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IZVLEČEK 

 

Namen diplomskega dela je med strokovnimi delavci raziskati poznavanje zakonodaje, 

ozaveščenost, možnost prepoznavanja in ravnanja v primeru suma nasilja nad otrokom v 

družini. 

 

V teoretičnem delu so opisane oblike in simptomi nasilja. Predstavljene so vloga vrtca ob 

zaznavi nasilja in pravne podlage, ki so osnova za ukrepanje pri družinskem nasilju.  

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati ankete, s katero sem v vrtcih po Sloveniji 

raziskovala, ali strokovni delavci prepoznavajo različne oblike nasilja, njihovo oceno 

pogostosti posameznih vrst nasilja v družini, poznavanje Pravilnika o preprečevanju 

nasilja nad otrokom v družini in njihovo pripravljenost na pričanje pred sodiščem ter 

dileme, ki se jim ob tem porajajo. Večina anketirank (95 %) je menila, da k nasilju sodijo 

vse oblike fizičnega nasilja, za npr. vpitje pa je bila skoraj četrtina mnenja, da to ne 

predstavlja nasilja nad otrokom. Strokovne delavke so psihično nasilje uvrstile  med 

najpogostejšo obliko nasilja nad otrokom v družini (68 %). 

 

Skoraj tri četrtine strokovnih delavcev je svoje poznavanje Pravilnika o preprečevanju 

nasilja nad otrokom v družini ocenilo kot dobro. Ker pa jih je več kot tretjina (38 %) med 

dilemami izrazila zaskrbljenost, ali otrok govori resnico, menim, da so svoje poznavanje 

pravilnika precenile. Slabše pa so anketiranke ocenile svojo usposobljenost za ukrepanje: 

manj kot petina se ocenjuje za dobro usposobljene, polovica (49 %) pa za zmerno 

usposobljene. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

nasilje nad otrokom;  družina;  vloga vrtca; usposobljenost strokovnih delavcev vrtca;  

Zakon o preprečevanju nasilja nad otroki 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this diploma is to analyse how well teachers in kindergartens and their 

assistants know the legislation that deals with violence against children within families. 

The goal is also to discover, how well they are aware of child abuse, how well they are 

able to recognize signs of violence and if they know how to intervene.  

 

In theoretical part of diploma I describe possible forms and symptoms of violence against 

children within families. I present the role of kindergarten when detecting it and the 

regulations upon which employees can intervene. 

 

In empirical part I present the results of survey that was taken in kindergartens in Slovenia 

among teachers and their assistants. They had to recognize different types of violence and 

to asses which types in their opinion appear more commonly. They were also asked to 

estimate how well they know the “Regulatory book on prevention violence against children 

within family”. They were asked to tell whether they would stand in court, and to state 

dilemmas when facing cases of violence against children within family. Most of them (95 

%) believed that violence manifests in all forms of physical violence, while almost quarter 

of them considered yelling not to be a form of violence. Also as most commonly appeared 

type of violence they chose physical violence (68 %).  

 

Almost ¾ of them estimated their knowledge of the “Regulatory book on preventing 

violence against children within families” as good. Yet, more than a third of them (38 %), 

when stating dilemmas, doubted that a child would speak the truth. Therefore, I believe 

that they overestimated their knowledge of the regulations. Further on, participants 

considered that they are not qualified well enough to intervene: Less than a fifth of them 

thought that they are well qualified for that, and almost half of them as moderately 

qualified. 

 

KEY WORDS 

 

violence against children; family; role of kindergarten; qualification of professional 

employees in kindergartens; law on prevention of violence against child  
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1 UVOD 

 

Za naslov diplomskega dela sem se odločila na podlagi osebne izkušnje. Pred 14 leti sva z 

možem v rejniško oskrbo dobila petletno deklico, o kateri sva vedela le to, da je bila 

deležna nasilja v družini. Še zdaleč pa se nisva zavedala, v kaj sva se podala, vendar sva 

bila kljub temu optimista. Dobila sva deklico, ki je pri petih letih zamenjala že štiri družine 

(primarno in tri rejniške), a ni poznala osnovnih socializacijskih navad (npr. kako jesti z 

žlico). Spraševala sva se, kaj je tej deklici naredila njena primarna družina in kaj so počele 

rejniške družine. O dekličinem trpljenju sva več izvedela šele pri njeni pediatrinji na 

rednem zdravniškem pregledu. Izpostavljena je bila različnim oblikam nasilja (zapiranje v 

temo, privezovanje k mizi z verigo, spolno nasilje s strani očima). Bila sva v šoku, saj sva 

bila premlada in brez pravih izkušenj, da bi lahko pomagala deklici s tako hudo 

preteklostjo in da bi ji bila v oporo. Kljub najinemu trudu in zagnanosti nisva bila uspešna 

ali pa sva pričakovala preveč. Po letu in pol, ko je postala šolarka, sva klonila pod težo 

najine naloge. Sprašujem se, ali bi nama uspelo, če bi takrat imela več strokovnega znanja 

s tega področja. Zato se v tej smeri izobražujem. Želim pridobiti čim več znanja in 

informacij o nasilju, o prepoznavanju tega in o razumevanju ravnanja otrok, ki so bili žrtve 

nasilja. Predvsem pa se sprašujem, katere inštitucije so v tem primeru zatajile, da deklica 

zato ni dobila pravočasne in ustrezne pomoči. 

 

S pravnega stališča nasilje v družini obravnava Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki 

je v veljavi od leta 2008, pravilnik iz leta 2010 pa ga dopolnjuje (Filipčič, Klemenčič 

2011). Nasilje v družini je po tem zakonu vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali 

ekonomskega nasilja oziroma opustitev dolžne skrbi do družinskega člana (ZPND 2008, 3. 

člen). Namen nasilja je nadzorovati, kaznovati, maščevati se, vzgajati, ponižati, izkoristiti, 

poškodovati ali uničiti človeka (Muršič 2012).  

 

Ena izmed inštitucij, ki je očitno zatajila, je bil tudi vrtec. Gotovo tudi tam niso imeli 

pravega znanja in izkušenj, da bi se s problemom soočili. Zato želim v tej diplomski nalogi 

raziskati ozaveščenost, možnost prepoznavanja in ravnanja strokovnih delavcev vrtca ob 

sumu nasilja nad otrokom v družini. Njihovo poznavanje zakonodaje in postopkov bom 

preverila s pomočjo ankete, ki jo bom opravila v različnih vrtcih  po Sloveniji in primerjala 
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rezultate. Pričakujem, da bo znanje strokovnih delavk v vrtcih v zvezi z nasiljem nad 

otrokom v družini pomanjkljivo. 

 

  



3 

2 NASILJE V DRUŽINI 

 

»Nasilje v družini /…/ je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega 

nasilja oziroma opustitev dolžne skrbi proti družinskemu članu, ne glede na starost, spol ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja.« 

(ZPND 2008, 3. člen) 

 

Nasilje je odsev naših moralnih, etičnih, socialnih, gospodarskih in tudi političnih razmer, 

saj so nam za zgled vrednote, kot so npr. moč, vpliv, prevare, zlorabe, nasilno obnašanje, 

nasilna komunikacija in drugo (Leskovšek 2006). Pojavlja se v vseh državah, neodvisno od 

socialnega, ekonomskega, religioznega ali kulturnega okolja (Selič 2003). Nasilje postaja 

vse pogostejše sredstvo za reševanje sporov in problemov. Pomanjkljivo vedenje, 

nerazumevanje in zavestno potiskanje problema nasilja v ozadje povzroči dodatno 

poslabšanje položaja na polju medčloveških odnosov. Veliko ljudi ta vzorec vedenja vse 

bolj vključuje v svoje zasebno življenje, kar se kaže predvsem v odnosu do telesno 

šibkejših (Balažic 2006). 

 

Za osebnostno rast in razvoj otroka so zelo pomembni odnosi in dogajanja, ki nastanejo v 

družinskem okolju z osebami, ki so otroku najbližje. Le na tak način lahko otrok gradi 

občutke lastne vrednosti in utrjuje svojo samopodobo. Če se otrok v svoji družini počuti 

varnega in sprejetega, bo kot zrela oseba znal izoblikovati trdne temelje lastni družini, v 

kateri bo z občutkom za čustva drugih vstopal v življenje ljudi. Vsako nasilje, ki ga otrok 

doživlja v družini, pomembno vpliva na vsa področja njegovega razvoja. Otroci so 

prepogosto žrtve različnih oblik nasilja  psihološkega, fizičnega kot tudi spolnega in 

drugih oblik. Tudi če je otrok le opazovalec nasilja, ki ga je deležen drug član družine (na 

primer mati ali sorojenec), je dejansko tudi sam žrtev. Nasilje, ki ga obdaja, ga spravi v 

strah in negotovost, poruši njegovo notranje ravnovesje, ga zbega in spravlja v stisko. 

Pogosto otrok prevzame občutek krivde za nastalo nasilje, četudi ga niti posredno ni 

povzročil on. Priče nasilja pogosto postanejo neposredne žrtve nasilja. Najpogostejše žrtve 

družinskega nasilja so otroci, saj so najbolj nemočni in nebogljeni ter popolnoma odvisni 

od odraslih družinskih članov. Zato vlogo žrtve sprejemajo in jo celo vzdržujejo (Tomori 

2006). 
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2.1 VRSTE NASILJA 

 

Za doseganje ničelne tolerance nasilja nad otrokom v družini moramo prepoznati vse 

obstoječe oblike nasilja. 

 

2.1.1 FIZIČNO NASILJE 

 

»Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki družinskemu članu povzroči bolečino, 

strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.« (ZPND 2008, 3. člen) Fizično 

nasilje se nikoli ne konča samo od sebe, po navadi se stopnjuje od na videz nedolžnega 

odrivanja do brutalnega nasilja, katerega posledica je lahko tudi smrt žrtve (Kuhar in sod. 

1999).  

 

K. Bašič (2011) med oblike fizičnega nasilja uvršča:  

 brce in klofute; 

 udarce z roko ali s predmetom; 

 ščipanje in lasanje; 

 odrivanje in celo dotikanje, če človek tega ne želi; 

 zvijanje rok; 

 ugašanje ogorkov na telesu; 

 polivanje z mrzlo ali z vročo vodo; 

 omejevanje gibanja; 

 odrekanje ali vsiljevanje hrane; 

 umor. 

 

Možni pokazatelji fizičnega nasilja so podplutbe in znamenja na koži, opekline, poškodbe 

kosti in sklepov ter druge poškodbe, ki jih lahko odkrije le zdravnik (Bašič 2011).  

 

Namen osebe, ki izvaja nasilje v družini, je povečati ali dokazovati svojo premoč nad to 

osebo. Posledice nasilja se pri otrocih kažejo v načinu njihovega čustvovanja, v 

razdražljivosti, v težavah s koncentracijo, v njihovem nezadovoljstvu z življenjem, s 

poskusi samomora in z drugimi oblikami samopoškodovanja (prav tam). 
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Na fizično zlorabo lahko posumimo tudi pri naslednjih vedenjskih vzorcih otrok (Bašič 

2011): 

 otrok odklanjana športne aktivnosti, doživlja občutek nelagodja pri oblačenju 

športne opreme (kratke hlače, kratki rokavi in vidne podplutbe); 

 zaostaja v motoričnem razvoju; 

 zaostaja v govornem razvoju in komunikaciji; 

 je nezadovoljen, nesrečnega videza ali pa je zaslediti strah v njegovih očeh; 

 stalno je napet in v pripravljenosti, kot da pričakuje nekaj slabega; 

 ob nepričakovanih nenadnih gibih osebe poleg sebe trzne, se ustraši, odskoči;  

 se prestraši, ko se mu približa odrasla oseba; 

 je razdražljiv in pogosto jokav; 

 umika se v zasebnost in ima slab odnos z vrstniki; 

 z agresijo želi doseči in dobiti, kar želi; 

 grdo ravna z živalmi in z igračami. 

 

2.1.2 SPOLNO NASILJE 

 

»Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje 

prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.« (ZPND 2008, 3. 

člen) 

 

Nekatere oblike spolnega nasilja nad otrokom so (Tomori 2006): 

 zapeljevanje otroka; 

 podrobni opisi in namigovanja o spolnosti; 

 spremljanje spolnih medijskih vsebin v otrokovi prisotnosti; 

 razkazovanje in izpostavljanje otroka spremljanju spolnih dejanj odraslih; 

 neprimerno dotikanje in božanje otrok s strani odrasle osebe; 

 spolno občevanje z otrokom (tudi če se otrok s tem strinja ali mu vsaj ne 

nasprotuje); 

 otrok se mora dotikati spolnih organov odrasle osebe.  

 

Otroci z izkušnjo spolnega nasilja netipično reagirajo tudi ob tipičnih stresih. To pokažejo 

s svojim obnašanjem, vendar so lahko starejši otroci pri skrivanju trpljenja zelo spretni. 
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Otroci, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, lahko pokažejo trpljenje na zelo različne 

načine. Včasih potrebujemo za razumevanje otrokovega obnašanja nekoga, ki nam razloži 

in omogoči razumevanje njihove rase in kulture (Bašič 2011). 

 

Simptomi prisotnosti nasilja, na katere moramo biti pozorni, čeprav se od primera do 

primera razlikujejo (Bašič 2011): 

 nenadna sprememba počutja in obnašanja; 

 močenje postelje, težave s sečili, bolečine pri uriniranju; 

 blatenje v hlačke in razmazovanje blata; 

 slačenje tudi v prisotnosti drugih in razkazovanje; 

 strah pred slačenjem; 

 srbenje, pordelost, vnetje ali kakršnakoli bolečina v genitalnem ali analnem 

predelu; 

 bolečine v spodnjem delu trebuha, glavoboli; 

 težave pri hoji, sedenju; 

 spremembe pri risanju; 

 nazadovanje v vedenju; 

 resne motnje spanja, more; 

 odsotnost, zadržanost, zaprtost vase; 

 jeza, agresija, neubogljivost, pritegovanje pozornosti. 

 

Seznam simptomov je lahko le splošno vodilo, ki ga kot pomoč uporablja osebje, od 

katerega se pričakuje posebno izkušenost za delo z zlorabljenimi otroki (prav tam). 

 

Nekateri družinski pokazatelji spolne zlorabe (Bašič 2011): 

 

a) Neposredni: 

 nenavaden intimen telesni kontakt med očetom in hčerjo; 

 močno rivalstvo med materjo in hčerjo. 

 

b) Verjetni: 

 psihična ali fizična izoliranost; 

 socialna osamitev družine; 
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 otrok ima posebno mesto v družini; 

 pogosta prepoved druženja z vrstniki; 

 neobičajne navade družinskih članov (skupno kopanje ali spanje otroka in 

odraslega brez oblačil); 

 strogo normirano družinsko življenje, toga, stroga pravila; 

 pretirano religiozno življenje; 

 spolna zloraba v družinski zgodovini. 

 

c) Možni: 

 oče z močno avtoriteto; 

 odsotna mati (pasivna, bolna, nervozna); 

 podredljiva, šibka mati z vedenjem žrtve; 

 podredljiv, šibek oče z vedenjem žrtve; 

 situacije zanemarjanja; 

 starši z motnjami ali drugimi mentalnimi boleznimi; 

 starši, ki ne kontrolirajo svojega impulzivnega obnašanja. 

 

Raziskave kažejo, da večina otrok, ki je bila žrtev spolnega nasilja v družini, kasneje v 

odrasli dobi takšno nasilje izvaja nad svojimi lastnimi družinskimi člani (Glosser et al. 

2001). 

 

2.1.3 PSIHIČNO NASILJE 

 

»Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči 

strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.« (ZPND 

2008, 3. člen) 

 

Nasilje se dogaja predvsem na besedni ravni, s premišljenimi ali nepremišljenimi 

besedami, predsodki in stereotipi, žaljivimi mnenji, lahko pa tudi z odtegovanjem 

komunikacije. Tudi molk predstavlja nasilje, saj z njim dosežemo podoben učinek, kot če 

bi na človeka vpili ali človeka udarili (Kuhar in sod. 1999). 
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O. Bezenšek-Lalić (2009) meni, da se psihično nasilje kaže kot spremljajoč pojav vseh 

drugih oblik nasilja nad otrokom ali pa tudi kot samostojna oblika nasilja. Zanj je značilno, 

da obsega vedenje staršev ali skrbnikov, s katerim kaznujejo ali onemogočajo razvoj 

samospoštovanja in medosebnih veščin otroka ter kvarijo njegovo duševno zdravje. 

Vključuje odklanjanje ali diskriminacijo otroka, poniževanje, zastraševanje, izoliranje, 

napačno socializacijo ali kratenje čustvenega odnosa (prav tam). 

 

S takim odnosom poskušamo razvrednotiti otroka, ki se bo tako počutil ponižanega in mi 

smo s tem dosegli svoj cilj, saj smo ga hoteli podrediti, ga izkoristiti, izkazati in povečati 

svojo moč nad njim (Kuhar in sod. 1999).  

 

»Otrok, ki mu starši nenehno sporočajo, da je neroden, bo kmalu dejansko prevračal 

kozarce, se spotikal in počel druge nerodnosti; dijak, ki mu učiteljice začnejo govoriti, da 

je neumen, pa bo začel dobivati slabše ocene od tistega, ki mu govorijo, da je pameten, 

čeprav imata približno enake učne sposobnosti.« (Kuhar in sod. 1999: 6) 

 

2.1.4 ZANEMARJANJE 

 

»Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki 

jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin.« (ZPND 

2008, 3. člen) 

 

K. Bašič (2011) meni, da do zanemarjanja ali prikrajšanja prihaja v primeru, ko otrok ne 

dobi osnovnih stvari za življenje, ki so pogoj za zdravo fizično, čustveno preživetje in 

razvoj. Ne smemo pa zanemarjanja istovetiti z revščino. Zanemarjanje pomeni, da mu tisti, 

ki je odgovoren za otroka, lahko priskrbi hrano, oblačila, zdravniško oskrbo itd., pa tega ne 

stori. Revščina pa pomeni, da so starši finančno nezmožni poskrbeti za otroka. Vendar 

morajo ukreniti vse potrebno, da zadovoljijo otrokove osnovne življenjske potrebe v skladu 

z ustreznimi zakoni.  

 

Danes prevladuje čustveno zanemarjanje, ki se kaže v primerih, ko se ne priznava, ne 

upošteva ali ne zadovoljuje otrokovih potreb po varnosti, ljubezni, priznanju in pohvali. 

Tudi staršem, ki so bili nekdaj dobri starši, se lahko zgodi, da zaradi težkih življenjskih 
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situacij začnejo zanemarjati otrokove potrebe. V tem primeru potrebujejo pomoč skupaj z 

otrokom (Bašič 2011). 

 

Da gre za zanemarjanje, lahko posumimo, kadar (Bašič 2011): 

 je otrok neprimerno oblečen glede na vremenske razmere in letne čase; 

 je njegova telesna higiena nezadovoljiva; 

 je lačen, stalno išče ali je hrano za drugimi; 

 je pozno ponoči zunaj brez spremstva odraslih; 

 je telesno slabo razvit za svojo starost; 

 ostaja v varstvu vrtca tudi, ko imajo starši možnost, da so z otrokom; 

 je večino časa pasiven in nezmožen vzpostavljanja relacij z drugimi otroki; 

 bega od ene aktivnosti do druge, pri vsaki se zadrži kratek čas; 

 je pogosto nezmožen poslušati ali slediti preprostim navodilom; 

 opazimo slabšo komunikacijo in besednjak    ter  

 pomanjkanje socialnih in vsakodnevnih življenjskih veščin. 

 

2.1.5 EKONOMSKO NASILJE 

 

»Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri 

razpolaganju z dohodki oziroma upravljanje s premoženjem, s katerim družinski član 

samostojno razpolaga oziroma upravlja s skupnim premoženjem družinskih članov.« 

(ZPND 2008, 3. člen) 

 

Prisotnost ekonomskega nasilja nad otroki je zanemarljiva, saj otroci praviloma ne 

posedujejo lastnega premoženja. Taka oblika nasilja se lahko kaže le pri otrocih, ki npr. 

prejemajo pokojnino po umrlem staršu, pa jo otrokov skrbnik namenja izključno sebi 

(Filipčič, Klemenčič 2011). 

 

2.1.6 SUM NA MUNCHAUSNOV SINDROM 

 

»Munchausnov sindrom je oblika zlorabljanja otroka, za katerega je značilno, da neka 

oseba lahko povzroča znake bolezni pri otroku ali pa predstavlja otroka kot bolnega. Oboje 
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ima za posledico, da je otrok izpostavljen diagnostičnim in včasih tudi terapevtskim 

postopkom, ki so lahko mučni, boleči in škodujejo otrokovemu zdravju.« (Bašič 2011: 69) 

 

Na Munchausnov sindrom se začne sumiti, ko (Bašič 2011): 

 se pojavljajo trajni ali ponavljajoči bolezenski znaki neznanega vzroka; 

 mati otroku pripisuje razne redke bolezni, otrokovi izvidi pa so brez posebnosti; 

 je domnevna diagnoza najpogosteje redko obolenje ali pa izkušeni kliniki »še nikoli 

niso videli česa takega«; 

 se simptomi pojavljajo le v prisotnosti matere; ko matere ni v otrokovi bližini 

simptomi nepojasnjeno izginejo; 

 je mati pretirano skrbna in pozorna do otroka in vztraja, da bi bila tudi v bolnišnici 

stalno ob njem; 

 simptomi ne reagirajo na ustrezno terapijo; 

 je bila po navadi taka mati v preteklosti na delovnem mestu povezana s kako 

zdravstveno dejavnostjo ali pa je imela sama dolgotrajne zdravstvene težave. 
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3 KAKO PREPOZNATI, DA JE OTROK ŽRTEV NASILJA V 

DRUŽINI 

 

Raziskave kažejo, da se je v zadnjih nekaj letih število kaznivih dejanj pri družinskem 

nasilju podvojilo, še vedno pa ga je težko prepoznati. Da se z otrokom nekaj dogaja, bi 

morali najprej opaziti starši, če nasilja ne povzročajo sami. Če starši odpovedo, nasilje 

lahko opazijo ljudje, ki z otrokom preživijo veliko časa, to so vzgojitelji (Zloković, 

Dečman-Drobnjič 2007). 

 

Sporočila o nasilnem vedenju do otrok v družini zaposleni v vrtcu najpogosteje pridobijo, 

ko (Filipčič, Klemenčič 2011): 

 otrok  spregovori o nasilju osebi, ki ji zaupa; 

 vzgojitelj, svetovalni delavec ali drugi zaposleni opazijo razne poškodbe na telesu, 

spremembe vedenja; 

 sosedje ali znanci obvestijo vrtec o nasilju v družini.  

 

Otroke, ki so žrtve nasilja v družini, lahko prepoznamo po različnih znakih. Vendar pa je 

pri oceni, da gre za nasilje v družini, potrebna izjemna previdnost, saj so lahko enaki znaki 

posledica tudi drugih okoliščin. Nemogoče je našteti vsa vedenja in razpoloženja otroka, ki 

so posledica nasilja v družini in ki jih lahko zaznajo strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju (Filipčič, Klemenčič 2011). 

 

Nekaj znakov nasilja, ki jih lahko prepoznajo delavci v vrtcu (Filipčič, Klemenčič 2011): 

 otrok ima poškodovan obraz; 

 pogosto ima različne poškodbe, za katere ne dobimo pojasnila, kako so nastale; 

 pogosto ga boli glava, trebuh; 

 težko sedi ali hodi; 

 je seksualno agresiven, se promiskuitetno vede, uporablja prostaške besede; 

 opazi se njegova podhranjenost; 

 njegov videz je zanemarjen, okrog sebe širi neprijeten vonj, ima umazana in 

raztrgana oblačila; 

 nima očal, čeprav jih nujno potrebuje; 
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 pogosto je utrujen; 

 je stalno zaskrbljen, da je kateri od družinskih članov v nevarnosti ali da je 

ogrožen; 

 njegov obraz odraža žalost; 

 izmika se skupnim dejavnostim v vrtcu ali stikom z vrstniki; 

 ima slabo samopodobo in premalo samozaupanja, ne mara novosti; 

 je nasilen do vrstnikov; 

 odziva se pasivno, umaknjeno; 

 strah ga je odhoda domov in staršev. 
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4 VLOGA VRTCA PRI PREPOZNAVANJU NASILJA NAD 

OTROKOM V DRUŽINI 

 

Predšolski otroci so najbolj ranljiva družbena skupina, zato je naša dolžnost, da jim 

ponudimo varno in ljubeče okolje. Vrtci predstavljajo pomemben prostor podpore, saj 

večina populacije predšolskih otrok tam preživi tudi do devet ur dnevno. Strokovni delavci 

imajo priložnost spremljati in spodbujati otrokov psihosocialni razvoj, pri čemer se 

zavedajo, da je pravica vsakega otroka, da živi z ljudmi, ki jim zaupa in ki mu dajejo varno 

zavetje (Verbič 2008). Družina je tista primarna celica, ki bi morala otroku zagotoviti 

fizično in čustveno varnost. Če starši takih pogojev niso zmožni zagotoviti, je dolžnost 

vseh nas, ki delamo z otrokom ali smo kako drugače vključeni v njegovo življenje, da mu 

omogočimo odraščanje brez nasilja, z vizijo ničelne tolerance. Ob pomoči ustreznega 

izobraževanja bi lažje prepoznali zgodnje znake nasilja in pravilno ter pravočasno ukrepali 

(Verbič 2008). 

 

Vrtec bi kot ustanova potreboval učinkovito strategijo preventivnega delovanja (npr. 

program Krepimo družine, CAP, Sistemsko soočanje z nasiljem v družini za VIZ), ki bi bila 

usmerjena k izboljšanju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki, svetovalnega dela s starši 

(šola za starše) in bi starše seznanjala z vsemi oblikami pomoči (uradnimi institucijami in 

nevladnimi organizacijami) (prav tam). 

Preventivno delovanje in ukrepanje ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini je močno 

odvisno od usposobljenosti strokovnih delavcev, strokovnega znanja, praktičnih izkušenj, 

senzibilnosti ter odgovornega in sodelovalnega ravnanja vseh institucij, ki so zadolžene za 

varovanje otrok pred nasiljem. Vsi, ki imajo potrebno znanje o nasilju in to znanje 

uporabljajo v praksi, bodo v primeru nasilja sodelovali bolj suvereno. To bo občutil otrok, 

ki bo lažje vzpostavil zaupljiv odnos s strokovnim delavcem (prav tam). 
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5 PREGLED ZAKONSKIH PODLAG ZA POMOČ OTROKOM 

 

Z nasiljem v družini oziroma z nasiljem nad otroki se ukvarjajo nekateri zakoni, pravilniki 

in spisi: Konvencija o otrokovih pravicah (1990), Ustava RS (1991), Kazenski zakonik RS 

(2012), Zakon o policiji (2011), Zakon o zdravstveni dejavnosti (2005), Zakon o socialnem 

varstvu (2011), Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008), zakoni s področja vzgoje 

in izobraževanja, Pravilnik o preprečevanju nasilja nad otrokom (2010), Resolucija o 

nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 20092014.   

 

5.1 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH 

 

Konvencija o otrokovih pravicah (1990) je mednarodnopravno zavezujoč akt na področju 

otrokovih pravic. Z njo se države pogodbenice zavezujejo, da bodo spoštovale zapisane 

pravice otrok brez kakršnega koli razlikovanja glede na raso, barvo kože, spol, jezik, 

veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etično ali družbeno poreklo, 

premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali 

zakonitih skrbnikov. 

 

Ustava RS v svojem 8. členu (1991) določa, da se ratificirane in objavljene mednarodne 

pogodbe uporabljajo neposredno. Države pogodbenice s sprejemom vseh ustreznih 

zakonodajnih in upravnih ukrepov se zavezujejo, da bodo otroku zagotovile takšno varstvo 

in skrb, kakršna je potrebna za njegovo blaginjo z upoštevanjem pravic in dolžnosti staršev 

(Bašič 2011). Glavno vodilo konvencije je delo v korist otroka, ki vključuje tudi varovanje 

pred vsemi oblikami nasilja. 

 

5.2 ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI   

 

Odrasli smo dolžni pomagati otroku, ki se znajde v krogu nasilja. To nam poleg vesti 

nalaga tudi Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND 2008). »Organi in organizacije 

so dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede na stopnjo 

njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete 

žrtve. Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in 

pravicami drugih udeleženk in udeležencev postopka.« (ZPND 2008, 5. člen) 
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Namen ZPND je povezovanje dela različnih organov in organizacij z različnih področij in 

z različnimi pristojnostmi (Filipčič, Klemenčič 2011). 

 

5.3 PRAVILNIK O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI ZA VIZ 

 

Vrtci in drugi zavodi se pogosto srečujejo z otroki, ki so žrtve nasilja v družini. Situacija 

strokovne delavce postavi v nezavidljiv položaj, ko morajo ob zaznavi nasilja pravočasno 

in ustrezno ukrepati, pri tem pa se jim začnejo porajati razne dileme. Te dileme natančno 

opredeljuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ (navedeno po Filipčič, 

Klemenčič 2011). Pravilnik opredeljuje aktivnosti in naloge, ki jih je potrebno izvesti ob 

zaznavi vseh oblik nasilja nad otrokom. S tem je otrok deležen enakih načinov 

obravnavanja in oblik pomoči v vseh vrtcih, strokovni delavci pa dobijo smernice, kaj 

morajo storiti in na kakšen način izpeljati določeno nalogo. Pravilnik prav tako določa 

načine sodelovanja med institucijami in njihove pristojnosti (Filipčič, Klemenčič 2011). 

 

5.4 KAZENSKI ZAKONIK RS 

 

V Kazenskem zakoniku, ki je bil v veljavi od leta 2008, je nasilje v družini sodilo med 

kazniva dejanja nasilništva po določilih 299. člena in je bilo uvrščeno v poglavje kaznivih 

dejanj zoper javni red in mir. Z uvedbo novega Kazenskega zakonika (KZ-1, 2012) je 

kaznivo dejanje nasilja v družini postalo samostojno kaznivo dejanje. Uvrščeno je v 

poglavje kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke v 191. členu (Gregorc-

Puš 2010). 

 

Kaznivo dejanje nasilja v družini stori tisti, ki z drugim grdo ravna, ga pretepa, mu grozi s 

smrtjo, mu omejuje svobodo, ga prisiljuje k delu ali opuščanju tega, omejuje njegove enake 

pravice ali pa ga s svojimi ravnanji spravlja v podrejen položaj. Do kaznivega dejanja 

lahko pride v družinski skupnosti, v drugi trajnejši življenjski skupnosti ali v razpadli 

družinski skupnosti (prav tam). 
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6 PROTOKOL RAVNANJA VRTCA OB PREPOZNAVANJU 

NASILJA 

 

Protokol ravnanja vrtca ob prepoznavanju nasilja nad otrokom v družini določa Pravilnik o 

preprečevanju nasilja nad otrokom v družini (2010). V praksi pa ga lahko razdelimo na 

šest delov, in sicer: 

 

6.1 POGOVOR Z OTROKOM, KI DOŽIVLJA NASILJE 

 

Najpomembnejši je prvi stik z otrokom. Strokovni delavec mora najti način, kako 

vzpostaviti dober in zaupljiv odnos, da otrok lahko spregovori o izkušnji nasilja, ki ga je 

doživel (Miller 2000). Otroku brezpogojno verjamemo, da je žrtev nasilja, ne iščemo 

dokazov in objektivne resnice ter ga pozorno poslušamo (Filipčič, Klemenčič 2011). 

Pustimo mu dovolj časa, da izrazi, kar misli in čuti. Pozorno opazujemo tudi mimiko 

njegovega telesa. Vprašanja postavljamo previdno, obzirno (vedno postavljamo odprta 

vprašanja, ne uporabljamo vprašalnice Zakaj?, ampak vprašalnico Kako to?) (Muršič 

2012). Spoštujemo otrokova čustva, povemo mu, da ni sam kriv za nasilje, ki se mu dogaja 

(prav tam). Podpremo ga čustveno in moralno, okrepimo mu občutek zmožnosti in 

samospoštovanja (Miller 2000). Odgovorimo na njegova vprašanja, ki si jih najverjetneje 

zastavlja: Kaj bo sedaj?, Kam bo šel?, Kaj se bo zgodilo z njegovimi bližnjimi? ( Filipčič, 

Klemenčič 2011). 

 

6.2 ZAPIS DOGODKA IN PRIJAVA NASILJA 

 

Zapis je uradni dokument in je podlaga za prijavo nasilja pristojnim institucijam ter za 

nudenje pomoči otroku v vrtcu. Napravimo ga takoj po pogovoru z otrokom, med 

pogovorom zapisa ne delamo, izjemoma le, če si zabeležimo osnovne podatke, ki bi jih 

kasneje lahko pozabili. To so: kraji, datumi, ure, imena in podobno. Strokovni delavec 

zapiše tudi pomemben podatek, ali so potrebni takojšnji ukrepi za zaščito otroka. Prav tako 

moramo dobesedno zapisati otrokove izjave (tudi sleng), ki jih je uporabljal za opis nasilja 

(Filipčič,Klemenčič 2011). 

 

Obrazec za zapis je predpisan oziroma dogovorjen in se nahaja v prilogi pravilnika.  
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Ravnatelj ali svetovalni delavec isti oziroma naslednji dan po telefonu obvesti CSD ali 

policijo o sumu nasilja nad otrokom. Prijavo je potrebno poslati skupaj z zapisom (Filipčič, 

Klemenčič 2011). 

 

Prijave o nasilju nad otroki, ki jih prejme center za socialno delo, so obravnavane 

prednostno (ZPND 2008, 5. člen). Ker sodi nasilje med kazniva dejanja, mora center o tem 

takoj obvestiti policijsko upravo. Šesti člen ZPND (2008) zavezuje vse strokovne delavce, 

da takoj obvestijo centre za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, ne glede na 

določbe o varovanju poklicne skrivnosti (Bezenšek-Lalić 2009).  

 

Starše se o prijavi obvesti le v primeru, kadar je to v korist otroku.  

 

6.3 SKLIC INTERNEGA TIMA VIZ IN NAČRT POMOČI OTROKU 

 

Interni tim skliče svetovalni delavec dan po prijavi. Naloga vodje tima je izmenjava 

informacij med člani tima in koordiniranje aktivnosti v okviru vrtca ter obveščanje 

ravnatelja o vseh oblikah pomoči otroku. Svetovalni delavec poskrbi za pretok informacij 

med internim timom in multidisciplinarnim timom na CSD (Filipčič, Klemenčič 2011).  

Otrok, ki je žrtev nasilja, je otrok s posebnimi potrebami, zato mora strokovni delavec 

(vzgojitelj) zanj pripraviti individualiziran načrt. Načrt vsebuje naloge, ki so razdeljene 

glede na strokovno znanje in kompetence (Muršič 2012). 

  

6.4 MULTIDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

 

Center za socialno delo za obravnavanje zahtevnejših primerov nasilja nad otrokom 

oblikuje multidisciplinarne time, v katerih sodelujejo predstavniki različnih organov in 

organizacij. Vrtec na interdisciplinarnem timu CSD zastopa svetovalni delavec internega 

tima vrtca. Za uspešno sistemskost obravnavanja nasilja v družini je pomembno, da 

sodelujejo celostno, načrtno, usklajeno, stalno in učinkovito (Muršič 2012). 
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7 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Starševstvo zaradi svoje zahtevnosti vse bolj postaja poklic, čeprav zanj ne potrebujemo  

formalnega izobraževanja in znanja. Dejstvo je, da nekateri starši ne znajo ali pa ne 

zmorejo dovolj dobro opravljati svojega poslanstva, zato prihaja do nasilja v družinah 

(Zloković, Dečman-Drobnjič 2007).  

 

Družinsko okolje je še vedno precej nedotakljivo. Prav zato je zlorabo otrok težko 

preprečevati, še težje pa jo je odkrivati in preiskovati, saj vsako dejanje zahteva grob poseg 

v intimni prostor družine (Bobnar 2012). Statistični podatki kažejo, da se je v zadnjih petih 

letih število kaznivih dejanj nasilja nad otroki podvojilo. Število kazenskih ovadb za 

dejanja zanemarjanja otroka in surovega ravnanja se je povečalo s 242 na 694 primerov. V 

primeru spolnega nasilja pa se je število kazenskih ovadb povečalo s 188 na 244. Vse to je 

razvidno iz Poročila o delu policije za leto 2005/2006 in Poročila o delu policije za leto 

2010/2011. 

 

Vrtci so pomemben prostor podpore otrokom, saj večina populacije predšolskih otrok tam 

preživi tudi devet ur dnevno. Strokovni delavci imajo priložnost in dolžnost spremljati 

otrokov psihosocialni razvoj, zato bi morali, ob pomoči ustreznega izobraževanja, 

prepoznati znake nasilja in pravilno ter pravočasno ukrepati. 

 

V  diplomskem delu sem raziskala, koliko strokovni delavci v vrtcu  poznajo problematiko 

in zakonodajo s področja nasilja v družini in kako v primeru suma nasilja nad otrokom v 

družini ravnajo.  
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8 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

 

 Ali oziroma koliko strokovni delavci v vrtcih poznajo problematiko in zakonodajo 

na področju nasilja v družini? 

 Koliko so strokovni delavci v vrtcih senzibilni do nasilja v družini, torej zmožni 

prepoznavati nasilje nad otroki v družini in ustrezno ukrepati?  
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9 METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. 

 

9.1 VZOREC 

 

Vzorec raziskave je slučajnostni oziroma priložnostni. V raziskavo sem vključila 100 

strokovnih delavcev od tega 50 vzgojiteljev/vzgojiteljic in 50 pomočnikov/pomočnic 

vzgojiteljev iz različnih vrtcev po Sloveniji (Brezovica, Vnanje Gorice, Podpeč, Rakitna 

Ig, Ljubljana, Medvode, Kamnik, Cerkno, Velike Lašče). Največ anketirank (35 %) je bilo 

starih med 40 in 50 let. Najmanj anketirank (8 %) je bilo starih več kot 50 let. Skoraj dve 

tretjini (63 %) jih ima srednjo izobrazbo vzgojiteljske smeri, le nekaj (5 %) višjo šolo za 

vzgojitelje predšolskih otrok, četrtina (25 %) je zaključila strokovni program predšolske 

vzgoje, 7 % pa jih ima druge vrste izobrazbo. 

 

9.2 TEHNIKA 

 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila sama (Priloga 

1). 

 

9.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN ANALIZE PODATKOV 

 

Ankete sem po predhodnem dogovoru z vodstvi vrtcev po pošti poslala v njihove enote, 

tam pa so jih razdelili med strokovne delavce in mi jih nato po pošti vrnili do 

dogovorjenega datuma. Anketa je anonimna in ne omogoča identifikacije sodelujočih. 

Rezultate ankete sem statistično obdelala, jih prikazala z grafi ter interpretirala ugotovitve. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

V raziskavi me je zanimala ozaveščenost in možnost prepoznavanja ter ustreznost ravnanja 

strokovnih delavcev  v vrtcih ob sumu nasilja nad otrokom v družini.  

 

Najprej sem udeleženke vprašala, katera dejanja v odnosu do otrok so po njihovem mnenju 

nasilje. Možnih je bilo izbrati več odgovorov.  

 

 

 

Graf 1: Dejanja nasilja nad otrokom v družini 

 

Večina anketirank (95 %) je menila, da nasilje predstavljajo maltretiranje, klofuta, tepež in 

vse druge oblike fizičnega nasilja. Za vpitje tega ne moremo reči, saj je skoraj četrtina (24 

%) menila, da to ne predstavlja nasilja nad otrokom. Trditev ne drži, saj ga različni avtorji 

uvrščajo med psihično obliko nasilja (npr. Bašič 2011). Veliko anketirank (36 %) med 

nasilje prav tako ne uvršča onemogočanja, da se otrok izobražuje. Za vse možne odgovore 

oziroma dejanja, ki predstavljajo nasilje v družini, se je opredelila le dobra polovica 

anketirank (61 %). Iz tega sklepam, da se strinjajo z zakonom o preprečevanju nasilja v 

družini, ki pravi, da je nasilje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega in 

ekonomskega nasilja oziroma dolžne skrbi proti družinskim članom (ZPND 2008, 3. člen). 
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Pri ocenjevanju pogostnosti nasilja nad otrokom v družini O. Bezenšek-Lalić (2009) 

opozarja, da je psihičnega nasilja največ (66,5 %). 

 

 

 

Graf 2: Pogostost pojavljanja posameznih oblik nasilja nad otrokom v družini 

 

To obliko pojmuje kot težjo, ki je prikrita in dolgoročno škodljivejša za otroke (prav tam). 

Raziskava, ki sem jo izvedla v vrtcih, se ujema s trditvami avtorice, saj so se anketiranke 

odločile, da je psihično nasilje (68 %) najpogostejša oblika nasilja nad otrokom v družini.  

Najmanj pogosto (1 %) je po njihovem mnenju spolno nasilje, kar pa ne pomeni, da ne 

obstaja. Odkrivanje spolnih zlorab otrok je v večini primerov težavno in problematično. 

Zaradi značilnosti tovrstnih zlorab lahko upravičeno domnevamo, da je pri teh dejanjih 

temno polje kriminalitete zelo obsežno (Bašič 2011). 

  

O. Dečman-Dobrnjič (2009) ugotavlja, da je pogostnost spolnega nasilja v družini veliko 

večja, kot kažejo različne raziskave, saj spolno nasilje nad ženskami in otroki še vedno ni 

dovolj resno obravnavano v javnosti in družbi (prav tam). Podatki moje raziskave kažejo, 

da tudi strokovne delavke to obliko nasilja pojmujejo kot najmanj pogosto, verjetno tudi 

zato ker ostaja skrito v družinskem krogu in je še vedno tabu tema. 
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Graf 3:  Zaznava družinskega nasilja nad otrokom 

 

Pri vprašanju, ali so se anketiranke že srečale s primerom nasilja nad otrokom v družini, jih 

je presenetljivo malo (12 %) odgovorilo pritrdilno, večina (88 %) pa se z njim še ni 

soočila. Na vprašanji, kako so oziroma kako bi ravnale v primeru nasilja, pa so odgovorile, 

da bi se (ali so se) posvetovale z nadrejenimi, s svetovalno službo v vrtcu, s CSD, nasilje bi 

prijavile policiji ali tožilstvu. Malo anketirank bi se o tem pogovorilo s starši.  

Glede na majhen delež strokovnih delavcev, ki so nasilje nad otroki že kdaj zaznali, se mi 

je porodilo vprašanje, koliko poznajo to problematiko in koliko so občutljivi oziroma 

pripravljeni opaziti, da je otrok v njihovem oddelku žrtev družinskega nasilja. 
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Graf 4: Poznavanje Pravilnika o preprečevanju nasilja nad otrokom v družini 

 

Pravilnik o preprečevanju nasilja nad otrokom v družini pozna skoraj tri četrtine  

anketirank (74 %). Ta podatek me je presenetil, ker je veliko anketirank (38 %), na 

vprašanje o dilemah, ki se jim porajajo ob zaznavi suma, ki kaže na nasilje v družini, 

izrazilo zaskrbljenost, ali otrok govori resnico. Menim, da dobro poznavanje pravilnika ne 

bi smelo porajati takšnih dvomov.  

 

Glede na visok odstotek anketirank (77 %), ki so se udeležile izobraževanj o nasilju nad 

otrokom v družini, me je zanimala njihova ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru 

nasilja.                                 
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Graf 5: Ocena lastne usposobljenosti za ukrepanje v primeru nasilja nad otrokom v družini 

 

Raziskava je pokazala, da se nobena od anketirank ne čuti povsem usposobljeno za 

ukrepanje v primeru nasilja nad otrokom v družini.  Za zmerno usposobljene se ocenjuje 

polovica  (49 %), za povsem neusposobljene pa 6 %.  

 

Zanimalo me je, ali stopnja izobrazbe anketirank vpliva na oceno usposobljenosti za 

ukrepanje v primeru nasilja nad otrokom v družini. Predvidevala sem, da so najbolj 

usposobljene tiste, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe. Podatki raziskave so pokazali, da 

stopnja izobrazbe ne vpliva na usposobljenost anketirank. Menim, da so takšni izsledki 

raziskave posledica dejstva, da tudi višja izobrazba ni ponudila rešitev oziroma vzvodov, ki 

bi narekovali strokovnim delavcem postopke ustreznega ravnanja v primeru suma nasilja 

nad otrokom v družini. V preteklosti ni bilo zakona, ki bi bil namenjen izključno 

preprečevanju nasilja nad otrokom v družini. To področje so zajemali drugi splošni zakoni, 

ki pa jih je vsak posameznik interpretiral po svoje, odziv na nasilje pa je bil odvisen od 

senzibilnosti posameznika (Filipčič, Klemenčič 2011). 

 

Večina anketirank (88 %), je na vprašanje o pripravljenosti pričati pred sodiščem 

odgovorila pritrdilno. Dileme, ki so se jim porajale glede prijave nasilja in pričanja pred 

sodiščem, so bile: Ali bom dovolj čustveno močna?, Ali bom imela težave s starši?, Ali bom 

s tem vpletla še svojo družino?, Ali me bodo spraševali o mojem zasebnem življenju? in Ali 

bom otroku s tem še bolj škodovala?. Nekatere od teh dilem sta navedli  tudi I. Klemenčič 

in K. Filipčič (2011) v svojem priročniku.  
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11 ZAKLJUČEK 

 

Nasilje zajema zelo različne oblike in različno intenzivna dejanja z različnimi posledicami. 

Opredelitev nekega dejanja kot nasilje je odvisna od posameznika in njegovih predstav. 

Delovanje institucij, kot so policija, sodišče, CSD, VIZ, ne sme biti prepuščeno 

subjektivnim opredelitvam, zato je pomembno, da ima država pravne vzvode, s katerimi 

zaščiti otroka v primeru družinskega nasilja, in da so ti enotni za vse institucije. Dejstvo je, 

da kakršno koli nasilje nad otrokom v družini ali zunaj nje ni sprejemljivo.  Preventivno 

delovanje in ukrepanje ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini je močno odvisno od 

usposobljenosti strokovnih delavcev, njihovega znanja, praktičnih izkušenj, senzibilnosti 

ter odgovornega in sodelovalnega ravnanja vseh institucij, ki so zadolžene za varovanje 

otrok pred nasiljem. Tisti, ki imajo potrebno znanje o nasilju in to znanje uporabljajo v 

praksi, v primeru nasilja delujejo bolj suvereno. To občuti tudi otrok – žrtev nasilja, ki tako 

lažje vzpostavi zaupen odnos s strokovnim delavcem. 

 

Raziskava je pokazala, da strokovni delavci v vrtcih kar dobro poznajo problematiko in 

zakonodajo s področja nasilja v družini, saj skoraj tri četrtine anketiranih (74 %) pozna 

pravilnik o preprečevanju nasilja nad otrokom v družini in s tem domnevno tudi postopke  

ravnanja v primeru suma nasilja. Skoraj tri četrtine strokovnih delavcev je svoje 

poznavanje Pravilnika o preprečevanju nasilja nad otrokom v družini ocenilo kot dobro. 

Ker pa jih je več kot tretjina (38 %) med dilemami izrazila zaskrbljenost, ali otrok govori 

resnico, menim, da so svoje poznavanje pravilnika precenile. Slabše pa so anketiranke 

ocenile svojo usposobljenost za ukrepanje: manj kot petina se ocenjuje za dobro 

usposobljene, polovica (49 %) za zmerno usposobljene. Strokovni delavci bi s  kvalitetnimi 

izobraževanji (npr. program Krepimo družine, CAP, Sistemsko soočanje z nasiljem v 

družini za VIZ), ki so na voljo, morali hitreje in učinkoviteje prepoznavati nasilje nad 

otroki v družini in ustrezno ukrepati. 

  

Opredelitev, kdaj neko dejanje predstavlja nasilje nad otrokom, pa je odvisno od 

posameznika in njegove občutljivosti za tovrstne zaznave. Ljudje se med seboj razlikujejo 

in tudi nasilje dojemajo različno. Še vedno so preveč tolerantni do nasilja v svoji okolici. 

Zato bi morali tisti, ki delajo z otroki, imeti visoko stopnjo občutljivosti za tovrstno 

problematiko. 
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Za večino ljudi je nasilje še vedno tabu, ki se ne dogaja njim, zato je vsako sporočilo o 

nasilju izredno težko pridobiti. Tisti, ki so bili žrtve nasilja, neradi o tem spregovorijo, zato 

tovrstne raziskave kažejo mnenja anketiranih in ne resničnost stanja. Kljub relativno 

velikemu vzorcu se zavedam, da ta ni bil reprezentativen, zato rezultatov ni mogoče 

posplošiti. Raziskavo bi lahko razširila še na druge vzgojno-izobraževalne zavode (OŠ, 

zavodi z otroki s posebnimi potrebami, zdravstveni zavodi … ).  

 

V uvodu sem se spraševala, katere institucije so zatajile, da deklica v rejniški oskrbi ni 

dobila ustrezne in pravočasne pomoči. Odgovor sem dobila med pisanjem diplomske 

naloge. Najprej je zatajila družina oziroma eden od družinskih članov, ki sicer ni izvajal 

nasilja nad deklico, vendar je tudi ni poskušal zaščititi, v tem primeru je bila to mama. 

Tudi  ona je bila v otroštvu žrtev nasilja, zato ni imela moči, da bi presekala krog nasilja. 

Naslednja institucija, ki je zatajila, je bil CSD, ki ni bil dovolj pozoren,v kakšno rejniško 

družino je dal deklico, saj jih je zamenjala kar nekaj. Gotovo pa tudi vrtec ni pravočasno 

odreagiral, saj je spolno nasilje še vedno tabu, ki ga najraje spregledamo. To pa se ne bi 

smelo več dogajati. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJ(IC)E 

 

Spoštovani! 

Sem Olga Brandstatter, absolventka Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Za diplomsko nalogo z naslovom Nasilje nad otrokom v družini in vloga strokovnih 

delavcev vrtca, sem oblikovala vprašalnik z namenom, da raziščem ozaveščenost, možnost 

prepoznavanja in ravnanja strokovnih delavcev ob sumu nasilja nad otrokom v družini. 

Za vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

1. Starost: 

a) do 20 let 

b) od 20 do 30 let 

c) od 30 do 40let 

d) od 40 do 50let 

e) nad 50 let 

2. Koliko let ste že zaposleni v vrtcu? 

a) do 5 let 

b) od 5 do 10 let 

c)  od 10 do 20 let  

d) od 20 do 30 let 

e) več kot 30 let 

3. Izobrazba: 

a) Srednja vzgojiteljska šola 

b)  Višja šola za vzgojitelje predšolskih otrok (VPO) 

c) Visoki strokovni program predšolska vzgoja (PV) 

d) Drugo: _____________________ 

4. Kaj za vas od naštetega predstavlja nasilje? (Možnih je več odgovorov). 

□ Vpitje 

□ Zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb 

□ Onemogočanje, da se otrok izobražuje 

□ Maltretiranje 

□ Klofuta ,tepež in druge oblike fizičnega kaznovanja 

□ Odtegovanje sredstev, ki so namenjena za osnovne otrokove potrebe 
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5. Kako bi ocenili (od 1 do5) pogostost posameznih vrst nasilja v družini danes? (1= 

najpogostejša vrsta nasilja, 5 = najredkejša vrsta nasilja). 

□ Spolno nasilje 

□ Psihično nasilje 

□ Fizično nasilje 

□ Zanemarjanje 

□ Ekonomsko nasilje 

6. Ali ste se do sedaj že udeležili kakšnega izobraževanja o nasilju v družini? 

a) DA 

b) NE 

7. Ali poznate pravilnik o preprečevanju nasilja v družini? 

a) DA 

b) NE 

8. Na lestvici od 1 do 6 ocenite, koliko usposobljeni se čutiti za ukrepanje, če bi pri otroku iz 

svojega oddelka zaznali sum oz. problem nasilja v družini?(obkroži ustrezno številko). 

           1   2  3  4  5        6 

Povsem            Slabo                 Malo        Zmerno                        Dobro                 Zelo dobro                               

neusposobljena     usposobljena  usposobljena   usposobljena        usposobljena         usposobljena                 

           

9. Ali bi bili pripravljeni pričati na sodišču v dobrobit otroka? 

a) DA 

b) NE 

10. Ali ste se v vrtcu že srečali s primerom, kjer je bil otrok žrtev nasilja v družini? 

a) DA       Kaj ste opazili in kako ste ukrepali? 

 

NE       Kako bi ukrepali, če bi se srečali s takim primerom? 

 

 

11. Zamislite si, da vam je otrok zaupal, da je žrtev nasilja. Katere dileme se vam ob tem 

porajajo? 
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Priloga 2: ZAPIS O NASILJU NAD OTROKOM V SKLADU S PRAVILNIKOM 

O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI ZA VIZ 

Ustanova:  Podatki o otroku:                                                  

(popolni podatki o vzgojno-

izobraževalnem avodu, naslov) 

Priimek in ime: 

Spol (Obkrožite!)    M         Ž 

                                                 

 

Rojstni datum:  Razred:    

Zapis 

izdelal: 

     Delovno mesto:                                          

Zapis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po potrebi dodajte vrstice.) 
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Ali strokovni delavec VIZ že obvestil CSD oziroma izven poslovnega časa centra interventno službo CSD 

o potrebni ustrezni zdravstveni oskrbi oziroma takojšnji zaščiti otroka?  

(Obkrožite!)    DA         NE 

Obrazložitev:te vrstice.) 

Datum in ura, ko je otrok v razgovoru poročal o dogodku oz. ko so bili opaženi znaki nasilja nad otrokom.  

Datum  Ura:                

 

PREDAJA ZAPISA SVETOVALNI SLUŽBI: 

Ime in priimek osebe, ki je zapis sestavila: Zapis zaključen ob: Podpis:                   

Ime in priimek svetovalnega delavca, ki je 

zapis prevzel: 

 

Tel. številka svetovalnega delavca: 

Zapis prevzet  

dne: 

ob: 

Podpis:                   

Kdo v VIZ je bil v skladu s pravilnikom obveščen o dogodku oziroma informaciji?              

Ime in priimek:  Datum in čas:  Obvestil:  

Ime in priimek:  Datum in čas:  Obvestil:  

         

Podpis odgovorne osebe VIZ in žig 
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Priloga 3: NAČRT POMOČI OTROKU 

Priloga 3 

NAČRT POMOČI 

Ime in priimek učenca/ke:   

Datum rojstva: 

Naslov stalnega prebivališča:  

 ČLANI INTERNEGA TIMA 

1.vzgojiteljica:  

2.pomočnica vzgojiteljice: 

3. strokovni delavec: 

4.ravnateljica:  

Nosilec načrta pomoči:  

Datum sprejema načrta pomoči:  

Sestanki internega tima (datumsko), sklepi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


