoljstvu staršev z informiranjem o 

kurikulumu vrtca med skupinami staršev glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok 

obiskuje. Starši, ki imajo otroka v vrtcu v večjem (4,23) ali manjšem (4,39) mestu, so izrazili 

največje zadovoljstvo z informiranjem o rutinskih dejavnostih. Starši, ki imajo otroka v vrtcu 

na podeželju, pa so najbolj zadovoljni z informiranjem o izvajanju/povezovanju dejavnosti 

glede na starost, razvoj in učenje otrok (4,64). Starši, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, 

so najmanj zadovoljni z informiranjem o ponudbi dodatnih dejavnosti (3,54). Starši, ki imajo 

otroka v vrtcu v manjšem mestu (3,56) ali na podeželju (3,82), pa so najmanj zadovoljni z 

informiranjem o ponudbi letovanj/zimovanj.

Pri informiranju o kurikulumu vrtca med skupinami staršev statistično pomembnih razlik ni. 
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Preglednica 13: Zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje

Kategorije
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

izbira dejavnosti in vsebin 4,17 4,13 4,27 ,886

metode in oblike dela z otroki 4,19 4,11 4,27 ,793

možnost izbire med različnimi dejavnostmi 3,87 4,01 4,45 ,166

rutinske dejavnosti 4,23 4,39 4,55 ,294

izvajanje/povezovanje dejavnosti 4,12 4,28 4,64 ,169

spremljanje dela in rezultatov dejavnosti 3,92 4,17 3,91 ,247

reševanje vzgojnih težav 4,04 4,09 4,00 ,925

ponudba obogatitvenih dejavnosti 4,11 4,04 4,09 ,889

ponudba dodatnih dejavnosti 3,54 3,96 4,20 ,012

ponudba letovanj/zimovanj 3,86 3,56 3,82 ,228

sodelovanje s starši in drugimi odjemalci 3,99 4,07 4,50 ,274

vključevanje drugih odraslih v vrtec 3,97 3,78 3,91 ,445

Informiranje o otroku

V Preglednici 14 je prikazana pomembnost informiranja o otroku. Starši vsem kategorijam

informiranja o otroku pripisujejo velik pomen. Zanje je najpomembnejše informiranje o 

razvoju in napredku otroka (4,85), sledi informiranje o druženju otroka z drugimi otroki 

(4,82) ter o vključenosti otroka v igro, dejavnosti in skupino (4,80). Za starše je najmanj 

pomembno informiranje o podpori/pomoči staršem pri razvoju in učenju otroka (4,61). 

Standardni odkloni prikazujejo variiranje povprečnih vrednosti, a so si mnenja staršev glede 

informiranja o otrokovem razvoju in napredku dokaj enotna. 
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Preglednica 14: Pomembnost informiranja o otroku

Kategorije Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

vključenost otroka v igro, dejavnosti, 
skupino

217 2 5 4,80 ,457

druženje otroka z drugimi otroki/soc. 
izkušnje

217 2 5 4,82 ,455

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka 217 2 5 4,78 ,524

razvoj in napredek otroka 217 3 5 4,85 ,408

učenje in uspešnost otroka pri 
dejavnostih

217 2 5 4,70 ,583

komunikacija otroka (z otroki, 
odraslimi) 

217 3 5 4,76 ,486

upoštevanje individualnih posebnosti 
otroka

217 2 5 4,73 ,520

podpora/pomoč staršem pri razvoju, 
učenju otroka 

217 2 5 4,61 ,666

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok 
težave

217 1 5 4,69 ,617

načini reševanja konfliktov v skupini 217 1 5 4,69 ,625

odločitve, ki vplivajo na položaj in 
počutje otroka ter njegovo uspešnost

217 2 5 4,73 ,546

pomen sodelovanja s starši za 
uspešnejši razvoj otroka in boljše 
dosežke

217 3 5 4,67 ,594

Starši so najbolj zadovoljni z informiranjem o otroku (Preglednica 15) pri informiranju o 

zadovoljevanju njegovih osnovnih potreb (4,39). Temu sledi zadovoljstvo z informiranjem o 

druženju otroka z drugimi otroki/socialne izkušnje (4,36), o razvoju in napredku otroka

(4,34), učenju in uspešnosti otroka pri dejavnostih (4,33) ter o vključenosti otroka v igro, 

dejavnosti, skupino (4,30). Najmanj zadovoljni so starši z informiranjem o podpori/pomoči 

staršem pri razvoju in učenju otroka (3,95), pri čemer se mnenja staršev tudi najbolj razhajajo 

(s = 1,108).
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Preglednica 15: Zadovoljstvo z informiranjem o otroku

Kategorije Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

vključenost otroka v igro, dejavnosti, 
skupino

214 1 5 4,30 ,869

druženje otroka z drugimi otroki/soc. 
izkušnje

213 1 5 4,36 ,866

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka 214 1 5 4,39 ,853

razvoj in napredek otroka 214 1 5 4,34 ,904

učenje in uspešnost otroka pri 
dejavnostih

214 1 5 4,33 ,860

komunikacija otroka (z otroki, 
odraslimi) 

211 1 5 4,26 ,928

upoštevanje individualnih posebnosti 
otroka

214 1 5 4,12 1,021

podpora/pomoč staršem pri razvoju, 
učenju otroka 

214 1 5 3,95 1,108

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok 
težave

211 1 5 4,06 1,054

načini reševanja konfliktov v skupini 213 1 5 4,06 1,022

odločitve, ki vplivajo na položaj in 
počutje otroka ter njegovo uspešnost

213 1 5 4,07 1,035

pomen sodelovanja s starši za 
uspešnejši razvoj otroka in boljše 
dosežke

212 1 5 4,10 1,046

Rezultati kažejo, da je za starše pomembnost informiranja o otroku pri vseh kategorijah večja 

od njihovega zadovoljstva z informiranjem. Do največjega razhajanja med pričakovanji do 

informiranja o otroku in zadovoljstvom z njim prihaja pri kategorijah: odločitve, ki vplivajo 

na položaj in počutje otroka ter njegovo uspešnost, podpora/pomoč staršem pri razvoju, 

učenju otroka, pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave, načini reševanja konfliktov v 

skupini ter pri upoštevanje individualnih posebnosti otroka. Za starše so najpomembnejše 

informacije o razvoju in napredku otroka in o njegovi socialni vključenosti, saj si želijo, da bi

bil otrok uspešen v družbi. Starši so najbolj zadovoljni z informiranjem o zadovoljevanju 

osnovnih potreb otroka, kar je pričakovano, saj so na vprašalnik odgovarjali pretežno starši, ki 

imajo v vrtec vključenega otroka, starega od 1 do 3 let. Informiranje o zadovoljevanju 

otrokovih potreb je pogostejše v prvih letih bivanja otroka v vrtcu in se zmanjšuje s časom 

vključenosti otroka v vrtec. Pri starejših otrocih je pogostejše informiranje o otrokovem 

razvoju in vključevanju v dejavnosti in skupino, pomemben vir teh informacij pa so tudi 

otroci sami. Starši se zanimajo za uspeh otrok, zato potrebujejo različne informacije, da lahko 

ustvarjajo učno okolje za optimalni razvoj, v katerem bodo otroci dosegli čim boljše uspehe. 

Zato se mora vrtec truditi, da staršem ne zagotovi le informacij o stanju otroka v vrtcu, ampak 

da je staršem tudi v podporo in pomoč pri otrokovem učenju, vzgoji in reševanju težav otroka.
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Preglednica 16: Pomembnost informiranja o otroku glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, 

ki ga otrok obiskuje

Kategorije
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

vključenost otroka v igro, dejavnosti, skupino 4,87 4,74 4,67 ,064

druženje otroka z drugimi otroki/soc. izkušnje 4,91 4,73 4,75 ,013

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka 4,86 4,69 4,83 ,056

razvoj in napredek otroka 4,90 4,80 4,83 ,177

učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih 4,74 4,63 5,00 ,082

komunikacija otroka (z otroki, odraslimi) 4,84 4,70 4,67 ,081

upoštevanje individualnih posebnosti otroka 4,83 4,63 4,75 ,020

podpora/pomoč staršem pri razvoju, učenju otroka 4,62 4,57 4,83 ,433

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave 4,71 4,66 4,83 ,623

načini reševanja konfliktov v skupini 4,76 4,64 4,50 ,202

odločitve, ki vplivajo na položaj in počutje otroka ter 
njegovo uspešnost

4,80 4,67 4,67 ,196

pomen sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj 
otroka in boljše dosežke

4,69 4,65 4,67 ,912

Iz Preglednice 16, ki prikazuje povprečne vrednosti pomembnosti informiranja o otroku med 

skupinami staršev glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, vidimo, da sta za 

starše, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, najpomembnejše informiranje o druženju 

otroka z drugimi otroki ter informiranje o otrokovem pridobivanju socialnih izkušenj (4,91). 

Za starše, ki imajo otroka v vrtcu v manjšem mestu, je najpomembnejše informiranje o 

razvoju in napredku otroka (4,80), medtem ko je za starše, ki imajo otroka v vrtcu na 

podeželju, na prvem mestu informiranje o učenju in uspešnosti otroka pri dejavnostih (5,00). 

Za starše, ki imajo otroka v vrtcu v večjem (4,62) ali manjšem (4,57) mestu, je najmanj 

pomembno informiranje o podpori/pomoči staršem pri razvoju in učenju otroka. Staršem, 

katerih otrok obiskuje vrtec na podeželju, pa se zdi najmanj pomembno informiranje o načinih 

reševanja konfliktov v skupini (4,50). Mnenja staršev o pomembnosti informiranja so si dokaj 

enotna predvsem pri kategorijah, ki so povezana z otrokovim življenjem in vključevanjem v 

skupino. Njihova mnenja pa se najbolj razhajajo v zvezi z informiranjem o pomenu 

sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj otroka in boljše dosežke (s = 0,912).

Preglednica 17 prikazuje primerjavo povprečnih vrednosti zadovoljstva staršev z 

informiranjem o otroku med skupinami staršev, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, 

manjšem mestu ali na podeželju. Starši, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, so v 

povprečju najbolj zadovoljni z informiranjem o druženju otroka z drugimi otroki in o 

pridobivanju socialnih izkušenj (4,37). Starši, ki imajo otroka v vrtcu v manjšem mestu (4,42) 

ali na podeželju (4,67) pa so najbolj zadovoljni z informiranjem o zadovoljevanju osnovnih 

potreb otroka. Starši, ki imajo otroka v vrtcu v večjem (3,90) ali manjšem (3,99) mestu, so 

najmanj zadovoljni z informiranjem o podpori/pomoči staršem pri razvoju in učenju otroka. 

Starši, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju, pa so najmanj zadovoljni z informiranjem o 

pomenu sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj otroka in boljše dosežke (3,92).
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Preglednica 17: Zadovoljstvo z informiranjem o otroku glede na kraj, kjer se nahaja 

vrtec, ki ga otrok obiskuje

Kategorije
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

vključenost otroka v igro, dejavnosti, skupino 4,26 4,33 4,33 ,829

druženje otroka z drugimi otroki/soc. izkušnje 4,37 4,31 4,64 ,493

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka 4,33 4,42 4,67 ,386

razvoj in napredek otroka 4,30 4,36 4,55 ,652

učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih 4,33 4,34 4,27 ,964

komunikacija otroka (z otroki, odraslimi) 4,23 4,27 4,50 ,631

upoštevanje individualnih posebnosti otroka 4,07 4,15 4,25 ,773

podpora/pomoč staršem pri razvoju, učenju otroka 3,90 3,99 4,08 ,780

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave 3,94 4,13 4,42 ,209

načini reševanja konfliktov v skupini 3,95 4,14 4,27 ,329

odločitve, ki vplivajo na položaj in počutje otroka ter 
njegovo uspešnost

4,03 4,12 3,92 ,726

pomen sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj 
otroka in boljše dosežke

3,99 4,21 4,09 ,331

Pri informiranju o otroku med skupinami staršev ni statistično pomembnih razlik. 

V Preglednici 18 so prikazani indeksi pomembnosti informiranja in zadovoljstva z 

informiranjem o organiziranosti vrtca, o kurikulumu vrtca in o otroku. Starši največji pomen 

pripisujejo informiranju o otroku (4,74), s katerim so tudi najbolj zadovoljni (4,20). Najmanj 

pomembno je zanje informiranje o organiziranosti vrtca (4,21), medtem ko so najmanj 

zadovoljni z informiranjem o kurikulumu vrtca (4,05). Primerjava povprečnih vrednosti 

indeksov pomembnosti in zadovoljstva kaže, da so pričakovanja staršev do informiranja večja 

od njihovega dejanskega zadovoljstva z njim. Zadovoljstvo z informiranjem je večje le pri 

šestih kategorijah: poslovni čas, dosegljivost vodstva in administrativno računovodskih 

delavcev, delovanje sklada vrtca in sveta staršev ter vključevanje drugih odraslih v vrtec. Gre 

za kategorije, ki so najmanj povezane z otrokovim delovanjem v vrtcu in zadovoljevanjem 

otrokovih potreb in se nanašajo bolj na zadovoljevanje potreb drugih odjemalcev. To lahko 

pojasnimo s tem, da vrtec staršem posreduje informacije, ki jih zahteva zakonodaja, ter 

informacije, za katere meni, da so koristne za starše, niso pa nujno v skladu z interesi, željami 

in pričakovanji staršev. Zato je razumljivo, da so pričakovanja staršev večja pri kategorijah, ki 

so povezana z otrokom, in manjša pri kategorijah, ki so povezana z organiziranostjo in 

kurikulumom vrtca.
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Preglednica 18: Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z njim - indeksi

Pomembnost informiranja in 
zadovoljstvo z njim Število

Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

Pomembnost informiranja o 
organiziranosti vrtca

217 1,81 5,00 4,21 ,550

Zadovoljstvo z informiranjem o 
organiziranosti vrtca

200 1,63 5,00 4,08 ,691

Pomembnost informiranja o 
kurikulumu vrtca

217 2,08 5,00 4,36 ,484

Zadovoljstvo z informiranjem o 
kurikulumu vrtca

201 1,08 5,00 4,05 ,786

Pomembnost informiranja o otroku 217 2,67 5,00 4,74 ,394

Zadovoljstvo z informiranjem o otroku 203 1,00 5,00 4,20 ,844

Če pogledamo povprečje indeksov informiranja glede na kraj, kjer se vrtec (Priloga 2), ki ga 

obiskuje otrok, nahaja, ugotovimo, da med skupinami staršev ni statistično značilnih razlik, so 

le manjša odstopanja. Starši, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, so najnižje ocenili 

zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca in o otroku, najvišje 

pa pričakovanja o informiranju o kurikulumu vrtca in otroku. Starši, katerih otrok obiskuje 

vrtec v manjšem mestu, so najnižje ovrednotili pričakovanja do informiranja o organiziranosti 

in kurikulumu vrtca ter otroku, najvišje pa zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti. 

Starši, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju, pa so najviše ovrednotili pričakovanja do

informiranja o organiziranosti vrtca ter zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu vrtca in

otroku. Ugotavljamo, da pri zadovoljstvu staršev z informiranjem o kurikulumu vrtca in 

otroku ocena raste, in sicer od najnižje pri starših, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu, do

najvišje pri starših, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju.

Vrtci so različno odprti za starše. Kljub želji po odprtosti, se je bojijo, saj ne vedo, ali bodo 

obvladovali nove načine komunikacije in informiranja. Tako se še vedno oklepajo tradicije in 

se usmerjajo k dejavnostim, staršem pa posredujejo le informacije o stanju. Današnji čas 

zahteva drugačen pristop, saj nova pojmovanja znanja, učenja in procesa, vloge vrtca, otrok in 

staršev postavljajo pred vrtec in starše nove zahteve in odgovornost. 

Povezanost pomembnosti informiranja in zadovoljstva z njim

Analiza korelacijske matrike, ki je izražena z indeksi informiranja o organiziranosti vrtca, 

kurikulumu vrtca in otroku, je pokazala statistično značilne razlike med pomembnostjo 

informiranja in zadovoljstvom z njim. 

Pomembnost informiranja o organiziranosti vrtca je srednje močno povezana s pomembnostjo 

informiranja o kurikulumu vrtca (r = 0,619, Sig. = 0,00) in otroku (r = 0,545, Sig. = 0,00), 

šibko pa z zadovoljstvom z informiranjem o organiziranosti vrtca (r = 0,267, Sig. = 0,00), o 

kurikulumu vrtca (r = 0,264, Sig. = 0,00) in o otroku (r = 0,207, Sig. < 0,05). Pomembnost 
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informiranja o kurikulumu vrtca je srednje močno povezana s pomembnostjo informiranja o 

otroku (r = 0,630, Sig. = 0,00) in šibko z zadovoljstvom z informiranjem o kurikulumu vrtca 

(r = 0,318, Sig. = 0,00) in o otroku (r = 0,208, Sig. < 0,05). Pomembnost informiranja o 

otroku je v šibki korelaciji z zadovoljstvom z informiranjem o otroku (r = 0,264, Sig. = 0,00). 

Zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca je močno povezano z zadovoljstvom z 

informiranjem o kurikulumu vrtca (r = 0,778, Sig. = 0,00), srednje močno povezano z 

zadovoljstvom z informiranjem o otroku (r = 0,687, Sig. = 0,00) in šibko povezano s 

pomembnostjo informiranja o kurikulumu vrtca (r = 0,237, Sig. < 0,01) in otroku (r = 0,263, 

Sig. = 0,00). Zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu vrtca je močno povezano z 

zadovoljstvom z informiranjem o otroku (r = 0,820, Sig. = 0,00) in šibko povezano s 

pomembnostjo informiranja o otroku (r = 0,266, Sig. = 0,00).

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da so vse kategorije (indeksi in splošno zadovoljstvo) 

med seboj statistično značilno povezane (Sig. < 0,05). Močna povezava je med zadovoljstvom 

staršev z informiranjem o kurikulumu in organiziranostjo vrtca, najmočnejša pa med 

zadovoljstvom staršev z informiranjem o kurikulumu in otroku. Splošno zadovoljstvo z 

informiranjem je najmočneje povezano z informiranjem o otroku, najšibkeje pa s pričakovanji 

v zvezi z informiranjem o kurikulumu vrtca. Na podlagi rezultatov sklepamo, da so 

pričakovanja staršev do informiranja povezana z zadovoljstvom staršev z informiranjem, kar 

kaže, da se z večanjem pričakovanj povečuje tudi zadovoljstvo z informiranjem.

Starši se med seboj razlikujejo po izobrazbi, načinu življenja, starosti, odnosu do otroka, 

načinu vzgoje, potrebah, pričakovanjih in mnenjih. Za uspešno informiranje je treba poznati 

starše in okolje, če želimo, da bodo posredovane informacije dosegle namen in vplivale na 

ravnanje in zadovoljstvo staršev.

Povprečne vrednosti pomembnosti informiranja za starše o organiziranosti vrtca, kurikuluma 

vrtca in otroka (Preglednica 19) so višje od povprečnih vrednosti zadovoljstva staršev z 

informiranjem. Ocene pomembnosti in zadovoljstva so pri vseh kategorijah dosegle visoke 

povprečne ocene, saj so vse višje od 4, so pa med kategorijami razlike tako v oceni 

pomembnosti kot v oceni zadovoljstva. 
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Preglednica 19: Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z njim - opisna statistika

Povprečje Število
Standardni 

odklon

Standardna 
napaka 

povprečja

Par 1 pomembnost informiranja o organiziranosti 
vrtca

4,22 200 ,528 ,037

zadovoljstvo z informiranjem o 
organiziranosti vrtca

4,08 200 ,691 ,049

Par 2 pomembnost informiranja o kurikulumu 
vrtca

4,37 201 ,473 ,033

zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu 
vrtca

4,05 201 ,786 ,055

Par 3 pomembnost informiranja o otroku 4,74 203 ,395 ,028

zadovoljstvo z informiranjem o otroku 4,20 203 ,844 ,059

Med pomembnostjo informiranja in zadovoljstvom z njim (Preglednica 20) so pri vseh 

kategorijah statistično značilne šibke povezave (Sig. = 0,00). Ugotavljamo, da so 

pričakovanja staršev do informiranja in njihovo zadovoljstvo z njim šibko povezani.

Preglednica 20: Korelacije med pomembnostjo informiranja in zadovoljstvom z njim

Število Korelacije
Stopnja 

značilnosti

Par 1 organiziranost vrtca: pomembnost - zadovoljstvo 200 ,267 ,000

Par 2 kurikulum vrtca: pomembnost - zadovoljstvo 201 ,318 ,000

Par 3 otrok: pomembnost – zadovoljstvo 203 ,264 ,000

Med pomembnostjo informiranja in zadovoljstvom staršev z informiranjem o kurikulumu 

vrtca (t = 5,781, 2-stranski Sig. = 0,000) in informiranjem o otroku (t = 9,357, 2-stranski Sig. 

= 0,000) so statistično značilne razlike (Preglednica 21). Za informiranje o otroku in 

kurikulumu vrtca so odgovorni predvsem vzgojitelji. Na podlagi rezultatov t-testa sklepamo, 

da si starši želijo več informacij o otroku in kurikulumu vrtca, kot jih dejansko dobijo. 

Preglednica 21: t-test med pomembnostjo informiranja in zadovoljstvom z njim

t
Stopinje 
prostosti

Stopnja 
značilnosti 
2-stranski

Par 1 organiziranost vrtca: pomembnost – zadovoljstvo 2,614 199 ,010

Par 2 kurikulum vrtca: pomembnost – zadovoljstvo 5,781 200 ,000

Par 3 otrok: pomembnost – zadovoljstvo 9,357 202 ,000

Vzgojitelji velikokrat menijo, da se starši ne zanimajo za izobraževanje otrok, kar pa ne drži. 

Starši o tem pogosto ne sprašujejo preprosto zato, ker imajo premalo znanja o kurikulumu in 

vzgojno-izobraževalnem procesu ali pa jih pri tem ovira slabo poznavanje slovenskega jezika. 

Tako se vzgojitelji največkrat ukvarjajo z reševanjem težav, manj pozornosti pa namenjajo 

razmišljanju o tem, kako bi lahko staršem posredovali znanje o kurikulumu in možnostih za 

reševanje vzgojnih težav, s čimer bi povečali zanimanje staršev za aktivno sodelovanje.
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Današnji starši se želijo aktivno vključiti v vzgojo in izobraževanje otroka, zato iščejo 

informacije, da bi bili pri tem čim bolj uspešni. Starši, ki so aktivnejši pri iskanju informacij, 

so bolje informirani in od vrtca pričakujejo več kot starši, ki se zadovoljijo s ponujenimi 

informacijami.

Na pričakovanja staršev vplivajo različni dejavniki. V raziskavi smo omenili le tiste, ki so 

povezani z informiranjem staršev, nismo pa raziskovali dejavnikov, kot so okolje, izkušnje, 

odnosi, kultura. Starši pričakujejo, da jih bo vrtec sam dobro informiral o otrokovem razvoju, 

o težavah otroka in o drugih aktualnih vprašanjih. Vrtec mora razvijati in širiti svoje 

sposobnosti in staršem ponujati različne strategije in možnosti, da bodo ti lahko z vrtcem 

izmenjavali več informacij, kar prispeva k tesnejši povezanosti vrtca in staršev in h graditvi 

odnosa v korist otroka. Danes to ni lahko, saj starši in vzgojitelji še vedno težko pridejo

skupaj in ne izkoristijo možnosti, ki jih prinaša odprt pogovor o organiziranosti ter 

kurikulumu vrtca in o otroku. Prav pogost stik vzgojiteljev in staršev pa je pogoj za razvoj

zaupanja in odgovornosti med njimi, zato bi bilo vredno razmisliti, kakšne stike razviti in 

kako pogosto jih uporabiti.

6.1.2 Viri in kakovost informiranja

Starši dobivajo informacije prek različnih virov (Preglednica 22). Za starše je 

najpomembnejše dnevno informiranje ob prihodu in odhodu otroka (2,16); temu sledi 

informiranje na govorilnih urah (3,01) in na oglasnih deskah, s pisnimi sporočili (3,78). Za 

starše so najmanj pomembni viri informiranja telefonska sporočila (6,33) in pisna gradiva 

(6,57). Mnenje staršev je najmanj enotno pri mnenju o pomembnosti informiranja na spletni 

strani ali po elektronski pošti (s = 2,013). 

Preglednica 22: Pomembnost virov informiranja 

Viri informiranja Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

roditeljski sestanek 217 1 8 4,44 1,747

govorilne ure 217 1 8 3,01 1,687

oglasna deska in pisna sporočila 217 1 8 3,78 1,582

dnevna komunikacija ob 
prihodu/odhodu otroka

217 1 8 2,16 1,786

pisna gradiva 217 1 8 6,57 1,595

priložnostni individualni pogovori 217 1 8 4,35 1,917

spletna stran, elektronska sporočila 217 1 8 5,39 2,013

telefonska sporočila 217 1 8 6,33 1,910

Kljub široki paleti virov komuniciranja so za starše najpomembnejši viri, ki omogočajo 

osebni stik in neposredno komunikacijo. Starši si želijo pogovorov o svojem otroku, zato je 

pričakovano, da so zanje najpomembnejši viri, od katerih dobijo informacije o počutju, 

razvoju in napredku otroka ter o aktualnem dogajanju. Starši se zelo razhajajo pri mnenju o 
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pomembnosti informiranja na spletni strani in po elektronskih sporočilih. Ugotavljamo, da 

staršem informiranje na spletni strani in po elektronskih sporočilih kljub tehnologiji in

hitremu načinu življenja ne pomeni toliko, kot jim pomenita osebni stik in komunikacija "iz 

oči v oči". 

Korelacijska matrika (Priloga 3) prikazuje povezanost med pomembnostjo virov. Po

pomembnosti so viri informiranja med seboj večinoma šibko negativno oziroma obratno

povezani. Najvišja, pa kljub temu šibka obratno sorazmerna povezanost je med govorilnimi 

urami oziroma dnevno komunikacijo na eni strani in pisnimi gradivi, spletno 

stranjo/elektronskimi sporočili oziroma telefonskimi sporočili na drugi. Pozitivna šibka 

korelacija je le med roditeljskimi sestanki in govorilnimi urami (r = 0,197, Sig. < 0,05) ter 

med dnevno komunikacijo ob prihodu/odhodu otroka in priložnostnimi individualnimi 

pogovori (r = 0,208, Sig. < 0,05). Na podlagi rezultatov sklepamo, da več ustnega 

informiranja pomeni manj pisnega in obratno. 

V Preglednici 23 je prikazano zadovoljstvo staršev z načini informiranja. Starši so najbolj

zadovoljni z informiranjem na govorilnih urah (4,41); sledi informiranje na oglasni deski in s 

pisnimi sporočili (4,24), roditeljski sestanek (4,18) in dnevna komunikacija ob 

prihodu/odhodu otroka (4,00). Starši so najmanj zadovoljni z informiranjem po telefonu 

(3,41). 

Preglednica 23: Zadovoljstvo z načini informiranja

Načini informiranja Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

roditeljski sestanek 215 1 5 4,18 ,881

govorilne ure 214 1 5 4,41 ,934

oglasna deska in pisna sporočila 215 1 5 4,24 ,904

dnevna komunikacija ob 
prihodu/odhodu otroka

215 1 5 4,00 1,154

pisna gradiva 215 1 5 3,75 ,982

priložnostni individualni pogovori 215 1 5 3,91 1,022

spletna stran, elektronska sporočila 215 1 5 3,68 1,212

telefonska sporočila 215 1 5 3,41 1,304

Starši so najbolj zadovoljni z informiranjem s temeljnimi oblikami sodelovanja s starši. Tako

dobijo pomembne informacije o življenju in delu skupine, o razvoju in učenju otrok ter o

aktualnem dogajanju. Te oblike se v primerjavi z drugimi, s katerimi so starši manj 

zadovoljni, tudi najpogosteje izvajajo. Osebni stik staršem omogoča, da pridobijo pomembne 

in dragocene informacije o otroku in njegovem življenju v vrtcu (kako se počuti, s kom se 

druži, kaj je jedel, koliko je spal ...). Ugotavljamo, da je za starše kljub mnogim novim 

načinom informiranja najpomembnejši neposredni stik, ki omogoča ustno izmenjavo 

informacij, dodatna pojasnila in posredovanje povratne informacije. Z rednim stikom pa se ne 



54

prenaša le vsebina, ampak se gradita tudi odnos in zaupanje, ki je temelj uspešnega 

komuniciranja.

Pri analizi korelacij zadovoljstva z načini informiranja (Priloga 4) obstajajo statistično

značilne razlike med vsemi kategorijami, ki so med seboj šibko povezane. Izjema je

zadovoljstvo z informiranjem na roditeljskih sestankih, ki je srednje močno povezano s 

splošnim zadovoljstvom z informiranjem (r = 0,612, Sig. = 0,00). Na podlagi rezultatov 

sklepamo, da je zadovoljstvo staršev s posameznimi načini informiranja povezano med seboj 

in da večje zadovoljstvo staršev z roditeljskimi sestanki povečuje splošno zadovoljstvo 

staršev z informiranjem.

Vzpostavljanje odnosa s starši se začne s prvim stikom. Enosmerno komuniciranje izhaja iz 

potreb vrtca in je namenjeno informiranju staršev. Največkrat poteka v pisni obliki prek 

publikacij, glasil in obvestil. Dvosmerno komuniciranje omogoča izmenjavo informacij med 

starši in vrtcem in poteka v pisni ali ustni obliki. Rezultati raziskave kažejo, da so staršem še 

vedno bližje tradicionalne oblike informiranja, kljub temu pa je treba staršem ponuditi 

različne, tudi sodobne vire informiranja, ki so lahko pri določenih informacijah učinkovitejši

kot klasično informiranje staršev. Težavo za uspešno informiranje po sodobnih medijih lahko 

predstavlja nepoznavanje ali neuporaba tehnologije pri zaposlenih in pri starših. Zato je treba

preveriti potrebe in pričakovanja staršev o uporabi sodobnih kanalov in se dogovoriti o tem 

načinu informiranja. 

Preglednica 24: Pomembnost virov informiranja glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki 

ga otrok obiskuje

Viri informiranja
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

roditeljski sestanek 4,48 4,59 2,83 ,004

govorilne ure 3,00 3,09 2,50 ,520

oglasna deska in pisna sporočila 3,99 3,55 4,00 ,126

dnevna komunikacija ob prihodu/odhodu otroka 2,14 2,13 2,58 ,697

pisna gradiva 6,75 6,45 6,00 ,172

priložnostni individualni pogovori 4,29 4,40 4,42 ,921

spletna stran, elektronska sporočila 5,33 5,33 6,33 ,247

telefonska sporočila 6,07 6,47 7,33 ,056

Primerjava pomembnosti virov informiranja med skupinami staršev glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, (Preglednica 24) kaže, da so za starše, ki imajo otroka 

vključenega v vrtec v večjem (2,14) ali manjšem mestu (2,13), najpomembnejši vir 

informiranja dnevne informacije ob prihodu/odhodu otroka; sledijo informiranje na govorilnih 

urah, informiranje na oglasni deski in s pisnimi sporočili ter priložnostni individualni 

pogovori. Za starše, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju, pa so najpomembnejši vir 

informiranja govorilne ure (2,50); sledijo informiranje v dnevni komunikaciji ob 

prihodu/odhodu otroka, informiranje na roditeljskih sestankih in na oglasni deski. Med 
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skupinami staršev je glede na kraj, v katerem se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, torej 

statistično značilna razlika (Sig. < 0,05) povezana s pomembnostjo informiranja na 

roditeljskih sestankih. 

Roditeljski sestanki so namenjeni informiranju o kurikulumu vrtca in dogajanju v skupini, 

pogosto pa starši čas po sestanku izkoristijo tudi za informiranje o posameznem otroku. 

Razlogi za razhajanje med skupinami so lahko ekonomske in časovne omejitve, kot so na 

primer dostopnost do tehnologije, zaposlenost, delovni čas, način življenja staršev. V mestih 

je struktura prebivalstva mnogo bolj raznolika kot na podeželju. Čedalje več je prebivalcev, ki 

prihajajo iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij, kar je prav tako lahko eden od razlogov za

razhajanje mnenj med skupinami. Jensen in Jensen (2011, 41) pravita, da starši z 

migracijskim ozadjem dajejo prednost roditeljskim sestankom, zato bi bilo dobro razmisliti, 

kako te starše vključiti v življenje in delo vrtca, kar bi omogočilo graditev odnosa in 

obojestransko skrb in odgovornost za razvoj in napredek otroka. 

Preglednica 25: Zadovoljstvo z načini informiranja glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, 

ki ga otrok obiskuje

Načini informiranja
Večje 
mesto

Manjše 
mesto Podeželje

Stopnja 
značilnosti

roditeljski sestanek 4,18 4,21 3,92 ,545

govorilne ure 4,40 4,45 4,08 ,435

oglasna deska in pisna sporočila 4,29 4,17 4,42 ,482

dnevna komunikacija ob prihodu/odhodu otroka 3,91 4,05 4,25 ,511

pisna gradiva 3,70 3,77 4,00 ,589

priložnostni individualni pogovori 3,86 3,93 4,17 ,595

spletna stran, elektronska sporočila 3,66 3,70 3,75 ,956

telefonska sporočila 3,48 3,38 3,17 ,685

Primerjava povprečnih vrednosti zadovoljstva z načini informiranja (Preglednica 25) med 

skupinami staršev glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, kaže, da so starši, 

ki imajo otroka v vrtcu v večjem (4,40) ali manjšem mestu (4,45) najbolj zadovoljni z 

informiranjem na govorilnih urah. Starši, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju, pa so najbolj 

zadovoljni z informiranjem na oglasni deski in s pisnimi sporočili (4,42). Najmanj zadovoljni 

pa so starši vseh skupin z informiranjem po telefonu.

Preglednica 26 določa zadovoljstvo staršev s kakovostjo informiranja. Starši ocenjujejo, da je 

informiranje razumljivo (4,43), jasno (4,34) in strokovno (4,31). Najnižje so ovrednotili 

kategorijo uporabnosti (4,18) in zadostnosti informiranja (4,07). 
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Preglednica 26: Zadovoljstvo s kakovostjo informiranja

Elementi Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

dostopnost 214 1 5 4,17 ,914

jasnost 214 1 5 4,34 ,851

razumljivost 214 2 5 4,43 ,740

natančnost/strokovnost 214 1 5 4,31 ,856

zanesljivost/pravočasnost 214 1 5 4,23 ,888

zadostnost 214 1 5 4,07 ,971

uporabnost/koristnost 214 1 5 4,18 ,888

Kljub različnim načinom informiranja, naraščanju količine informacij in časa, ki ga vzgojitelji 

namenijo za informiranje staršev, starši še vedno menijo, da dobijo premalo koristnih in 

zadostnih informacij. Postavlja se vprašanje, ali starši kljub večji količini informacij, dobijo 

"prave" informacije. Je eden od razlogov, da prihaja do nezadostnih in neuporabnih 

informacij v tem, da vrtec staršem posreduje informacije, ki jih zahteva zakonodaja in za 

katere meni, da so koristne za starše, kar pa se ne ujema nujno z interesi, željami in 

pričakovanji staršev?

Pomembno je, da vrtec staršem posreduje pravočasne, aktualne, točne, popolne in razumljive 

informacije, zbrane na podlagi dejanskega opazovanja in razmišljanja, ki pa morajo biti 

prilagojene tudi razumevanju staršev. 

6.1.3 Splošna ocena zadovoljstva staršev z informiranjem

Iz Preglednice 27, ki izraža splošno zadovoljstvo staršev z informiranjem, je razvidno, da so 

starši z informiranjem vrtca zadovoljni (4,14). 

Preglednica 27: Splošno zadovoljstvo z informiranjem

Število
Najmanjša 
vrednost

Največja 
vrednost Povprečje

Standardni 
odklon

Splošna ocena zadovoljstva z 
informiranjem

214 1 5 4,14 ,870

Splošno zadovoljstvo z informiranjem je srednje močno povezano z zadovoljstvom z 

informiranjem o organiziranosti vrtca (r = 0,664, Sig. = 0,00), o kurikulumu vrtca (r = 0,605, 

Sig. = 0,00) in z informiranjem o otroku (r = 0,648, Sig. = 0,00). Med pomembnostjo virov 

informiranja in splošnim zadovoljstvom z informiranjem ni statistično značilne povezanosti, 

razen pri roditeljskih sestankih, ki so obratno sorazmerno povezani s splošnim zadovoljstvom 

(r = -0,193, Sig. < 0,05). Splošno zadovoljstvo je srednje močno povezano z zadovoljstvom z 

roditeljskimi sestanki (r = 0,612, Sig. < 0,01) in šibko z zadovoljstvom z drugimi načini 

informiranja (Sig. = 0,00).
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Mnenje staršev o informiranju vrtca

V zadnjem vprašanju odprtega tipa smo staršem dali možnost, da so sporočili, kaj še je 

pomembno zanje za boljše informiranje v vrtcu, pa jih po tem nismo vprašali. Prejeli smo 26 

mnenj staršev o informiranju, ki smo jih glede na podobnost vsebine združili v ugotovitve in 

predloge za boljše informiranje. Najpogosteje so navajali informiranje o otroku (4) in 

elektronsko informiranje (3).

Starši ugotavljajo, da so za informiranje pomembni:

− odnos vzgojitelja do otrok in staršev;

− pripravljenost vzgojitelja za uporabo različnih načinov informiranja;

− odsotnost vzgojitelja, zaradi česar dnevna komunikacija po 15. uri ni mogoča;

− komunikacija med starši vpliva na hitrost in popolnost informiranja; 

− komunikacija/kompatibilnost med vzgojitelji; 

− dostopnost vzgojitelja in čas govorilnih ur; 

− upoštevanje otroka, zadovoljstvo otroka;

− zanimanje staršev za informacije;

− pridobitev informacije o tem, v čem je otrok dober, ne le informacije o neprimernem 

vedenju otroka in o tem, kako bi se moral otrok spremeniti;

− predstavniki staršev bi morali poznati svojo vlogo v svetu staršev in jo opravljati 

odgovorno.

Predlogi: 

− elektronsko informiranje oziroma informiranje po SMS-sporočilih;

− informiranje vseh staršev o nalezljivih boleznih zaradi združevanja otrok v popoldanskem 

času;

− informiranje o plačilu vrtca, ko prihaja do sprememb zaradi nepravočasnih odločb

Centrov za socialno delo;

− informiranje o delovanju sklada vrtca (načrt, zbrana in porabljena sredstva);

− več roditeljskih sestankov in dnevne komunikacije;

− več govorilnih ur ali pisnega obveščanja staršev o razvoju otroka;

− načini reševanja konfliktnih situacij med otroki;

− informiranje vodstva;

− informiranje na oglasni deski o nadomeščanju strokovnih delavcev v oddelku.

6.2 Statistično preizkušanje hipotez, analiza in interpretacija podatkov

Na podlagi pridobljenih statističnih parametrov smo nadaljevali preizkušanje domnev in iskali

statistično značilne razlike med skupinami.
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H1: Pričakovanja staršev o informiranosti so statistično pomembno višja od splošne ocene 

staršev o zadovoljstvu z informiranostjo. 

Pričakovanja in zahteve staršev o vzgoji in izobraževanju otrok ter delu vrtca so lahko zelo 

individualna, zato je pomembno, da se zaposleni v vrtcu teh različnih pričakovanj zavedajo in 

staršem ponudijo različne oblike in načine komuniciranja oziroma informiranja. Thomas in 

Dykes (2013, 55) menita, da je v današnji čedalje bolj raznoliki družbi prepoznavanje 

pričakovanj staršev in podpora učinkovitemu partnerstvu eden izmed največjih izzivov. Za 

uspešno informiranje je pomembno, da vrtec in vzgojitelji redno preverjajo in usklajujejo 

pričakovanja staršev in staršem posredujejo informacije, ki bodo v največji možni meri 

zadovoljile potrebe staršev in otrok.

V Preglednici 28 vidimo, da so starši pomembnost informiranja ovrednotili bolje kot svoje 

splošno zadovoljstvo z informiranjem. Za starše je najpomembnejše informiranje o otroku 

(4,73), najmanj pomembno pa informiranje o organiziranosti vrtca. Standardni odkloni

kažejo, da so mnenja staršev najbolj usklajena pri pomembnosti informiranja o otrokovem 

razvoju in napredku (s = 0,396). 

Preglednica 28: Splošno zadovoljstvo z informiranjem in pomembnost informiranja -

opisna statistika

Povprečje Število
Standardni 

odklon

Standardna 
napaka 

povprečja

Par 1 splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,14 214 ,870 ,059

organiziranost vrtca – pomembnost 4,21 214 ,553 ,038

Par 2 splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,14 214 ,870 ,059

kurikulum vrtca – pomembnost 4,36 214 ,485 ,033

Par 3 splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,14 214 ,870 ,059

otrok – pomembnost 4,73 214 ,396 ,027

Preglednica 29 priča o povezanosti pričakovanj staršev do informiranja s splošnim

zadovoljstvom z informiranjem. Korelacijski koeficienti kažejo, da so spremenljivke šibko 

povezane, saj se gibljejo med 0,136 in 0,155.
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Preglednica 29: Korelacije med splošnim zadovoljstvom z informiranjem in

pomembnostjo informiranja

Število Korelacije
Stopnja 

značilnosti

Par 1 splošno zadovoljstvo in organiziranost - pomembnost 214 ,140 ,040

Par 2 splošno zadovoljstvo in kurikulum – pomembnost 214 ,136 ,048

Par 3 splošno zadovoljstvo in otrok – pomembnost 214 ,155 0,23

Iz Preglednice 30 lahko razberemo, da obstaja med splošnim zadovoljstvom z informiranjem 

in pomembnostjo informiranja statistično značilna razlika pri informiranju o kurikulumu vrtca

(t = -3,442, 2-stranski Sig. < 0,01) in pri informiranju o otroku (t = -9,751, 2-stranski Sig. = 

0,00).

Preglednica 30: t-test med splošnim zadovoljstvom z informiranjem in pomembnostjo 

informiranja

t
Stopinje 
prostosti

Stopnja 
značilnosti 
2-stranski

Par 1 splošno zadovoljstvo in organiziranost – pomembnost -1,185 213 ,237

Par 2 splošno zadovoljstvo in kurikulum – pomembnost -3,442 213 ,001

Par 3 splošno zadovoljstvo in otrok – pomembnost -9,751 213 ,000

Na podlagi t-preizkusa sklepamo, da so pričakovanja (pomembnost) staršev do informiranja o 

kurikulumu vrtca in do informiranja o otroku statistično značilno višja od splošnega 

zadovoljstva z informiranjem. Hipoteza H1 je zavrnjena, saj ne moremo trditi, da so 

pričakovanja staršev statistično značilno višja od splošnega zadovoljstva staršev z 

informiranjem (Sig. > 0,05).

H2: Razlika v zadovoljstvu staršev z informiranostjo med vrtci v večjem mestu in 

podeželskimi vrtci je statistično pomembna.

Raziskave kažejo, da starši vključijo otroka v vrtec, ki je najbliže njihovemu domu. V 

primerjavi s podeželjem je v večjem mestu več prebivalcev, kultur, tehnologije, različnih

socialnih omrežij, kar vpliva na pričakovanja staršev do informiranja in njihovo zadovoljstvo 

z njim. Zaradi razlik v okolju, v katerem deluje vrtec, nas zanima, ali med starši, ki imajo 

otroka v vrtcu v večjem mestu, in starši, ki imajo otroka v vrtcu na podeželju, obstaja 

statistično značilna razlika.

V Preglednici 31 so podane povprečne vrednosti zadovoljstva staršev z informiranjem v 

vrtcih v večjem mestu in na podeželju. Preglednica prikazuje visoko stopnjo zadovoljstva 

staršev z informiranjem pri obeh skupinah. Največje razhajanje med skupinama je pri 

splošnem zadovoljstvu z informiranjem. Povprečna stopnja zadovoljstva staršev z 

informiranjem o organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca in otroku je med skupinama staršev v 

povprečju nižja pri starših, ki imajo otroka v vrtcu v večjem mestu. Mnenja staršev, ki imajo v 
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vrtcu v večjem mestu, so bolj razpršena kot mnenja staršev, ki imajo otroka v vrtcu na 

podeželju. 

Preglednica 31: Zadovoljstvo z informiranjem v vrtcih v večjem mestu in v podeželskih 

vrtcih - opisna statistika

Kraj, kjer se vrtec
nahaja Število Povprečje

Standardni 
odklon

Standardna 
napaka 

povprečja

zadovoljstvo z informiranjem o 
organiziranosti vrtca

Večje mesto 95 4,00 ,76526 ,07851

Podeželje 10 4,15 ,62514 ,19769

zadovoljstvo z informiranjem o 
kurikulumu vrtca

Večje mesto 95 4,01 ,81873 ,08400

Podeželje 9 4,28 ,58333 ,19444

zadovoljstvo z informiranjem o 
otroku

Večje mesto 99 4,14 ,88130 ,08857

Podeželje 10 4,37 ,68516 ,21667

splošno zadovoljstvo z 
informiranjem

Večje mesto 99 4,00 1,000 ,101

Podeželje 12 4,33 ,492 ,142

Na podlagi t-preizkusa za dva neodvisna vzorca (Preglednica 32), s katerim smo ugotavljali 

razliko v zadovoljstvu staršev z informiranostjo med vrtci v večjem mestu in na podeželju, za 

nobeno kategorijo ne moremo trditi, da obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih 

vrednostih. Hipoteza H2 je zavrnjena, saj ne moremo trditi, da obstajajo med temi 

skupinami staršev razlike v zadovoljstvu z informiranjem (Sig. > 0,05).

Preglednica 32: t-test med zadovoljstvom z informiranjem v vrtcih v večjem mestu in v 

podeželskih vrtcih

F
Stopnja 

značilnosti t
Stopinje 
prostosti

Stopnja 
značilnosti 
2-stranski

zadovoljstvo z informiranjem o 
organiziranosti vrtca

,530 ,468 -,617 103 ,539

zadovoljstvo z informiranjem o 
kurikulumu vrtca

1,267 ,263 -,967 102 ,336

zadovoljstvo z informiranjem o otroku ,319 ,573 -,798 107 ,427

splošno zadovoljstvo z informiranjem 1,649 ,202 -1,135 109 ,259

H 3: Stopnja zadovoljstva staršev z informiranjem je odvisna od dolžine vključenosti otroka v 

vrtec.

Starši in otroci preživijo v vrtcu v povprečju pet let, zato je pomembno, da se v tem obdobju 

zgradi z njimi zaupljiv odnos in izpolnijo njihove potrebe in pričakovanja.

Ob pregledu povprečne stopnje pomembnosti informiranja in zadovoljstva z informiranjem o 

organiziranosti in kurikulumu vrtca ter informiranjem o otroku (Preglednica 33) vidimo, da so 

pri vseh kategorijah vrednosti v povprečju najnižje pri starših, ki imajo otroka v vrtcu 2–3 

leta. Starši, ki imajo otroka v vrtcu manj kot leto dni, imajo pri vseh kategorijah pomembnosti 



61

informiranja, pri zadovoljstvu z informiranjem o kurikulumu vrtca in zadovoljstvu z 

informiranjem o otroku najvišje povprečne vrednosti. Starši, ki imajo otroka v vrtcu dlje kot 4 

leta, imajo najvišje povprečne vrednosti pri zadovoljstvu z informiranjem o organiziranosti 

vrtca ter pri splošni oceni zadovoljstva z informiranjem.

Preglednica 33: Pomembnost in zadovoljstvo z informiranjem glede na čas vključenosti 

prvega otroka v vrtec

- 1 leta 1-2 leti 2-3 leta 3-4 let 4 leta - Povprečje

pomembnost informiranja o 
organiziranosti vrtca

4,31 4,29 4,06 4,08 4,20 4,18

zadovoljstvo z informiranjem o 
organiziranosti vrtca

4,17 4,07 4,02 4,09 4,17 4,09

pomembnost informiranja o kurikulumu 
vrtca

4,57 4,36 4,28 4,22 4,43 4,35

zadovoljstvo z informiranjem o 
kurikulumu vrtca

4,37 4,06 3,84 4,04 4,24 4,07

pomembnost informiranja o otroku 4,93 4,70 4,66 4,85 4,70 4,74

zadovoljstvo z informiranjem o otroku 4,43 4,05 4,01 4,32 4,32 4,18

splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,14 3,95 4,10 4,04 4,36 4,10

Med skupinami staršev pa glede na čas vključenosti otroka v vrtec ni statistično značilnih 

razlik. Na podlagi analize variance (Priloga 5) sklepamo, da zadovoljstvo staršev z 

informiranjem ni odvisno od časa vključenosti otroka v vrtec, zato je hipoteza H3 zavrnjena. 

H4: Obstaja statistično značilna povezanost med obsegom in stopnjo informiranosti ter 

zadovoljstvom staršev.

Zadovoljstvo staršev je kompleksen pojav, ki temelji na pričakovanjih staršev in zaznavanju 

kakovosti storitev. Raziskave kažejo, da na zadovoljstvo staršev vplivajo različni dejavniki, ki 

so med seboj soodvisni. V raziskavi preučujemo le, ali je zadovoljstvo staršev z 

informiranjem o organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca in o otroku statistično značilno 

povezano s splošnim zadovoljstvom staršev z informiranjem. 

Starši so zadovoljstvo z informiranjem (Preglednica 34) o organiziranosti in kurikulumu vrtca 

ocenili slabše kot splošno zadovoljstvo z informiranjem. Zadovoljstvo z informiranjem o 

otroku pa so v povprečju ocenili bolje kot splošno zadovoljstvo z informiranjem.
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Preglednica 34: Splošno zadovoljstvo in delno zadovoljstvo z informiranjem - opisna 

statistika

Povprečje Število Standardni 
odklon

Standardna 
napaka 

povprečja

Par 1 splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,14 197 ,886 ,063

zadovoljstvo z informiranjem o 
organiziranosti vrtca

4,09 197 ,69559 ,04956

Par 2 splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,14 198 ,882 ,063

zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu 
vrtca

4,06 198 ,78980 ,05613

Par 3 splošno zadovoljstvo z informiranjem 4,13 201 ,887 ,063

zadovoljstvo z informiranjem o otroku 4,19 201 ,84701 ,05974

Med splošnim zadovoljstvom staršev z informiranjem in delnim zadovoljstvom z 

informiranjem (Preglednica 35) obstajajo statistično značilne razlike (Sig. = 0,00). Splošno 

zadovoljstvo je srednje močno povezano z zadovoljstvom staršev z informiranjem o 

organiziranosti vrtca (r = 0,664, Sig. = 0,00), o kurikulumu vrtca (r = 0,605, Sig. = 0,00) in z 

informiranjem o otroku (r = 0,648, Sig. = 0,00). 

Preglednica 35: Korelacije med splošnim zadovoljstvom in delnim zadovoljstvom z 

informiranjem

Število Korelacije
Stopnja 

značilnosti

Par 1 splošno zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z 
informiranjem o organiziranosti vrtca

197 ,664 ,000

Par 2 splošno zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z 
informiranjem o kurikulumu vrtca

198 ,605 ,000

Par 3 splošno zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z 
informiranjem o otroku

201 ,648 ,000

Preglednica 36 prikazuje izračun t-testa med splošnim zadovoljstvom z informiranjem in 

zadovoljstvom staršev z informiranjem o organiziranosti vrtca, o kurikulumu vrtca in o 

otroku. Med kategorijami ni statistično značilnih razlik.
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Preglednica 36: t-test med splošnim zadovoljstvom in delnim zadovoljstvom z 

informiranjem

t
Stopinje 
prostosti

Stopnja 
značilnosti 
2-stranski

Par 1 splošno zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z 
informiranjem o organiziranosti vrtca

1,187 196 ,237

Par 2 splošno zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z 
informiranjem o kurikulumu vrtca

1,466 197 ,144

Par 3 splošno zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z 
informiranjem o otroku

-1,154 200 ,250

Regresijska analiza

Ustreznost modela in medsebojno odvisnost med spremenljivkami smo ugotavljali z multiplo 

regresijo. Odvisna spremenljivka (y) je splošno zadovoljstvo, neodvisne spremenljivke (x) pa 

so delna zadovoljstva z informiranjem. 

Preglednica 37: Povzetek modela (regresije)

Model R R kvadrat
Popravljeni R 

kvadrat
Standardna 

napaka ocene

1 ,725a ,526 ,517 ,629

a. Predpostavke: (Konstanta), otrok - zadovoljstvo, organiziranost - zadovoljstvo, kurikulum -
zadovoljstvo

Rezultati regresije (Preglednica 37) kažejo, da je naš model dober. Vrednost korelacijskega 

koeficienta (R = 0,725) kaže, da je splošno zadovoljstvo z informiranjem srednje močno 

povezano z zadovoljstvom z informiranjem o organiziranosti vrtca, o kurikulumu vrtca in 

otroku. Na podlagi popravljenega multiplega determinacijskega koeficienta (R² = 0,517) 

ocenjujemo, da lahko zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca, kurikulumu vrtca 

in otroku pojasni približno 52 % variabilnosti splošnega zadovoljstva z informiranjem. 

Približno 48 % variabilnosti splošnega zadovoljstva z informiranjem pa povzročajo neznani in 

naključni dejavniki. 

Zanesljivost regresijske funkcije ugotavljamo z F-testom (Preglednica 38). Na podlagi 

vrednosti F-testa (F = 63,158, Sig. = 0,00) ocenjujemo, da je model statistično značilen. Na 

podlagi vzorčnih podatkov lahko pri zanemarljivem tveganju sprejmemo sklep, da je vsaj en 

parcialni regresijski koeficient različen od nič. Na podlagi vzorca sklepamo, da vsaj eden 

izmed predpostavljenih dejavnikov značilno vpliva na splošno zadovoljstvo z informiranjem. 
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Preglednica 38: Ocena regresijskega modela (ANOVAᵇ)

Model
Vsota 

kvadratov
Stopinje 
prostosti

Povprečje 
kvadratov F

Stopnja 
značilnosti

1 Regression 75,011 3 25,004 63,158 ,000ª

Residual 67,697 171 ,396

Skupaj 142,709 174

a. Predpostavke: (konstanta), organiziranost - zadovoljstvo, kurikulum - zadovoljstvo, otrok -
zadovoljstvo
b. Odvisna spremenljivka: splošno zadovoljstvo

Zanesljivost parcialnih regresijskih koeficientov (Preglednica 39) ugotavljamo s t-testom.

Vrednost statistike t in raven značilnosti kažeta, da je koeficient značilno različen od nič, kar 

pomeni, da obstaja odvisnost med opazovanimi spremenljivkami. Med splošnim 

zadovoljstvom z informiranjem in zadovoljstvom z informiranjem o otroku in zadovoljstvom 

z informiranjem o organiziranosti vrtca je statistično značilna razlika (Sig. = 0,000).

Preglednica 39: Koeficienti regresijskega modelaª

Model

Nestandardizirani 
koeficienti Standardizirani koeficienti

B
Standardna 

napaka Beta t
Stopnja 

značilnosti

1 konstanta ,397 ,285 1,394 ,165

organiziranost - zadovoljstvo ,461 ,112 ,360 4,115 ,000

kurikulum - zadovoljstvo -,035 ,127 -,031 -,279 ,780

otrok - zadovoljstvo ,475 ,099 ,455 4,790 ,000

a. Odvisna spremenljivka: splošno zadovoljstvo

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja sklepamo, da je splošno 

zadovoljstvo z informiranjem odvisno od zadovoljstva z informiranjem o organiziranosti vrtca 

in zadovoljstva z informiranjem o otroku. Ocenjujemo, da se splošno zadovoljstvo z 

informiranjem v povprečju zmanjša za 0,035 enote, če se zadovoljstvo z informiranjem o 

kurikulumu vrtca poveča za eno enoto, drugi dejavniki pa ostanejo nespremenjeni. Na podlagi 

rezultatov regresijske analize hipotezo H4 zavrnemo.

6.3 Ugotovitve in priporočila 

Rezultate raziskave smo predstavili v prejšnjem poglavju, tu navajamo le ključne ugotovitve 

raziskave in priporočila za prakso in nadaljnje raziskave. 

6.3.1 Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z informiranjem 

Rezultati raziskave so pokazali, da je za starše najpomembnejše informiranje o otroku, zlasti 

informiranje o njegovem razvoju in napredku (4,85), o druženju otroka z drugimi otroki 
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(4,82) in o njegovi vključenosti v igro, dejavnosti in skupino (4,80). Večjo pomembnost so 

pripisali tudi drugim kategorijam, ki so neposredno povezane z otrokom: zdravstvene 

posebnosti (4,72), prehrana otroka (4,72), metode in oblike dela z otroki (4,67) in reševanje 

vzgojnih težav (4,67).

Najnižje povprečne vrednosti pri pomembnosti informiranja staršev so na področju 

organiziranosti vrtca pri informiranju o delovanju sklada vrtca (3,57), na področju 

informiranja o kurikulumu vrtca pri informiranju o ponudbi letovanj/zimovanj in vključevanju 

drugih odraslih v vrtec (3,77), na področju informiranja o otroku pa pri podpori/pomoči 

staršem pri razvoju in učenju otroka (4,61).

Pri zadovoljstvu z informiranjem so starši največje zadovoljstvo z informiranjem izrazili pri 

informiranju o poslovnem času (4,64); sledijo informiranje o zadovoljevanju osnovnih potreb 

otroka (4,39), o druženju otroka z drugimi otroki/socialne izkušnje (4,36) in o rutinskih 

dejavnostih (4,32). Z informiranjem vrtca so starši najmanj zadovoljni pri kategorijah s 

področja informiranja o organiziranosti vrtca in kurikulumu vrtca. Starši so najmanj 

zadovoljni z informiranjem o delovanju sklada vrtca (3,70), o nadomeščanju in menjavi 

strokovnih delavcev (3,72) ter o ponudbi letovanj/zimovanj (3,72). Pri teh kategorijah mnenja 

staršev tudi bolj variirajo. Pri informiranju o otroku so starši najmanj zadovoljni z 

informiranjem o podpori/pomoči staršem pri razvoju in učenju otroka (3,95). 

Na podlagi rezultatov analize variance ugotavljamo, da obstaja med skupinami staršev glede 

na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, statistično značilna razlika (Sig. < 0,05) pri 

pomembnosti informiranja o uvajanju sprememb in novosti v vrtcu in pri zadovoljstvu staršev 

z informiranjem o materialnih pogojih za delo z otroki. Na podlagi rezultatov sklepamo, da bi 

morali vrtci v manjšem mestu več pozornosti nameniti informiranju staršev o uvajanju 

sprememb in novosti v vrtec, vrtci v večjih mestih pa informiranju staršev o materialnih 

pogojih za delo z otroki. 

Starši so na vseh področjih informiranja v povprečju bolje ocenili pomembnost informiranja 

kot zadovoljstvo z informiranjem. Pomembnost informiranja je za starše statistično značilno 

povezana z zadovoljstvom staršev z informiranjem, kar kaže, da se z večanjem pričakovanj 

povečuje tudi zadovoljstvo z informiranjem. Starši z večjimi pričakovanji so bolj zadovoljni 

od staršev z manjšimi. Med pomembnostjo informiranja in zadovoljstvom z informiranjem 

obstajata statistično značilni razliki na področju informiranja o kurikulumu vrtca in 

informiranja o otroku. Na podlagi rezultatov sklepamo, da so pričakovanja staršev o 

informiranju šibko povezana z zadovoljstvom z informiranjem. Na področju informiranja o 

kurikulumu vrtca in informiranja o otroku so pričakovanja staršev statistično značilno višja od 

zadovoljstva z informiranjem, zato sklepamo, da starši pričakujejo več informacij o 

kurikulumu vrtca in o otroku, kot jih dejansko dobijo.
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6.3.2 Viri in načini informiranja 

Za starše je najpomembnejše neposredno informiranje "iz oči v oči", ki omogoča osebni stik 

in povratno informacijo. Glede na rezultate je za starše najpomembnejše informiranje prek 

temeljnih oblik komuniciranja s starši. Najpomembnejše je dnevno informiranje ob 

prihodu/odhodu otroka, ki mu sledi informiranje na govorilnih urah, ter na oglasni deski in s 

pisnimi sporočili. Staršem se zdi najmanj pomembno informiranje s pisnimi gradivi. Tudi 

zadovoljstvo staršev je največje pri informiranju prek formalnih načinov komuniciranja. Starši 

so najbolj zadovoljni z informiranjem na govorilnih urah (4,41), sledi informiranje na oglasni 

deski in s pisnimi sporočili (4,24) ter na roditeljskem sestanku (4,18). Starši so najmanj 

zadovoljni z informiranjem po telefonskih sporočilih (3,41). 

Na podlagi rezultatov analize variance ugotavljamo, da obstaja med skupinami staršev glede 

na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje, statistično značilna razlika (Sig. < 0,05) pri 

pomembnosti roditeljskega sestanka kot vira pridobivanja informacij. Na podlagi rezultatov 

sklepamo, da bi vrtci na podeželju morali več pozornosti nameniti informiranju staršev na 

roditeljskih sestankih.

Starši bi nekatere pomembne informacije lahko pridobili s pisnimi gradivi in tako čas 

neposrednega stika izkoristili bolj za informacije, ki zahtevajo dvosmerno komunikacijo.

6.3.3 Kakovost informiranja in splošno zadovoljstvo 

Čeprav je informiranje razumljivo, jasno in strokovno, je za starše premalo uporabno in 

zadostno. Vrtec staršem posreduje razumljive informacije, ki pa ne zadovoljijo njihovih

pričakovanj do informiranja.

Starši so v povprečju zadovoljni z informiranjem (4,14). Na podlagi rezultatov Pearsonovega 

koeficienta ugotavljamo, da je splošno zadovoljstvo močno povezano z roditeljskimi sestanki,

kar pomeni, da večje zadovoljstvo staršev z roditeljskimi sestanki povečuje splošno 

zadovoljstvo staršev z informiranjem. 

Starši kljub visokemu zadovoljstvu z informiranjem menijo, da dobijo sicer razumljive 

informacije, ki pa niso koristne in uporabne. Vrtec je dolžan zagotavljati kakovostne 

informacije, da starši ne bodo iskali informacij pri drugih ljudeh. To je pomembno predvsem 

v sedanjem času, ko so vrtci na trgu in se ponovno pričakuje upad rojstev, kar pomeni, da 

bodo starši imeli večjo možnost izbire vrtca, ki bo najbolje zadovoljeval potrebe in 

pričakovanja vseh odjemalcev. "Osnovam komunikacije je namenjeno precej pozornosti, saj 

je od poznavanja zakonitosti in pravil komunikacije ter kakovosti praktičnih izkušenj odvisno, 

kakšne odnose bo vrtec vzpostavljal s starši." (Intihar in Kepec 2002, 9)
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6.3.4 Preverjanje hipotez 

H1: Pričakovanja staršev do informiranosti so statistično pomembno višja od splošne ocene 

staršev o zadovoljstvu z informiranostjo. Ugotovili smo, da med splošnim zadovoljstvom z 

informiranjem ter pomembnostjo informiranja na področju organiziranosti vrtca, kurikuluma 

vrtca in otroka obstaja statistično značilna razlika pri informiranju o kurikulumu vrtca ter 

informiranju o otroku. Na podlagi rezultatov sklepamo, da so pričakovanja staršev z 

informiranjem o kurikulumu vrtca in z informiranjem o otroku statistično značilno višja od 

splošnega zadovoljstva z informiranjem. Hipotezo H1 smo zavrnili.

H2: Razlika v zadovoljstvu staršev z informiranostjo med vrtci v večjem mestu in 

podeželskimi vrtci je statistično pomembna. Med skupinama ne obstaja statistično značilna 

razlika, zato smo hipotezo H2 zavrnili.

H3: Stopnja zadovoljstva staršev z informiranjem je odvisna od časa vključenosti otroka v 

vrtec. Z analizo variance smo ugotovili, da zadovoljstvo staršev z informiranjem ni odvisno 

od časa vključenosti otroka v vrtec, zato smo hipotezo H3 zavrnili.

H4: Obstaja statistično značilna povezanost med obsegom in stopnjo informiranosti ter 

zadovoljstvom staršev. Dejavniki zadovoljstva z informiranjem o organiziranosti vrtca, o

kurikulumu vrtca in otroku so močno povezani s splošnim zadovoljstvom. Z regresijsko 

analizo smo ugotovili, da je splošno zadovoljstvo z informiranjem statistično značilno 

povezano z zadovoljstvom z informiranjem o otroku in z informiranjem o organiziranosti 

vrtca. Na podlagi ugotovitev regresijske analize smo hipotezo H4 zavrnili.

6.3.5 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Raziskava je bila izvedena le med starši, ki so predstavniki v svetu staršev. Smiselno bi jo bilo 

razširiti in vanjo vključiti vse starše, ki imajo otroka v vrtcu. Zanimiva bi bila tudi primerjava 

med samostojnimi javnimi vrtci, vrtci pri osnovnih šolah in zasebnimi vrtci ali med 

slovenskimi starši in starši, ki prihajajo iz drugih kulturnih in jezikovih okolij. 

Na zadovoljstvo staršev z informiranjem vplivajo poleg "trdih" dejavnikov tudi "mehki", ki 

jih nismo raziskovali; dobro bi bilo raziskati tudi te druge dejavnike, pomembne za 

informiranje staršev, in ugotoviti, kako vplivajo na zadovoljstvo staršev z informiranjem. 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskati, katere informacije so za starše koristne in 

uporabne in katere najbolj pogrešajo. 

Pri analizi in interpretaciji rezultatov se nam je porodilo vprašanje, ali je zadovoljstvo staršev 

z informiranjem povezano s starostjo/razvojem otroka in z razvojnimi težavami, ki jih prinaša 

posamezno obdobje, kar bi prav tako lahko bilo predmet morebitnih nadaljnjih raziskav.
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6.3.6 Priporočila za prakso 

V vrtcih bi bilo dobro z analizo ugotoviti, kakšne so dejanske razmere na področju 

informiranja staršev (potrebe in pričakovanja staršev o informiranju vrtca, vsebina 

informiranja staršev, viri in načini informiranja, uporabnost in koristnost informacij za starše, 

zadovoljstvo staršev z informiranjem) in na podlagi rezultatov načrtovati in sistematično 

izvajati aktivnosti za izboljšanje informiranja.

Na nivoju vrtca bi morali v sodelovanju z vsemi odjemalci izdelati strategijo informiranja 

obstoječih in potencialnih odjemalcev, v kateri bi opredelili vsebino, vire in načine 

informiranja, čas ter odgovorne za posredovanje posameznih informacij, saj se dela in naloge 

zaposlenih razlikujejo, razlikujejo pa se tudi pričakovanja odjemalcev. 

Zaposlenim, pedagoškim in nepedagoškim delavcem, bi bilo treba ponuditi usposabljanje, 

med katerim bi pridobili dodatna znanja, ki bi jim omogočala uspešno in učinkovito 

informiranje staršev.

Zagotoviti bo treba več možnosti za neposreden stik s starši in poskrbeti za celostni pogovor o 

otroku. 

6.3.7 Prispevek magistrske naloge k znanosti

Ključni prispevek naloge k znanosti je v raziskavi, preučevanju in opredeljevanju pomena 

informiranja staršev in povezanosti med pomembnostjo informiranja staršev in zadovoljstvom

staršev z informiranjem v samostojnih javnih vrtcih v Sloveniji. Rezultati raziskave so 

osvetlili pričakovanja staršev ter njihovo zadovoljstvo z informiranjem.

Ugotovitve raziskave omogočajo vpogled v pričakovano in dejansko stanje na področju 

informiranja in so lahko koristna informacija za ravnatelje in druge odjemalce vrtca, 

predvsem za to, da bodo ti začeli razmišljati, kako izboljšati informiranje in uspešneje 

zadovoljevati potrebe in pričakovanja staršev, povezane z informiranjem staršev in z 

uresničevanjem zakonskih določil. 

Ugotovitev raziskave ne moremo posplošiti za ves slovenski prostor, kljub temu pa so za 

vrtce lahko izhodišče za ugotavljanje dejanskega stanja o informiranju staršev ali podlaga za 

nadaljnje raziskave. Z istim anketnim vprašalnikom bi bilo smiselno raziskavo izvesti med 

vsemi starši, ki imajo otroka vključenega v vrtec v Sloveniji. 
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7 SKLEP

Globalizacija in tržna naravnanost prinašata pomembne spremembe na področje vzgoje in

izobraževanja, kamor spada tudi predšolska vzgoja. Upad števila rojstev, ustanavljanje 

zasebnih vrtcev in možnost izbire so vrtce prisilili k uvajanju različnih tržnih dejavnosti, s 

katerimi ohranjajo in povečujejo vpis otrok v vrtec. V zadnjih letih se je povečalo število 

rojstev, kar je vplivalo na povečan vpis otrok v vrtec, vendar se ta trend počasi umirja. Za 

uspešno delovanje vrtcev so poleg otrok zelo pomembni tudi starši, ki izbirajo vrtec za 

svojega otroka. Starši pogosto izberejo vrtec, ki je blizu doma in cenovno dosegljiv, na izbiro 

pa vplivajo tudi informacije prijateljev, znancev ter kakovost izvedbe programa. Zaradi 

sprememb in razvoja predšolske dejavnosti prihaja med vrtci do čedalje večje konkurenčnosti, 

predvsem v mestnem okolju.

Vrtci se zato lotevajo različnih dejavnosti, ki razvijajo in izboljšujejo kakovost vzgojno-

izobraževalnega procesa in zadovoljujejo potrebe in pričakovanja obstoječih in potencialnih 

odjemalcev, zlasti otrok in staršev. 

Zadovoljstvo odjemalcev je eden od dejavnikov kakovosti vrtcev. Ena od ključnih dejavnosti 

in elementov kakovosti vrtca in zadovoljstva odjemalcev je komunikacija, vanjo pa uvrščamo 

tudi informiranje staršev. 

Raziskavo smo usmerili v proučevanje informiranja staršev. Predstavnikom staršev v svetu

staršev smo posredovali spletni vprašalnik, ki smo ga zasnovali za potrebe raziskave na 

podlagi teoretičnih izhodišč in vprašalnikov, ki so bili uporabljeni v projektih kakovosti v 

Sloveniji. V raziskavo, ki smo jo opravili v začetku leta 2015, smo zajeli naslednja področja: 

informiranje o organiziranosti vrtca, o kurikulumu vrtca in otroku, vire informiranja, kakovost 

informacij in splošno oceno zadovoljstva z informiranjem. Na podlagi pridobljenih podatkov 

smo ugotovili stanje in razkorak med pomembnostjo in zadovoljstvom na področju 

informiranja staršev v samostojnih javnih vrtcih, preverili hipoteze in dosegli zastavljene cilje 

naloge. 

Rezultati raziskave so pokazali, do je za starše najpomembnejše informiranje o otroku, ki 

poteka v neposredni komunikaciji iz oči v oči in omogoča osebni stik ter takojšnjo povratno 

informacijo. Za starše so najpomembnejše informacije o razvoju in napredku otroka in o 

socialni interakciji z vrstniki. Tem kategorijam starši pripisujejo veliko pomembnost. Najbolj 

zadovoljni so z informiranjem o poslovnem času (4,64), ki spada na področje informiranja o 

organiziranosti vrtca, z informiranjem o zadovoljevanju osnovnih potreb otroka (4,39) in o 

druženju otroka z drugimi otroki/socialne izkušnje (4,36), kar je del informiranja o otroku.

Starši so v povprečju bolje ocenili pomembnost informiranja o organiziranosti vrtca, 

kurikulumu vrtca in o otroku kot zadovoljstvo z informiranjem na teh področjih. Na podlagi 

rezultatov sklepamo, da starši na področju informiranja o kurikulumu vrtca in informiranja o 
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otroku pričakujejo več informacij, kot jih dejansko dobijo. Pričakovanja staršev do 

informiranja so le šibko povezana z zadovoljstvom z informiranjem, kar kaže, da z večanjem 

pričakovanj staršev narašča tudi njihovo zadovoljstvo z informiranjem.

Starši največ pomembnosti in zadovoljstva pripisujejo virom in načinom informiranja s 

temeljnimi oblikami komuniciranja, ki omogočajo neposredno komunikacijo iz oči v oči, 

osebni stik in povratno informacijo. Za starše je najpomembnejše dnevno informiranje ob 

prihodu/odhodu otroka, medtem ko so najbolj zadovoljni z informiranjem na govorilnih urah 

(4,41).

Pri pomembnosti virov informiranja je šibka povezanost le med roditeljskimi sestanki in 

govorilnimi urami ter med dnevno komunikacijo ob prihodu/odhodu otroka in priložnostnimi 

pogovori. Zadovoljstvo staršev z različnimi načini informiranja je medsebojno povezano in 

kaže, da več zadovoljstva z enim od načinov informiranja poraja več zadovoljstva tudi z 

drugimi načini informiranja. Vrtec staršem posreduje razumljive informacije, ki pa v celoti ne 

zadovoljijo njihovih pričakovanj do informiranja. 

Na podlagi preverjanja hipotez smo vse zastavljene hipoteze zavrnili. Na podlagi rezultatov 

pa lahko sklepamo:

− da so pričakovanja staršev do informiranja o kurikulumu vrtca in do informiranja o 

otroku večja od splošnega zadovoljstva z informiranjem in

− da je splošno zadovoljstvo z informiranjem povezano z zadovoljstvom staršev z 

informiranjem o otroku in organiziranosti vrtca. 

Iz rezultatov sklepamo, da so starši v samostojnih javnih slovenskih vrtcih zelo zadovoljni z 

informiranjem vrtcev (4,14). Kljub zadovoljstvu z informiranjem pa prihaja pri starših do 

razhajanj med pričakovanji (pomembnostjo) in zadovoljstvom z informiranjem tako na 

področju vsebine kot virov informiranja, kar vrtcem ponuja priložnost, da izboljšajo 

informiranje staršev. 

Vrtci se lotevajo različnih načinov informiranja, ki predstavljajo sredstvo in cilj 

zadovoljevanja potreb. Vprašanje pa je, ali se vrtci zavedajo pomena informiranja staršev, v 

katerega so vključeni vsi zaposleni, in ali so za to dovolj usposobljeni, saj gre za področje, ki 

zahteva nova znanja in delovanje. Za večje zadovoljstvo staršev z informiranjem je treba

razmisliti o strategijah za raziskovanje potreb in pričakovanj obstoječih in potencialnih otrok 

in staršev in o uporabi novih načinov informiranja, ki bodo zadovoljili potrebe in 

pričakovanja staršev ter omogočili učinkovito in uspešno informiranje. Informiranje staršev je 

eden od elementov prepoznavnosti vrtcev v okolju, zato je pomembno, da vrtci staršem nudijo 

kakovostne informacije o otroku ter o življenju in delu vrtcev. Za uspešnejše informiranje in 

zadovoljevanje pričakovanj staršev so čedalje pomembnejši sodobni načini komuniciranja s 

starši in zagotavljanje čim bolj prilagodljivega informiranja.
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PRILOGE

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z njim glede na kraj, kjer se nahaja 
vrtec, ki ga otrok obiskuje

Priloga 3 Korelacije med pomembnostjo virov informiranja 

Priloga 4 Korelacije med zadovoljstvom z načini informiranja 

Priloga 5 Zadovoljstvo z informiranjem glede na čas vključenosti prvega otroka v vrtec

Priloga 6 Izpisi računalniške obdelave podatkov

Priloga 7 Spremno pismo ravnateljem in staršem





Priloga 1

Anketni vprašalnik

Spoštovani starši!

Sem Darja Babič, svetovalna delavka v vrtcu in podiplomska študentka Fakultete za 

management. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom "Vpliv informiranosti na 

zadovoljstvo staršev otrok v vrtcih". Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti podatke o 

pomenu informiranja in vašem zadovoljstvu z njim. Vljudno vas prosim, da namenite 

približno 15 minut svojega dragocenega časa izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Vaši 

odgovori so popolnoma anonimni in bodo uporabljeni izključno za raziskave v okviru 

magistrske naloge.

Hvala za vaše sodelovanje!

l. Splošni podatki

1. Vprašalnik izpolnjuje: (Označite izbrani odgovor.)

mati oče drugo (skrbnik, rejnik)

2. Stopnja izobrazbe: (Označite izbrani odgovor.)
− dokončana osnovna šola
− dokončana 2- ali 3-letna srednja poklicna/strokovna šola
− dokončana 4- ali 5-letna srednja šola 
− dokončan višješolski program
− dokončan visokošolski ali univerzitetni študijski program 
− dokončana specializacija, magisterij ali doktorat

3. Koliko časa (v letih in/ali mesecih) vaš otrok (otroci) že obiskuje (-jo) vrtec? Napišite 
podatke za vaše otroke, ki so vključeni v vrtec. 
(Vpišite starost otroka in čas vključenosti v letih in mesecih za vse vključene otroke.) 

Starost otroka Čas vključenosti v vrtec

1. otrok ____ let________mesecev ____ let________mesecev

2. otrok ____ let________mesecev ____ let________mesecev

3. otrok ____ let________mesecev ____ let________mesecev

4. Otrok obiskuje vrtec: (Označite izbrani odgovor.)
− v večjem mestu (več kot 20 000 prebivalcev)
− v manjšem mestu (od 3001 do 19 999 prebivalcev)
− na podeželju (manj kot 3000 prebivalcev)



Priloga 1

ll. Zadovoljstvo staršev z informiranjem

V nadaljevanju so trije sklopi trditev, ki se nanašajo na informiranje o organiziranosti vrtca, 
kurikulumu in otroku. V levem stolpcu na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo pomembnosti 
informiranja za vas, pri čemer pomeni: 1 – nepomembno in 5 – zelo pomembno. V desnem 
stolpcu pa na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo zadovoljstva z informiranjem, pri čemer 
pomeni: 1 – nezadovoljen in 5 – zelo zadovoljen. 

5. Vrtec/vzgojitelji vas informirajo o organiziranosti dela. Vaše zadovoljstvo s tem in 
pomembnost, ki jo temu pripisujete, izrazite tako, da v obeh stolpcih označite številko, 
ki najbolje odraža vaše mnenje.

Pomembnost Informiranje o organiziranosti vrtca Zadovoljstvo

1 2 3 4 5 poslovni čas vrtca 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 prehrana v vrtcu 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 zdravstvene posebnosti (npr. bolezni, uši) 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 pravila in predpisi vrtca (hišni red, varnost otrok ...) 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 nadomeščanje in menjava strokovnih delavcev 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 delovanje oddelkov, združevanje skupin 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 materialni pogoji za delo z otroki (oprema, igralni 
material, prostori ...)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 delovanje sklada vrtca 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 delovanje sveta staršev 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo težave 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 sodelovanje z drugimi institucijami 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 dosegljivost strokovnih delavcev 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 dosegljivost vodstvenih delavcev 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 dosegljivost strokovnih služb (svetovalna služba, 
vodja zdravstveno higienskega režima ...)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 dosegljivost administrativno-računovodskih delavcev 1 2 3 4 5
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6. Vrtec/vzgojitelji vas informirajo o kurikulumu (programu) vrtca. Vaše zadovoljstvo s 
tem in pomembnost tega izrazite tako, da v obeh stolpcih označite številko, ki najbolje 
odraža vaše mnenje.

Pomembnost Informiranje o kurikulumu vrtca Zadovoljstvo

1 2 3 4 5 izbira dejavnosti in vsebin 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 metode in oblike dela z otroki 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 možnosti izbire med različnimi dejavnostmi 
(upoštevanje potreb, interesov in želja otrok)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 rutinske dejavnosti (prehrana, počitek in spanje, 
higiena, prihod/odhod iz vrtca)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 izvajanje/povezovanje dejavnosti glede na starost, 
razvoj in učenje otrok

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 spremljanje dela in rezultatov dejavnosti 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 reševanje vzgojnih težav 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 ponudba obogatitvenih dejavnosti (gledališče, obiski 
delovnih organizacij, izleti ...)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 ponudba dodatnih dejavnosti (tuji jezik, ples, športne 
aktivnosti ...)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 ponudba letovanj/zimovanj 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 sodelovanje s starši in drugimi odjemalci 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 vključevanje drugih odraslih v vrtec (študenti, 
prostovoljci ...)

1 2 3 4 5

7. Vrtec/vzgojitelji vas informirajo o razvoju in napredku otroka. Vaše zadovoljstvo z 
informiranjem in pomembnost informacij izrazite tako, da v obeh stolpcih označite
številko, ki najbolje odraža vaše mnenje.

Pomembnost Informiranje o otroku Zadovoljstvo

1 2 3 4 5 vključenost otroka v igro, dejavnosti, skupino 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 druženje otroka z drugimi otroki, pridobivanje 
socialnih izkušenj

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 zadovoljevanje osnovnih potreb otroka (prehrana, 
spanje, higiena, druženje z vrstniki ...)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 razvoj in napredek otroka 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 komunikacija otroka (z otroki, z odraslimi) 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 upoštevanje individualnih posebnosti otroka 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 podpora/pomoč staršem pri razvoju in učenju otroka 
(kako komunicirati z otrokom, kako se igrati z 
otrokom, načini spodbujanja otrokovega razvoja ...)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 načini reševanja konfliktov v skupini 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 odločitve, ki vplivajo na položaj in počutje otroka ter 
njegovo uspešnost

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 pomen sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj 
otroka in boljše dosežke

1 2 3 4 5
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8. Kateri viri informacij so za vas najpomembnejši?
Spodaj naštete vire informacij razvrstite po pomembnosti tako, da vsakemu elementu 
pripišete številko, pri čemer pomeni: 1 – najpomembnejši in 8 – najmanj pomemben. 

Pomembnost Viri informacij

___________ roditeljski sestanek

___________ govorilne ure

___________ oglasna deska in pisna sporočila

___________ dnevna komunikacija ob prihodu/odhodu otroka

___________ pisna gradiva (publikacija, zloženke, letni delovni načrt, evalvacije, 
poročila, zapisniki sveta staršev ...)

___________ priložnostni individualni pogovori (starši, strokovni delavci, otroci)

___________ spletna stran, elektronska sporočila

___________ telefonska sporočila

9. V vrtcih so različni načini informiranja.
Zadovoljstvo z navedenimi načini informiranja izrazite s stopnjami na lestvici od 1 do 
5, pri čemer pomeni: 1 – nezadovoljen in 5 – zelo zadovoljen.(V vsaki vrstici označite 
izbrani odgovor.) 

Načini informiranja Zadovoljstvo

roditeljski sestanek 1 2 3 4 5

govorilne ure 1 2 3 4 5

oglasna deska in pisna sporočila 1 2 3 4 5

dnevna komunikacija ob prihodu/odhodu otroka 1 2 3 4 5

pisna gradiva (publikacija, zloženke, letni delovni 
načrt, evalvacije, poročila, zapisniki Sveta staršev ...)

1 2 3 4 5

priložnostni individualni pogovori (starši, strokovni 
delavci, otroci)

1 2 3 4 5

spletna stran, elektronska sporočila 1 2 3 4 5

telefonska sporočila 1 2 3 4 5

10. Kakovost informiranja je odvisna od načina informiranja.
Na lestvici od 1 do 5 izrazite stopnjo zadovoljstva z načini informiranja, pri čemer 
pomeni: 1 – nezadovoljen in 5–zelo zadovoljen. (V vsaki vrstici označite izbrani 
odgovor.)

Kakovost informiranja Zadovoljstvo

dostopnost 1 2 3 4 5

jasnost 1 2 3 4 5

razumljivost 1 2 3 4 5

natančnost/strokovnost 1 2 3 4 5

zanesljivost/pravočasnost 1 2 3 4 5

zadostnost 1 2 3 4 5

uporabnost/koristnost 1 2 3 4 5
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lll. Splošna ocena zadovoljstva staršev z informiranjem

11. Na lestvici od 1 do 5 izrazite splošno stopnjo zadovoljstva z informiranjem, pri čemer 
pomeni: 1 – nezadovoljen in 5 – zelo zadovoljen. (Označite izbrani odgovor.)

1 2 3 4 5

12. Prosim, da napišete, ali vas po čem v vprašalniku nismo vprašali, pa je po vašem 
mnenju pomembno za boljše informiranje v vrtcu.
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Priloga 2: Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z njim glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje

Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z njim glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga

otrok obiskuje - povprečne vrednosti
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večje mesto Povprečje 4,2574 3,9954 4,4322 4,0070 4,7949 4,1372

Število 102 95 102 95 102 99

Standardni odklon ,53846 ,76526 ,44757 ,81873 ,29426 ,88130

manjše mesto Povprečje 4,1535 4,1671 4,2856 4,0756 4,6756 4,2402

Število 103 95 103 97 103 94

Standardni odklon ,55625 ,60914 ,51139 ,77150 ,47813 ,82232

podeželje Povprečje 4,3490 4,1500 4,3681 4,2778 4,7500 4,3667

Število 12 10 12 9 12 10

Standardni odklon ,57249 ,62514 ,48391 ,58333 ,27061 ,68516

Skupaj Povprečje 4,2131 4,0847 4,3591 4,0522 4,7358 4,1962

Število 217 200 217 201 217 203

Standardni odklon ,54956 ,69053 ,48393 ,78605 ,39442 ,84445

Pomembnost informiranja in zadovoljstvo z njim glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki ga

otrok obiskuje – ANOVA
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pomembnost - organiziranost 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,787 2 ,393 1,306 ,273

Znotraj skupin 64,449 214 ,301

Skupaj 65,236 216

zadovoljstvo - organiziranost 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,445 2 ,723 1,524 ,220

Znotraj skupin 93,444 197 ,474

Skupaj 94,890 199

pomembnost - kurikulum 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,102 2 ,551 2,384 ,095

Znotraj skupin 49,483 214 ,231

Skupaj 50,586 216

zadovoljstvo - kurikulum

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,705 2 ,353 ,568 ,568

Znotraj skupin 122,871 198 ,621

Skupaj 123,576 200

pomembnost - otrok

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,733 2 ,366 2,385 ,094

Znotraj skupin 32,869 214 ,154

Skupaj 33,602 216

zadovoljstvo - otrok

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,818 2 ,409 ,571 ,566

Znotraj skupin 143,227 200 ,716

Skupaj 144,045 202
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Priloga 3: Korelacije med pomembnostjo virov informiranja
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Splošno

zadovo-
ljstvo

Pearsonova korelacija 1 -,193** -,015 -,010 ,001 -,014 ,045 ,059 ,098

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,005 ,823 ,881 ,986 ,840 ,511 ,392 ,153

Število 214 214 214 214 214 214 214 214 214

Rodite-
ljski 
sestanek

Pearsonova korelacija -,193** 1 ,197** -,278** -,245** ,003 -,254** -,174 -,198**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,005 ,004 ,000 ,000 ,969 ,000 ,010 ,003

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Govori-
lna ura

Pearsonova korelacija -,015 ,197** 1 -,087 ,078 -,304** -,139* -,284** -,346**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,823 ,004 ,200 ,255 ,000 ,041 ,000 ,000

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Oglasna
deska

Pearsonova korelacija -,010 -,278** -,087 1 ,068 ,010 -,150* -,157* -,223**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,881 ,000 ,200 ,320 ,880 ,027 ,021 ,001

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Dnevna 
komuni-
kacija

Pearsonova korelacija ,001 -,245** ,078 ,068 1 -,387** ,208** -,353** -,302**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,986 ,000 ,255 ,320 ,000 ,002 ,000 ,000

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Pisna 
gradiva

Pearsonova korelacija -,014 ,003 -,304** ,010 -,387** 1 -,229** -,040 ,042

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,840 ,969 ,000 ,880 ,000 ,001 ,560 ,536

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Prilož-
nostni
pogovori

Pearsonova korelacija ,045 -,254** -,139* -,150* ,208** -,229** 1 -,263** -,260**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,511 ,000 ,041 ,027 ,002 ,001 ,000 ,000

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Splet in 
e-pošta

Pearsonova korelacija ,059 -,174 -,284** -,157* -,353** -,040 -,263** 1 ,132

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,392 ,010 ,000 ,021 ,000 ,560 ,000 ,052

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

Telefon-
ska spo-
ročila

Pearsonova korelacija ,098 -,198** -,346** -,223** -,302** ,042 -,260** ,132 1

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,153 ,003 ,000 ,001 ,000 ,536 ,000 ,052

Število 214 217 217 217 217 217 217 217 217

* Korelacija je značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski).
** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski).
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Priloga 4: Korelacije med zadovoljstvom z načini informiranja
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Splošno

zadovo-
ljstvo

Pearsonova korelacija 1 ,612** ,511** ,461** ,566** ,418** ,457** ,525** ,537**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 214 213 214 214 214 214 214 214

Rodite-
ljski 
sestanek

Pearsonova korelacija ,612** 1 ,508** ,404** ,355** ,474** ,366** ,378** ,390**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

Govori-
lna ura

Pearsonova korelacija ,511** ,508** 1 ,328** ,401** ,299** ,410** ,207** ,361**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000

Število 213 214 214 214 214 214 214 214 214

Oglasna
deska

Pearsonova korelacija ,461** ,404** ,328** 1 ,422** ,404** ,463** ,457** ,392**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

Dnevna 
komuni-
kacija

Pearsonova korelacija ,566** ,355** ,401** ,422** 1 ,300** ,555** ,316** ,346**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

Pisna 
gradiva

Pearsonova korelacija ,418** ,474** ,299** ,404** ,300** 1 ,444** ,447** ,392**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

Prilož-
nostni
pogovori

Pearsonova korelacija ,457** ,366** ,410** ,463** ,555** ,444** 1 ,343** ,413**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

Splet in 
e-pošta

Pearsonova korelacija ,525** ,378** ,207** ,457** ,316** ,447** ,343** 1 ,532**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

Telefon-
ska spo-
ročila

Pearsonova korelacija ,537** ,390** ,361** ,392** ,346** ,392** ,413** ,532** 1

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 215 214 215 215 215 215 215 215

** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski).
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Priloga 5: Zadovoljstvo z informiranjem glede na čas vključenosti prvega otroka v vrtec

Zadovoljstvo z informiranjem glede na čas vključenosti - povprečne vrednosti
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do 1 leta Povprečje 4,3080 4,1683 4,5655 4,3718 4,9345 4,4286 4,14

Število 14 13 14 13 14 14 14

Standardni odklon ,38797 ,63910 ,35981 ,53750 ,16724 ,60346 1,027

1 do 2 leti Povprečje 4,2863 4,0737 4,3643 4,0592 4,7035 4,0500 3,95

Število 43 39 43 38 43 40 43

Standardni odklon ,64105 ,75925 ,55843 ,72955 ,47570 ,86927 1,022

2 do 3 leta Povprečje 4,0590 4,0152 4,2824 3,8359 4,6551 4,0095 4,09

Število 36 33 36 33 36 35 35

Standardni odklon ,56100 ,56011 ,48847 ,77266 ,50322 ,89839 ,781

3 do 4 leta Povprečje 4,0764 4,0875 4,2191 4,0401 4,8519 4,3229 4,04

Število 27 25 27 27 27 24 26

Standardni odklon ,50696 ,64246 ,42122 ,75792 ,22919 ,88100 ,999

več kot 4 leta Povprečje 4,1920 4,1713 4,4345 4,2411 4,6994 4,3214 4,36

Število 28 27 28 28 28 28 28

Standardni odklon ,57633 ,66497 ,47160 ,78447 ,41160 ,71783 ,678

Skupaj Povprečje 4,1769 4,0903 4,3502 4,0683 4,7399 4,1779 4,10

Število 148 137 148 139 148 141 146

Standardni odklon ,56795 ,65699 ,48959 ,75015 ,41976 ,83245 ,905

Zadovoljstvo z informiranjem glede na čas vključenosti - ANOVA
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pomembnost - organiziranost

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) 1,535 4 ,384 1,196 ,315

Znotraj skupin 45,882 143 ,321

Skupaj 47,417 147

zadovoljstvo - organiziranost

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) ,453 4 ,113 ,257 ,905

Znotraj skupin 58,249 132 ,441

Skupaj 58,702 136

pomembnost - kurikulum

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) 1,486 4 ,371 1,574 ,184

Znotraj skupin 33,750 143 ,236

Skupaj 35,236 147

zadovoljstva - kurikulum

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) 3,841 4 ,960 1,743 ,144

Znotraj skupin 73,816 134 ,551

Skupaj 77,656 138

pomembnost - otrok

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) 1,231 4 ,308 1,783 ,135

Znotraj skupin 24,671 143 ,173

Skupaj 25,901 147

zadovoljstvo - otrok

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) 3,608 4 ,902 1,313 ,268

Znotraj skupin 93,409 136 ,687

Skupaj 97,017 140

splošno zadovoljstvo

čas vključenosti

Med skupinami (Combined) 2,903 4 ,726 ,884 ,475

Znotraj skupin 115,754 141 ,821

Skupaj 118,658 145
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Priloga 6: Izpisi računalniške obdelave podatkov

Preglednica P1: Pomembnost informiranja o organiziranosti vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - povprečne vrednosti

Večje mesto Manjše mesto Podeželje
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poslovni čas vrtca 4,55 102 ,766 4,39 103 ,807 4,67 12 ,651

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 4,50 102 ,671 4,20 103 ,844 4,83 12 389

prehrana v vrtcu 4,71 102 607 4,72 103 ,601 4,83 12 ,389

zdravstvene posebnosti 4,75 102 ,553 4,71 103 ,588 4,50 12 1,168

pravila in predpisi vrtca 4,48 102 ,714 4,43 103 ,787 4,50 12 ,798

nadomeščanje in menjava strokovnih 
delavcev

4,22 102 ,863 4,00 103 1,010 4,50 12 ,674

delovanje oddelkov, združevanje skupin 4,23 102 ,878 4,17 103 ,781 4,42 12 ,669

materialni pogoji za delo z otroki 4,20 102 890 4,21 103 848 4,08 12 ,996

delovanje sklada vrtca 3,72 102 1,075 3,39 103 1,182 3,83 12 1,267

delovanje sveta staršev 3,97 102 ,938 3,76 103 ,985 3,92 12 1,311

pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo 
težave

4,42 102 ,789 4,29 103 ,946 4,33 12 ,888

sodelovanje z drugimi institucijami 3,96 102 ,933 3,83 103 ,760 4,17 12 ,835

dosegljivost strokovnih delavcev 4,53 102 ,671 4,38 103 ,794 4,58 12 ,669

dosegljivost vodstvenih delavcev 4,07 102 ,882 4,03 103 ,954 4,25 12 ,754

dosegljivost strokovnih služb 4,10 102 907 4,12 103 855 4,25 12 1,055

dosegljivost administrativno-
računovodskih delavcev

3,73 102 1,082 3,84 103 1,007 3,92 12 ,996



Priloga 6

Preglednica P2: Pomembnost informiranja o organiziranosti vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje – ANOVA
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poslovni čas vrtca

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,769 2 ,885 1,452 ,236

Znotraj skupin 130,388 214 ,609

Skupaj 132,157 216

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 7,129 2 3,564 6,363 ,002

Znotraj skupin 119,885 214 ,560

Skupaj 127,014 216

prehrana v vrtcu

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,174 2 ,087 ,247 ,782

Znotraj skupin 75,678 214 ,354

Skupaj 75,853 216

zdravstvene posebnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,718 2 ,359 ,947 ,390

Znotraj skupin 81,135 214 ,379

Skupaj 81,853 216

pravila in predpisi vrtca

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,169 2 ,085 ,149 ,862

Znotraj skupin 121,665 214 ,569

Skupaj 121,834 216

nadomeščanje in menjava strokovnih 
delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 4,132 2 2,066 2,400 ,093

Znotraj skupin 184,255 214 ,861

Skupaj 188,387 216

delovanje oddelkov, združevanje skupin

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,744 2 ,372 ,549 ,578

Znotraj skupin 144,925 214 ,677

Skupaj 145,668 216

materialni pogoji za delo z otroki 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,183 2 ,092 ,119 ,888

Znotraj skupin 164,296 214 ,768

Skupaj 164,479 216

delovanje Sklada vrtca

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 6,394 2 3,197 2,471 ,087

Znotraj skupin 276,888 214 1,294

Skupaj 283,281 216

delovanje Sveta staršev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,364 2 1,182 1,223 ,296

Znotraj skupin 206,760 214 ,966

Skupaj 209,124 216

pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo 
težave

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,876 2 ,438 ,576 ,563

Znotraj skupin 162,801 214 ,761

Skupaj 163,677 216

sodelovanje z drugimi institucijami

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,793 2 ,896 1,243 ,291

Znotraj skupin 154,364 214 ,721

Skupaj 156,157 216

dosegljivost strokovnih delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,356 2 ,678 1,266 ,284

Znotraj skupin 114,561 214 ,535

Skupaj 115,917 216

dosegljivost vodstvenih delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,539 2 ,269 ,325 ,723

Znotraj skupin 177,682 214 ,830

Skupaj 178,221 216

dosegljivost strokovnih služb

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,248 2 ,124 ,156 ,855

Znotraj skupin 169,872 214 ,794

Skupaj 170,120 216

dosegljivost administrativno-računovodskih
delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,923 2 ,462 ,424 ,655

Znotraj skupin 232,745 214 1,088

Skupaj 233,668 216



Priloga 6

Preglednica P3: Zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca glede na kraj, 

kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - povprečne vrednosti

Večje mesto Manjše mesto Podeželje
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poslovni čas vrtca 4,66 102 ,621 4,64 102 ,657 4,58 12 ,669

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu 3,99 102 1,039 4,21 102 ,958 4,18 11 ,874

prehrana v vrtcu 4,21 101 1,023 4,65 102 ,863 4,50 12 ,674

zdravstvene posebnosti 4,12 102 1,084 4,19 102 ,992 4,45 11 ,688

pravila in predpisi vrtca 4,02 101 1,039 4,23 101 ,747 4,58 12 ,669

nadomeščanje in menjava strokovnih 
delavcev

3,60 100 1,255 3,82 102 1,085 3,92 12 1,165

delovanje oddelkov, združevanje skupin 3,83 100 1,155 3,96 102 ,911 4,20 10 ,789

materialni pogoji za delo z otroki 3,83 101 1,068 4,30 101 ,769 4,00 11 1,000

delovanje sklada vrtca 3,77 101 1,139 3,65 99 1,155 3,55 11 1,128

delovanje sveta staršev 3,89 101 1,095 3,99 101 ,933 3,83 12 1,115

pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo 
težave

3,93 101 1,042 3,98 101 1,020 3,92 12 ,793

sodelovanje z drugimi institucijami 3,76 101 1,060 3,94 100 ,993 3,91 11 ,831

dosegljivost strokovnih delavcev 4,13 101 1,007 4,25 102 ,895 4,25 12 ,754

dosegljivost vodstvenih delavcev 4,05 100 1,019 4,27 101 ,847 4,00 12 ,853

dosegljivost strokovnih služb 4,05 101 ,973 4,18 101 ,953 3,92 12 ,900

dosegljivost administrativno-
računovodskih delavcev

4,15 99 ,885 4,35 101 ,842 4,25 12 ,965



Priloga 6

Preglednica P4: Zadovoljstvo z informiranjem o organiziranosti vrtca glede na kraj, 

kjer se nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - ANOVA
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poslovni čas vrtca

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,066 2 ,033 ,080 ,923

Znotraj skupin 87,485 213 ,411

Skupaj 87,551 215

uvajanje sprememb in novosti v vrtcu

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,446 2 1,223 1,239 ,292

Znotraj skupin 209,303 212 ,987

Skupaj 211,749 214

prehrana v vrtcu

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,325 2 1,663 1,907 ,151

Znotraj skupin 184,889 212 ,872

Skupaj 188,214 214

zdravstvene posebnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,196 2 ,598 ,569 ,567

Znotraj skupin 222,776 212 1,051

Skupaj 223,972 214

pravila in predpisi vrtca

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 4,576 2 2,288 2,862 ,059

Znotraj skupin 168,639 211 ,799

Skupaj 173,215 213

nadomeščanje in menjava strokovnih 
delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,993 2 1,497 1,090 ,338

Znotraj skupin 289,740 211 1,373

Skupaj 292,734 213

delovanje oddelkov, združevanje skupin

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,744 2 ,872 ,823 ,441

Znotraj skupin 221,533 209 1,060

Skupaj 223,297 211

materialni pogoji za delo z otroki

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 10,979 2 5,489 6,292 ,002

Znotraj skupin 183,228 210 ,873

Skupaj 194,207 212

delovanje sklada vrtca

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,074 2 ,537 ,409 ,665

Znotraj skupin 273,116 208 1,313

Skupaj 274,190 210

delovanje sveta staršev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,625 2 ,313 ,299 ,742

Znotraj skupin 220,459 211 1,045

Skupaj 221,084 213

pomoč strokovnih služb staršem, ko imajo 
težave

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,141 2 ,070 ,068 ,935

Znotraj skupin 219,392 211 1,040

Skupaj 219,533 213

sodelovanje z drugimi institucijami

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,621 2 ,810 ,781 ,459

Znotraj skupin 216,846 209 1,038

Skupaj 218,467 211

dosegljivost strokovnih delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,732 2 ,366 ,412 ,663

Znotraj skupin 188,449 212 ,889

Skupaj 189,181 214

dosegljivost vodstvenih delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,660 2 1,330 1,530 ,219

Znotraj skupin 182,532 210 ,869

Skupaj 185,192 212

dosegljivost strokovnih služb

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,277 2 ,639 ,693 ,501

Znotraj skupin 194,461 211 ,922

Skupaj 195,738 213

dosegljivost administrativno-računovodskih 
delavcev

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,901 2 ,951 1,259 ,286

Znotraj skupin 157,849 209 ,755

Skupaj 159,750 211



Priloga 6

Preglednica P5: Pomembnost informiranja o kurikulumu vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - povprečne vrednosti

Večje mesto Manjše mesto Podeželje
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izbira dejavnosti in vsebin 4,62 102 ,581 4,44 103 ,709 4,58 12 ,669

metode in oblike dela z otroki 4,80 102 ,488 4,56 103 ,637 4,50 12 ,674

možnosti izbire med različnimi 
dejavnostmi 

4,55 102 ,684 4,42 103 ,693 4,33 12 ,778

rutinske dejavnosti 4,67 102 ,586 4,55 103 ,724 4,50 12 ,798

izvajanje/povezovanje dejavnosti 4,64 102 ,577 4,54 103 ,653 4,50 12 ,674

spremljanje dela in rezultatov dejavnosti 4,44 102 683 4,49 103 ,655 4,25 12 ,754

reševanje vzgojnih težav 4,75 102 ,516 4,63 103 642 4,33 12 ,651

ponudba obogatitvenih dejavnosti 4,38 102 ,771 4,31 103 ,792 4,33 12 ,651

ponudba dodatnih dejavnosti 4,16 102 ,898 4,04 103 ,896 4,50 12 ,674

ponudba letovanj/zimovanj 3,91 102 1,073 3,58 103 1,053 4,25 12 ,622

sodelovanje s starši in drugimi odjemalci 4,34 102 ,790 4,26 103 ,779 4,42 12 ,669

vključevanje drugih odraslih v vrtec 3,92 102 1,002 3,60 103 1,003 3,92 12 1,240



Priloga 6

Preglednica P6: Pomembnost informiranja o kurikulumu vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - ANOVA
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izbira dejavnosti in vsebin

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,711 2 ,855 2,026 ,134

Znotraj skupin 90,345 214 ,422

Skupaj 92,055 216

metode in oblike dela z otroki

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,351 2 1,676 5,092 ,007

Znotraj skupin 70,418 214 ,329

Skupaj 73,770 216

možnosti izbire med različnimi dejavnostmi 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,140 2 ,570 1,185 ,308

Znotraj skupin 102,970 214 ,481

Skupaj 104,111 216

rutinske dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,794 2 ,397 ,893 ,411

Znotraj skupin 95,123 214 ,444

Skupaj 95,917 216

izvajanje/

povezovanje dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,541 2 ,270 ,705 ,495

Znotraj skupin 82,132 214 ,384

Skupaj 82,673 216

spremljanje dela in rezultatov dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,617 2 ,308 ,679 ,508

Znotraj skupin 97,125 214 454

Skupaj 97,742 216

reševanje vzgojnih težav

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,250 2 1,125 3,274 ,040

Znotraj skupin 73,520 214 ,344

Skupaj 75,770 216

ponudba obogatitvenih dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,265 2 ,133 ,220 ,802

Znotraj skupin 128,813 214 ,602

Skupaj 129,078 216

ponudba dodatnih dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,550 2 1,275 1,621 ,200

Znotraj skupin 168,335 214 ,787

Skupaj 170,885 216

ponudba letovanj/zimovanj

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 8,431 2 4,216 3,863 ,022

Znotraj skupin 233,504 214 1,091

Skupaj 241,935 216

sodelovanje s starši in drugimi odjemalci

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,484 2 ,242 ,399 ,671

Znotraj skupin 129,829 214 ,607

Skupaj 130,313 216

vključevanje drugih odraslih v vrtec

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 5,510 2 2,755 2,668 ,072

Znotraj skupin 220,969 214 1,033

Skupaj 226,479 216



Priloga 6

Preglednica P7: Zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - povprečne vrednosti

Večje mesto Manjše mesto Podeželje
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izbira dejavnosti in vsebin 4,17 101 ,960 4,13 101 1,036 4,27 11 ,905

metode in oblike dela z otroki 4,19 100 ,992 4,11 102 1,089 4,27 11 1,009

možnosti izbire med različnimi 
dejavnostmi 

3,87 101 1,016 4,01 102 1,039 4,45 11 ,688

rutinske dejavnosti 4,23 101 ,958 4,39 102 ,846 4,55 11 ,522

izvajanje/povezovanje dejavnosti 4,12 101 ,993 4,28 101 ,950 4,64 11 ,505

spremljanje dela in rezultatov dejavnosti 3,92 99 1,149 4,17 100 1,025 3,91 11 1,044

reševanje vzgojnih težav 4,04 100 1,053 4,09 101 1,011 4,00 11 1,000

ponudba obogatitvenih dejavnosti 4,11 101 1,019 4,04 101 1,029 4,09 11 ,944

ponudba dodatnih dejavnosti 3,54 100 1,201 3,96 102 ,964 4,20 10 1,229

ponudba letovanj/zimovanj 3,86 99 1,107 3,56 101 1,315 3,82 11 1,328

sodelovanje s starši in drugimi odjemalci 3,99 100 ,990 4,07 102 ,957 4,50 10 ,707

vključevanje drugih odraslih v vrtec 3,97 101 1,053 3,78 102 1,059 3,91 11 ,701



Priloga 6

Preglednica P8: Zadovoljstvo z informiranjem o kurikulumu vrtca glede na kraj, kjer se 

nahaja vrtec, ki ga otrok obiskuje - ANOVA
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izbira dejavnosti in vsebin

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,240 2 ,120 ,121 ,886

Znotraj skupin 207,647 210 ,989

Skupaj 207,887 212

metode in oblike dela z otroki

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,502 2 ,251 ,232 ,793

Znotraj skupin 227,386 210 1,083

Skupaj 227,887 212

možnosti izbire med različnih
dejavnostmi 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,727 2 1,863 1,812 ,166

Znotraj skupin 217,044 211 1,029

Skupaj 220,771 213

rutinske dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,949 2 ,974 1,233 ,294

Znotraj skupin 166,803 211 ,791

Skupaj 168,752 213

izvajanje/

povezovanje dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,272 2 1,636 1,795 ,169

Znotraj skupin 191,357 210 ,911

Skupaj 194,629 212

spremljanje dela in rezultatov 
dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,323 2 1,661 1,407 ,247

Znotraj skupin 244,373 207 1,181

Skupaj 247,695 209

reševanje vzgojnih težav

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,165 2 ,082 ,078 ,925

Znotraj skupin 222,038 209 1,062

Skupaj 222,203 211

ponudba obogatitvenih dejavnosti

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,245 2 ,123 ,118 ,889

Znotraj skupin 218,553 210 1,041

Skupaj 218,798 212

ponudba dodatnih dejavnosti 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 10,849 2 5,424 4,530 ,012

Znotraj skupin 250,283 209 1,198

Skupaj 261,132 211

ponudba letovanj/zimovanj

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 4,450 2 2,225 1,491 ,228

Znotraj skupin 310,488 208 1,493

Skupaj 314,938 210

sodelovanje s starši in drugimi 
odjemalci

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,420 2 1,210 1,303 ,274

Znotraj skupin 194,010 209 ,928

Skupaj 196,429 211

vključevanje drugih odraslih v 
vrtec

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,766 2 ,883 ,813 ,445

Znotraj skupin 229,075 211 1,086

Skupaj 230,841 213



Priloga 6

Preglednica P9: Pomembnost informiranja o otroku glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, 

ki ga otrok obiskuje - povprečne vrednosti

Večje mesto Manjše mesto Podeželje
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vključenost otroka v igro, dejavnosti, skupino 4,87 102 ,335 4,74 103 ,542 4,67 12 ,492

druženje otroka z drugimi otroki/soc. izkušnje 4,91 102 ,285 4,73 103 ,564 4,75 12 ,452

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka 4,86 102 ,446 4,69 103 595 4,83 12 ,389

razvoj in napredek otroka 4,90 102 ,299 4,80 103 ,492 4,83 12 ,389

učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih 4,74 102 ,562 4,63 103 ,626 5,00 12 ,000

komunikacija otroka (z otroki, odraslimi) 4,84 102 ,416 4,70 103 ,539 4,67 12 ,492

upoštevanje individualnih posebnosti otroka 4,83 102 ,400 4,63 103 ,610 4,75 12 ,452

podpora/pomoč staršem pri razvoju, učenju otroka 4,62 102 ,614 4,57 103 ,736 4,83 12 ,389

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave 4,71 102 ,590 4,66 103 ,665 4,83 12 ,389

načini reševanja konfliktov v skupini 4,76 102 ,530 4,64 103 ,712 4,50 12 ,522

odločitve, ki vplivajo na položaj in počutje otroka 
ter njegovo uspešnost

4,80 102 ,423 4,67 103 ,600 4,67 12 ,888

pomen sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj 
otroka in boljše dosežke

4,69 102 ,580 4,65 103 ,622 4,67 12 ,492



Priloga 6

Preglednica P10: Pomembnost informiranja o otroku glede na kraj, kjer se nahaja 

vrtec, ki ga otrok obiskuje - ANOVA
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vključenost otroka v igro, dejavnosti, 
skupino

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,146 2 ,573 2,792 ,064

Znotraj skupin 43,932 214 ,205

Skupaj 45,078 216

druženje otroka z drugimi otroki/soc. 
izkušnje

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,782 2 ,891 4,452 ,013

Znotraj skupin 42,844 214 ,200

Skupaj 44,627 216

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,579 2 ,790 2,923 ,056

Znotraj skupin 57,803 214 ,270

Skupaj 59,382 216

razvoj in napredek otroka

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,577 2 ,288 1,743 ,177

Znotraj skupin 35,405 214 ,165

Skupaj 35,982 216

učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,696 2 ,848 2,527 ,082

Znotraj skupin 71,834 214 ,336

Skupaj 73,530 216

komunikacija otroka (z otroki, odraslimi)

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,187 2 ,594 2,549 ,081

Znotraj skupin 49,827 214 ,233

Skupaj 51,014 216

upoštevanje individualnih posebnosti otroka

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,100 2 1,050 3,985 ,020

Znotraj skupin 56,397 214 ,264

Skupaj 58,498 216

podpora/pomoč staršem pri razvoju, učenju 
otroka 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,746 2 ,373 ,841 ,433

Znotraj skupin 94,959 214 ,444

Skupaj 95,705 216

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,363 2 ,182 ,475 ,623

Znotraj skupin 81,950 214 ,383

Skupaj 82,313 216

načini reševanja konfliktov v skupini

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,252 2 ,626 1,612 ,202

Znotraj skupin 83,062 214 ,388

Skupaj 84,313 216

odločitve, ki vplivajo na položaj in počutje 
otroka ter njegovo uspešnost

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,976 2 ,488 1,644 ,196

Znotraj skupin 63,522 214 ,297

Skupaj 64,498 216

pomen sodelovanja s starši za uspešnejši 
razvoj otroka in boljše dosežke    kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,066 2 ,033 ,092 ,912

Znotraj skupin 76,045 214 ,355

Skupaj 76,111 216



Priloga 6

Preglednica P11: Zadovoljstvo z informiranjem o otroku glede na kraj, kjer se nahaja 

vrtec, ki ga otrok obiskuje - povprečne vrednosti

Večje mesto Manjše mesto Podeželje
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vključenost otroka v igro, dejavnosti, skupino 4,26 100 ,928 4,33 102 ,825 4,33 12 ,778

druženje otroka z drugimi otroki/soc. izkušnje 4,37 100 ,906 4,31 102 ,856 4,64 11 ,505

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka 4,33 101 ,838 4,42 101 ,897 4,67 12 ,492

razvoj in napredek otroka 4,30 101 ,922 4,36 102 ,910 4,55 11 ,688

učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih 4,33 101 ,884 4,34 102 ,826 4,27 11 1,009

komunikacija otroka (z otroki, odraslimi) 4,23 101 ,989 4,27 98 ,880 4,50 12 ,798

upoštevanje individualnih posebnosti otroka 4,07 101 ,993 4,15 101 1,024 4,25 12 1,288

podpora/pomoč staršem pri razvoju, učenju otroka 3,90 101 1,162 3,99 101 1,044 4,08 12 1,240

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave 3,94 101 1,103 4,13 98 1,032 4,42 12 ,669

načini reševanja konfliktov v skupini 3,95 101 1,099 4,14 101 ,959 4,27 11 ,786

odločitve, ki vplivajo na položaj in počutje otroka 
ter njegovo uspešnost

4,03 101 1,063 4,12 100 1,018 3,92 12 ,996

pomen sodelovanja s starši za uspešnejši razvoj 
otroka in boljše dosežke

3,99 101 1,118 4,21 100 ,988 4,09 11 ,831
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Preglednica P12: Zadovoljstvo z informiranjem o otroku glede na kraj, kjer se nahaja 

vrtec, ki ga otrok obiskuje - ANOVA
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vključenost otroka v igro, dejavnosti, 
skupino

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,286 2 ,143 ,188 ,829

Znotraj skupin 160,573 211 ,761

Skupaj 160,860 213

druženje otroka z drugimi otroki/socialne
izkušnje

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,066 2 ,533 ,710 ,493

Znotraj skupin 157,816 210 ,752

Skupaj 158,883 212

zadovoljevanje osnovnih potreb otroka

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,389 2 ,695 ,955 ,386

Znotraj skupin 153,419 211 ,727

Skupaj 154,808 213

razvoj in napredek otroka

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,703 2 ,352 ,428 ,652

Znotraj skupin 173,395 211 ,822

Skupaj 174,098 213

učenje in uspešnost otroka pri dejavnostih

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,054 2 ,027 ,036 ,954

Znotraj skupin 157,390 211 ,746

Skupaj 157,444 213

komunikacija otroka (z otroki, odraslimi)

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,799 2 ,400 ,462 ,631

Znotraj skupin 179,864 208 ,865

Skupaj 180,664 210

upoštevanje individualnih posebnosti otroka

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,542 2 ,271 ,258 ,773

Znotraj skupin 221,537 211 1,050

Skupaj 222,079 213

podpora/pomoč staršem pri razvoju, učenju 
otroka 

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,616 2 ,308 ,249 ,780

Znotraj skupin 260,917 211 1,237

Skupaj 261,533 213

pomoč staršem/otroku, ko ima otrok težave

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,482 2 1,741 1,576 ,209

Znotraj skupin 229,836 208 1,105

Skupaj 233,316 210

načini reševanja konfliktov v skupini

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2 1,165 1,117 ,329

Znotraj skupin 218,994 210 1,043

Skupaj 221,324 212

odločitve, ki vplivajo na položaj/počutje 
otroka ter uspešnost

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,692 2 ,346 ,321 ,726

Znotraj skupin 226,388 210 1,078

Skupaj 227,080 212

pomen sod. s starši za uspešnejši razvoj 
otroka in boljše dosežke

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,431 2 1,215 1,112 ,331

Znotraj skupin 228,489 209 1,093

Skupaj 230,920 211



Priloga 6

Preglednica P13: Korelacije med pomembnostjo informiranja in zadovoljstvom z njim
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splošno

zadovoljstvo

Pearsonova korelacija 1 ,140* ,664** ,136* ,605** ,155* ,648**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,040 ,000 ,048 ,000 ,023 ,000

Število 214 214 197 214 198 214 201

pomembnost 
organiziranost

Pearsonova korelacija ,140* 1 ,267** ,619** ,264** ,545** ,207**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,040 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003

Število 214 217 200 217 201 217 203

zadovoljstvo

organiziranost

Pearsonova korelacija ,664** ,267** 1 ,237** ,778** ,263** ,687**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

Število 197 200 200 200 187 200 189

pomembnost 
kurikulum

Pearsonova korelacija ,136* ,619** ,237** 1 ,318** ,630** ,208**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,048 ,000 ,001 ,000 ,000 ,003

Število 214 217 200 217 201 217 203

zadovoljstvo

kurikulum

Pearsonova korelacija ,605** ,264** ,778** ,318** 1 ,266** ,820**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 198 201 187 201 201 201 191

pomembnost 

otrok

Pearsonova korelacija ,156* ,545** ,263** ,630** ,266** 1 ,264**

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Število 214 217 200 217 201 217 203

zadovoljstvo

otrok

Pearsonova korelacija ,648** ,207** ,687** ,208** ,820** ,264** 1

Stopnja značilnosti 
(2-stranski)

,000 ,003 ,000 ,003 ,000 ,000

Število 201 203 189 203 191 203 203

* Korelacija je značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski).
** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski).

Preglednica P14: t-test za pomembnost in zadovoljstvo z informiranjem

Razlike parov
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a 95% interval 
zaupanja za razliko

Spodnja 
meja

Zgornja 
meja

Par 1 pomembnost - organiziranost 

zadovoljstvo - organiziranost

,13844 ,74908 ,05297 ,03399 ,24289 2,614 199 ,010

Par 2 pomembnost - kurikulum

zadovoljstvo - kurikulum

,31716 ,77785 ,05487 ,20898 ,42535 5,781 200 ,000

Par 3 pomembnost - otrok

zadovoljstvo - otrok

,54680 ,83263 ,05844 ,43157 ,66203 9,357 202 ,000
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Preglednica P15: Pomembnost virov informiranja glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, ki 

ga otrok obiskuje - ANOVA
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roditeljski sestanek

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 33,529 2 16,764 5,731 ,004

Znotraj skupin 626,001 214 2,925

Skupaj 659,530 216

govorilne ure

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 3,745 2 1,872 ,656 ,520

Znotraj skupin 611,214 214 2,856

Skupaj 614,959 216

oglasna deska in pisna sporočila

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 10,374 2 5,187 2,093 ,126

Znotraj skupin 530,447 214 2,479

Skupaj 540,820 216

dnevna komunikacija

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 2,318 2 1,159 ,361 ,697

Znotraj skupin 686,354 214 3,207

Skupaj 688,673 216

pisna gradiva

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 8,952 2 4,476 1,773 ,172

Znotraj skupin 540,329 214 2,525

Skupaj 549,281 216

priložnostni pogovori

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,610 2 ,305 ,082 ,921

Znotraj skupin 792,773 214 3,705

Skupaj 793,382 216

spletna stran, e-pošta

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 11,374 2 5,687 1,408 ,247

Znotraj skupin 864,110 214 4,038

Skupaj 875,484 216

telefonska sporočila

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 20,952 2 10,476 2,924 ,056

Znotraj skupin 766,817 214 3,583

Skupaj 787,770 216
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Preglednica P16: Zadovoljstvo z načini informiranja glede na kraj, kjer se nahaja vrtec, 

ki ga otrok obiskuje - ANOVA

V
so

ta
kv

ad
ra

to
v

S
to

pi
nj

e
pr

os
to

st
i

P
ov

pr
eč

je
kv

ad
ra

to
v

F S
to

pn
ja

zn
ač

il
no

st
i

roditeljski sestanek

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,948 2 ,474 ,609 ,545

Znotraj skupin 164,978 212 ,778

Skupaj 165,926 214

govorilne ure

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,459 2 ,730 ,836 ,435

Znotraj skupin 184,172 211 ,873

Skupaj 185,631 213

oglasna deska in pisna sporočila

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,201 2 ,601 ,733 ,482

Znotraj skupin 173,701 212 ,819

Skupaj 174,902 214

dnevna komunikacija

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,798 2 ,899 ,673 ,511

Znotraj skupin 283,197 212 1,336

Skupaj 284,995 214

pisna gradiva

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,029 2 ,515 ,531 ,589

Znotraj skupin 205,408 212 ,969

Skupaj 206,437 214

priložnostni pogovori

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,090 2 ,545 ,520 ,595

Znotraj skupin 222,231 212 1,048

Skupaj 223,321 214

spletna stran, e-pošta

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) ,133 2 ,067 ,045 ,956

Znotraj skupin 314,360 212 1,483

Skupaj 314,493 214

telefonska sporočila

kraj vrtca

Med skupinami (Combined) 1,298 2 ,649 ,379 ,685

Znotraj skupin 362,860 212 1,712

Skupaj 364,158 214
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Preizkušanje hipotez

Preglednica P17: t-test med splošnim zadovoljstvom in pomembnostjo informiranja

Razlike parov
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a 95% interval 
zaupanja za razliko

Spodnja 
meja

Zgornja 
meja

Par 1 splošno zadovoljstvo 

pomembnost - organiziranost

-,07798 ,96291 ,06582 -,20773 ,05177 -1,185 213 ,237

Par 2 splošno zadovoljstvo 

pomembnost - kurikulum

-,22040 ,93662 ,06403 -,34661 -,09420 -3,442 213 ,001

Par 3 splošno zadovoljstvo 

pomembnost - otrok

-,59852 ,89796 ,06138 -,71952 -,47752 -9,751 213 ,000

Preglednica P18: t-test med zadovoljstvom z informiranjem med vrtci v večjem mestu in 

podeželskimi vrtci

Levenov test 
enakosti varianc t-test enakosti povprečij
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95% interval 
zaupanja za razliko

F t
Spodnja 

meja
Zgornja 

meja

zadovoljstvo

organiziranost

Predvidena 
enakost varianc

,530 ,468 -,617 103 ,539 -,15461 ,25069 -,65179 ,34258

Enakost varianc 
ni predvidena

-,727 12,035 ,481 -,15461 ,21271 -,61791 ,30870

zadovoljstvo

kurikulum

Predvidena 
enakost varianc

1,267 ,263 -,967 102 ,336 -,27076 ,27998 -,82609 ,28457

Enakost varianc 
ni predvidena

-1,278 11,231 ,227 -,27076 ,21181 -,73579 ,19427

zadovoljstvo

otrok

Predvidena 
enakost varianc

,319 ,573 -,798 107 ,427 -,22946 ,28752 -,79944 ,34052

Enakost varianc 
ni predvidena

-,980 12,228 ,346 -,22946 ,23407 -,73841 ,27948

splošno

zadovoljstvo

Predvidena 
enakost varianc

1,649 ,202 -1,135 109 ,259 -,333 ,294 -,916 ,249

Enakost varianc 
ni predvidena

-1,915 24,074 ,067 -,333 ,174 -,693 ,026

Preglednica P19: t-test med splošnim zadovoljstvom in delnimi zadovoljstvi z 

informiranjem

Razlike parov

t S
to

pi
nj

e 
pr

os
to

st
i

S
to

pn
ja

zn
ač

il
no

st
i

(2
-s

tr
an

sk
i)

P
ov

pr
eč

je

S
ta

nd
ar

dn
i

od
kl

on

S
ta

nd
ar

dn
a

na
pa

ka
po

vp
re
čj

a 95% interval 
zaupanja za razliko

Spodnja 
meja

Zgornja 
meja

Par 1 splošno zadovoljstvo 

zadovoljstvo - organiziranost

,05679 ,67152 ,04784 -,03757 ,15114 1,187 196 ,237

Par 2 splošno zadovoljstvo 

zadovoljstvo - kurikulum

,07786 ,74734 ,05311 -,02688 ,18260 1,466 197 ,144

Par 3 splošno zadovoljstvo 

zadovoljstvo - otrok

-,05929 ,72852 ,05139 -,16061 ,04204 -1,154 200 ,250
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Priloga 7: Spremno pismo ravnateljem in staršem

Spoštovani/a ravnatelj/ica!

Sem Darja Babič, svetovalna delavka v vrtcu in podiplomska študentka Fakultete za 

management, Univerze na Primorskem. Pripravljam magistrsko nalogo pod mentorstvom izr. 

prof. dr. Dragana Kesiča in prof. dr. Anite Trnavčevič z naslovom "Vpliv informiranosti na 

zadovoljstvo staršev otrok v vrtcih". Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti podatke o 

pomenu informiranja in zadovoljstvu staršev z njim. Odgovori so anonimni in bodo 

uporabljeni izključno za namen raziskave v okviru magistrske naloge.

Prosim, da mi omogočite izvajanje ankete v vašem vrtcu in pošljete spodnje sporočilo po 

elektronski pošti predstavnikom oddelkov v Svetu staršev. Če starši dostopa do interneta

nimajo, vas prosim, če jim lahko omogočite dostop do računalnika in spletne ankete. Spletna 

anketa se nahaja na povezavi: https://www.1ka.si/a/55096

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam iskreno zahvaljujem. 

Darja Babič

Spoštovani starši!

Sem Darja Babič, svetovalna delavka v vrtcu in podiplomska študentka Fakultete za 

management. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom "Vpliv informiranosti na 

zadovoljstvo staršev otrok v vrtcih". Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti podatke o 

pomenu informiranja in vašem zadovoljstvu z njim. Vljudno vas prosim, da namenite 

približno 15 minut svojega dragocenega časa izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Vaši 

odgovori so popolnoma anonimni in bodo uporabljeni izključno za raziskavo v okviru 

magistrske naloge.

Spletni vprašalnik je na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/55096

Prosim, da ga izpolnite do 15. 2. 2015.

Hvala za vaše sodelovanje. 

Darja Babič
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Zahvalno pismo ravnateljem in staršem

Spoštovani/a ravnatelj/ica!

Sem Darja Babič, podiplomska študentka Fakultete za management, Univerze na Primorskem. 

10. februarja 2015 sem se na vas obrnila s prošnjo, da mi omogočite izvajanje ankete v vašem 

vrtcu za raziskavo v okviru moje magistrske naloge z naslovom "Vpliv informiranosti na 

zadovoljstvo staršev otrok v vrtcih". Na anketni vprašalnik se je odzvalo 493 staršev, ustrezno 

ga je izpolnilo 300.

Vsem, ki ste sporočilo o raziskavi posredovali predstavnikom oddelkov v svetu staršev, se 

iskreno zahvaljujem in vas prosim, če lahko spodnje sporočilo z zahvalo in obvestilom 

posredujete predstavnikom oddelkov v svetu staršev.

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Darja Babič

Spoštovani starši!

Sem Darja Babič, podiplomska študentka Fakultete za management, Univerze na Primorskem. 

Ravnatelj-ica vam je posredovala mojo prošnjo in povabilo k sodelovanju v raziskavi v okviru 

moje magistrske naloge "Vpliv informiranosti na zadovoljstvo staršev otrok v vrtcih".

Vsem staršem, ki ste izpolnili spletni vprašalnik, se iskreno zahvaljujem za vaš čas in aktivno 

sodelovanje, saj ste s svojim mnenjem pomembno prispevali k realizaciji moje magistrske 

naloge. 

Čas spletnega anketiranja je bil čas zimskih počitnic, zato vas obveščam, da bo spletni 

vprašalnik dostopen na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/55096 do 25. 3. 2015.

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

Darja Babič


