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IZVLEČEK 

Namen diplomskega dela je ugotoviti pogostost pojavljanja čustvene zlorabe otrok doma in v 

vrtcu ter ugotoviti seznanjenost strokovnih delavcev vrtca z njenim prepoznavanjem in ukrepih ob 

sumu nanjo. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so opisane 

oblike zlorab, simptomi, ki kažejo na zlorabljanje, posledice zlorab in ukrepi ob tem. Primerjani so 

podatki glede  pogostosti zlorabe v instituciji in zlorabe doma ter opisano je kdo so storilci, ki 

trpinčijo otroke. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati ankete, s katero je raziskovano prepoznavanje 

čustvene zlorabe in ukrepanje strokovnih delavcev ob njihovi zaznavi ter razlike v pogostosti 

pojavljanja zlorab doma in v vrtcu. Ugotovitve so pokazale, da imajo anketiranci težave tako pri 

prepoznavanju, kot pri seznanjenosti z ukrepi.  Primerjave pogostosti zlorabe pa so pokazali, da se 

zlorabe pogosteje pojavljajo doma kot v vrtcu.  

 

KLJUČNE BESEDE 

čustvena zloraba otrok; čustveno trpinčenje; zloraba v predšolskem obdobju; zloraba v instituciji; 

ukrepi ob čustveni zlorabi; posledice čustvene zlorabe otrok 

 

ABSTRACT 

The goal of this diploma thesis is to establish the frequency of the emotional abuse of children at 

home and at kindergarten, and to establish how well kindergarten employees can recognize and 

take measures at the suspicion of it. 

The diploma thesis consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical part the 

forms of abuse are described, as well as symptoms, consequences and measures to prevent 

further abuse. The data concerning the frequency of abuse in the institution and in homes was 

compared. The people responsible were also described. 



 

 

The empirical part presents the results of the survey, which investigated the recognition of 

emotional abuse and the response of kindergarten employees when they detect it, as well as the 

differences in the frequency of abuse at home or at kindergarten. The survey showed that people 

have problems with recognition and are not familiar with the measures to prevent further abuse. 

The comparison of frequency of abuse shows that abuse occurs at home more often than in 

kindergarten. 
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psychological maltreatment of preschool children, emotional abuse of children; abuse in 

preschool education; abuse in institution; measures against emotional abuse; consequences of 

emotional abuse of children 
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1. Uvod 

Za temo čustvene zlorabe sem se odločila, ker sem se v času svojega dela v vrtcu že srečala s 

primerom, kjer sem zaznala zlorabljanje otroka. Ker nisem vedela, kaj storiti, kako pomagati 

otroku in kako opozoriti starše na neustreznost njihovih ravnanj in odnosa do otroka, 

predvidevam, da se s podobnimi vprašanji srečujejo tudi drugi strokovni delavci v vrtcih, saj na 

fakulteti pridobimo bogato znanje za pedagoško področje našega dela, ne pa tudi za družbeno-

socialno področje. Otroci v predšolskem obdobju so najbolj ranljivi in nimajo možnosti, da bi se 

branili sami, zato potrebujejo nas, odrasle, da se zavzemamo zanje in da jih zaščitimo. Pomembno 

je, da smo strokovni delavci pozorni na pojave nasilja in seznanjeni z ukrepi ob sumu zlorabe. 

Z diplomsko nalogo raziskujem in pojasnjujem pojav nasilja nad otroki, predvsem čustvene 

zlorabe. Opozarjam v kakšnih družinskih okoljih se čustveno nasilje nad otroki pojavlja pogosteje 

ter zakaj in kako se nasilje pojavlja v institucijah. Opisujem posledice, ki jih ima nasilje na otroke, 

kako ukrepamo v primeru zaznavanja oz. suma zlorabe. Z raziskavo ugotavljam ali strokovni 

delavci vrtca opazijo nasilno vedenje odraslih nad otroki, ali prepoznajo znake čustvene zlorabe in 

ali vedo, kako v takem primeru ukrepati. Zanimajo me tudi razlike v načinih in pogostosti čustvene 

zlorabe v institucijah in doma.  
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2. Zloraba otrok 

Po besedah V. Bilić (2009) se besedno zvezo zlorabljanje otrok uporablja za pogosto ali 

posamezno skrajno grobo namerno povzročanje bolečine, telesnih poškodb oziroma 

neodgovornega ravnanja staršev in drugih oseb v kontekstu odgovornosti, zaupanja in moči, 

katerega posledice so lahko, ni pa to nujno, vidne. 

Nekateri avtorji ugotavljajo, da je pri nekaterih otrocih večja možnost, da postanejo žrtve nasilja. 

To so predvsem nezaželeni otroci, otroci z različnimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Zlorabe se večkrat pojavijo pri družinah s težavami na finančnem področju. Navadno jih tu tudi 

prej zaznamo, saj so strokovne službe bolj pozorne nanje (Kos, 1997, str. 72). Pri preučevanju 

osebnosti staršev, ki trpinčijo otroke, pa je bilo ugotovljeno, da so storilci največkrat agresivni, 

impulzivni, eksplozivni, čustveno labilni, psihosocialno moteni in tisti, ki imajo psihopatske 

značilnosti. Pogosteje se zlorabe pojavljajo pri materah nedonošenčkov, mladoletnih mamah, 

tistih, ki otroka niso želele ali so same odraščale brez materinske ljubezni, ter pri materah, ki so 

osamljene (Kos, 1997, str. 70). Avtorji (npr. Cotman, 2007, str. 10) poudarjajo, da so iz 

zdravstvenega in preživetvenega vidika najbolj ogroženi otroci v predšolskem obdobju. Zato je 

pomembno, da se vzgojitelji zavedamo, da smo otroku dolžni pomagati in ukrepati v primeru, da 

je ogrožen njegov čustveni ali fizični razvoj. To le še poveča našo odgovornost in dolžnost za 

ukrepanje v primerih suma na zlorabo otroka.  

A. Šelih (1988, str. 4) opozarja, da se vsi avtorji, ki se ukvarjajo z vprašanji trpinčenja otrok, 

strinjajo s tem, da podatki, s katerimi smo seznanjeni, prikazujejo le majhen del »ledene gore«. 

Poznamo le statistike, ki jih pridobimo s sodne strani in statistike organov družbenega nadzorstva. 

To so le tisti primeri, ki so bili prijavljeni, kar pa še zdaleč ne daje celotne slike o problemu zlorab, 

saj se v ozadju nakazujejo zelo velike »sive« številke. Pomen le-teh je zato pri tem pojavu izredno 

velik. 

V ZDA, kjer so najprej začeli proučevati to vprašanje, so ugotovili, da se je število odkritih primerov 

trpinčenih otrok povečalo. Raziskovalci so si to različno razlagali. Nekateri so menili, da je to 

posledica porasta poročanja mladoletnih oseb in nezakonskih rojstev, drugi pa so trdili, da so 

rezultati takšni zaradi večjega zanimanja in občutljivosti javnosti do problema trpinčenja otrok 

(prav tam). 
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Na podlagi več raziskav narejenih v tujini, lahko sklepamo, da je telesno zlorabljen vsak 175. otrok, 

kar pomeni, da je 22,2 odstotka vseh trpinčenih otrok telesno zlorabljenih (Buljan – Flander  in 

Kocijan – Hercigonja, 2003, nav. po Bilić, 2009, str. 47). 
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3. Oblike zlorab 

3.1. Telesna zloraba 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini fizično nasilje opredeljuje kot vsako uporabo fizične sile, ki 

povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe (Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju bom zanj uporabljala kratico ZPND), 2008, 3. člen). 

Telesno zlorabljanje se največkrat razvije iz telesnega kaznovanja, kjer se otroka kaznuje s 

povzročitvijo bolečine, z namenom, da bi otrok popravil svoje vedenje. Zelo težko pa je določiti 

mejo med kaznijo in zlorabo. »Predvsem pri vzgoji otrok se lahko dojemanja glede dopustnih 

vzgojnih metod zelo razlikujejo; vzgojo z občasnimi klofutami bo nekdo označil za neprimerno in 

otroku škodljivo in zato jo bo štel za obliko nasilja, drugi pa za dosledno vzgojo z upoštevanjem 

postavljenih meja, ki bo otroku omogočila, da se bo razvil v zdravo osebnost. In stvari res niso 

'črno – bele'. Izhajati pa je treba iz tega, da so vse oblike in intenzivnosti nasilja predvsem nasilje.« 

(Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 13) 

Kot je zapisal Newell (2007, str. 34): »Ljudi se ne sme pretepati... in tudi otroci so ljudje.« 

Samoumevno nam je, da je fizično nasilje med odraslimi nesprejemljivo. Nasilje nad ženskami se 

zmanjšuje, saj je le malo držav, ki bi nasilje nad žensko obravnavale kot »razumno kaznovanje«, 

vendar pa je še veliko držav, v katerih otrokom ni zagotovljena celovita zaščita človekovega 

dostojanstva in telesne nedotakljivosti, ki sta za odrasle samoumevni.  

Različne organizacije se trudijo, da bi čim več držav telesno kaznovanje odpravilo in zakonsko 

prepovedalo. Ob tem pa naletijo na težave, saj je bilo veliko ljudi tepenih v svojem otroštvu ali pa 

so sami kdaj udarili svojega otroka. Ker ne želijo imeti slabega mnenja o svojih starših ali o svoji 

vzgoji, težko razmišljajo o pretepanju otrok (Newell, 2007, str. 34). Veliko je ljudi, ki se ne želijo 

opredeliti, češ da ni bilo izvedene nobene raziskave, s katero bi ugotavljali škodljiv vpliv telesnega 

kaznovanja na otroka. Vsem navedenim pa se zdi samoumevno, da je prepovedano nasilje nad 

ženskami, saj so s tem kršene osnovne človekove pravice. Pomislimo, kako nespoštljivo bi bilo 

raziskovanje učinka nasilja nad ženskami. Ali ni to potem žaljivo tudi do otrok (prav tam, str. 40)? 

Telesna zloraba obsega klofute in zaušnice, udarjanje s pestmi, tepež s predmeti (kuhalnica, pas, 

palica), odrivanje, stresanje otroka, brcanje, lasanje, ščipanje, siljenje otroka, da ostane v 

neudobnem položaju. Za ugotavljanje zlorabe se je uporabljalo merilo vidnih poškodb, kot so 
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zlom, zvin, natrganina, modrica, opeklina in oparina, vendar pa so možne tudi poškodbe, ki niso 

takoj vidne, npr. poškodbe notranjih organov (Mikuš Kos, 1997, str. 57). 

 

3.2. Spolna zloraba 

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

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

Oblike spolne zlorabe K. Filipčič in I. Klemenčič (2011, str. 14) delita na:  

 spolno občevanje z otrokom (tudi če otrok v to privoli ali če temu ne nasprotuje); 

 neprimerno dotikanje; 

 siljenje otroka v dotikanje spolnih organov odraslega; 

 siljenje v gledanje pornografskih filmov. 

Med različnimi kulturami pa obstajajo razlike glede tega, kako dolgo odrasli umivajo otroka, spijo 

v skupni postelji in ali je dovoljeno, da vidijo starše gole (Mikuš Kos, 1997, str. 58). 

Spolna zloraba v družini vključuje spolne odnose, ki so incestuozni (dogajajo se med družinskimi 

člani, med katerimi je po zakonu poroka prepovedana) ali neincestuozni (med otrokom in drugimi 

odraslimi člani gospodinjstva). Zloraba vključuje spolni akt z biološkimi ali adoptivnimi starši, z 

očimom ali mačeho, s starejšim sorojencem ali drugimi sorodniki, s sostanovalci ali družinskimi 

prijatelji. Spolna zloraba se lahko dogaja tudi izven družine. Ta navadno traja krajši čas in je 

večkrat razkrita kot spolna zloraba v družini. Mnoge žrtve zlorabo v družini prikrivajo zaradi 

strahu, da bi storilcu škodovale, zato ker so od njega odvisne in ker ga imajo rade, zato je večina 

zlorab odkritih šele v odraslosti (Mikuš Kos, 1997, str. 58).   

Zlorabo lahko prepoznamo po otrokovem pripovedovanju, navadno na posreden način. Otrok 

največkrat pripoveduje v tretji osebi, o prijatelju, ki je žrtev zlorabe. Lahko pa otrok o zlorabi 

spregovori zelo neposredno. Pozorni moramo biti tudi na navedbe staršev, telesne znake, kot so 

raztrganine, krvavitve ter ponavljajoča se vnetja splovila in danke in nepojasnjene nosečnosti. 

Pomemben pokazatelj pa je tudi sprememba v otrokovem vedenju. 
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3.3. Zanemarjanje 

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

potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.« (ZPND, 3. 

člen) Otrok je lahko zanemarjen fizično, kar pomeni, da nima ustrezne prehrane, da odrasli ne 

skrbijo za njegovo varnost in zdravje, kar ogroža otrokov razvoj in življenje. Pojavlja pa se še 

zanemarjanje na čustvenem področju, če otrok ni deležen pozitivnih čustvenih odnosov v družini, 

in zanemarjanje izobraževalne narave, ko odrasli onemogočajo otroku, da se izobražuje.  

 

3.4. Čustvena zloraba 

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

ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske (ZPND, 3. člen). Mnogi 

strokovnjaki se zavedajo, da lahko duševno trpinčenje, tudi če se telesa ne dotakne, povzroči prav 

tako ali pa še večje trpljenje. Povzroči lahko rušenje otrokove samopodobe in pušča posledice v 

njegovem razvoju. Vsi se tudi zavedajo, da je to področje subjektivitete, kjer je težko določiti jasne 

kriterije. Trpljenje je težko izmeriti. Težko tudi pokažemo konkretna dejanja trpinčenja in ločimo 

med »vzgojo« in nasiljem. Težko pokažemo na konkretne posledice in dokažemo njihovo zvezo s 

konkretnimi dejanji (Pavlovič, 1993, str. 206). Kot pravi V. Bilić (2009, str. 48), se čustvena zloraba 

od drugih vrst trpinčenja razlikuje po tem, da se bolj kot na dogodek nanaša na odnos. 

 

A. Mikuš Kos (1997, str. 62) čustveno zlorabo deli na: 

 žaljivo vedenje do otroka, ki prizadene njegovo samospoštovanje in samopodobo; 

 zavestno zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb in odsotnost čustvene topline; 

 postavljanje zahtev, ki presegajo otrokove zmogljivosti;  

 izločanje otroka in nepravično ravnanje z njim; 

 poniževanje otroka in odvzem njegovega dostojanstva; 

 zastrahovanje; 

 izolacijo otroka; 

 namensko vzgojo otroka za disocialnost, 
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 izkoriščanje otrokovega dela v družini. 

Čeprav natančnih podatkov o številu čustvenih zlorab ni, se V. Bilić (2009, str. 48) sklicuje na 

nekatere raziskave, ki kažejo na resno nevarnost kar zadeva pogostost zlorab in predvsem njihovih 

posledic. Roth (V Puhovski idr., 2003, str. 555 – 578) navaja, da je v družinah čustveno zlorabljenih 

kar 25 odstotkov otrok. 
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4. Zloraba v instituciji 

Tudi v šolah so otroke več stoletij telesno kaznovali, takšno kaznovanje je veljalo za ustaljeno 

metodo discipliniranja in spreminjanja vedenja. Otroci so bili večkrat telesno kaznovani, saj je bila 

telesna kazen takrat ustaljena metoda discipliniranja. »Skoraj bi lahko rekli, da odkar obstaja šola, 

v njej obstaja tudi telesno kaznovanje »z vzgojnimi nameni«. Stroka sedaj tako ravnanje učiteljev 

strogo obsoja, a se takšna vrsta discipliniranja učencev še vedno pojavlja v skrb zbujajočem 

obsegu. Vsako leto je prijavljenih približno 1,5 milijona primerov telesnega kaznovanja v šolah,  

približno eden do dva odstotka jih zaradi tega poišče zdravniško pomoč.« (Bilić, 2009, str. 46) 

 

4.1. Razlike v pogostosti zlorabe doma in v šoli  

V. Bilić (2009) je opravila raziskavo, v kateri primerja zlorabo v družini in šoli. Izsledki (prav tam, 

str. 51) kažejo, da je v družini najpogostejša oblika čustvenega zlorabljanja kritiziranje brez razloga 

(75,9 %), sledi prepovedovanje in omejevanje (68,9 %), uporaba prostaških izrazov in zmerjanje 

(66,8 %), grobo kritiziranje in primerjanje z drugimi (58 %), žaljenje (50,7 %), zasmehovanje in 

roganje (43,7 %),  ustrahovanje in grožnje s kaznimi (36,7 %). Avtorica še poudarja, da so jih 

rezultati presenetili, čeprav so v teoretičnem delu članka izpostavili, da je čustveno zlorabljanje 

manj očitno, a zelo prisotno v družinah. V raziskavi je bilo ugotovljeno še, da se čustvena zloraba s 

starostjo otrok stopnjuje, vrhunec pa doživi v adolescenci.  

Načini čustvene zlorabe, ki jo najpogosteje izvajajo mame, je prepovedovanje in omejevanje (52,3 

%), kričanje brez razloga (51 %) in grobo kritiziranje (37 %). Očetje najpogosteje uporabljajo 

prostaške izraze in zmerjanje (28,7 %), ustrahujejo in grozijo s kaznimi (14,5 %), medtem ko drugi 

člani družine otroke najpogosteje zasmehujejo in se jim rogajo (28,9 %). Najpogosteje zlorabljajo 

matere, vendar uporabljajo blažje oblike zlorabljanja otrok, medtem ko očetje uporabljajo hujše in 

bolj grobe oblike (prav tam). 

Razporeditev pogostosti pojava različnih oblik čustvenih zlorab v šoli je zelo podobna tistim v 

družini: kričanje brez razloga (65,5 %), zmerjanje in uporaba prostaških izrazov (64,9 %), 

zasmehovanje in roganje (62 %), žaljenje (60,6 %), grobo kritiziranje in primerjanje z drugimi (28,1 

%), ustrahovanje in grožnje (26,4 %), prepovedovanje in omejevanje (17,6 %) ( Bilić, 2009, str. 51). 
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V sliki 1 je prikazana primerjava zlorab doma in v šoli 

 

 

Z grafom je prikazana razlika v pogostosti pojavljanja zlorabe v družini in v šoli. Kot je razvidno, se 

vse oblike zlorab pogosteje pojavljajo doma. »Čeprav se starši nenehno pritožujejo nad odnosom 

do otrok v šoli, je grobo ravnanje z otroki vendarle ostalo v njihovi domeni.« (Bilić, 2009, str. 54) 

  

Slika 1: Primerjava zlorab doma in v šoli (Bilić, 2009, str. 54) 
Legenda: 1 – zaušnica; 2 – udarec s predmetom; 3 – silovito stresanje; 4 – močno odrivanje; 
5 – udarec s pestjo ali brca; 6 – lasanje; 7 – hudo pretepanje; 8 – kričanje brez razloga; 9 – 
zasmehovanje in roganje; 10 – uporaba prostaških izrazov; 11 – ustrahovanje in grožnje; 12 
– grobo kritiziranje; 13 – žaljenje 
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5. Kdo so storilci, ki trpinčijo otroke? 

A. Šelih (1988, str. 6) pojasnjuje, da so storilci v veliki večini starši ali njihovi namestniki. Med njimi 

je več mater kot očetov, saj mama za otroka najpogosteje skrbi. Čeprav je v družini lahko nasilen 

samo eden od njiju, nosita odgovornost za dejanje oba starša.  Po raziskavah pa ni bilo vpliva 

stopnje inteligentnosti na trpinčenje otrok.   

Pri obravnavanju spolnega nasilja je bilo ugotovljeno, da so storilci dejanj v večini očetje ali njihovi 

namestniki, žrtve pa so ponavadi deklice. Pri obravnavanju telesnega nasilja so storilci tako mame 

kot očetje, oziroma njihovi namestniki, med žrtvami pa je enako število dečkov in deklic (Mikuš 

Kos, 1997, str. 70).   

A. Mikuš Kos (prav tam) navaja primere, v katerih je večja verjetnost, da mati neustrezno ravna s 

svojim otrokom. To so: 

 matere nedonošenčkov; 

 matere s psihosocialnimi ali psihiatričnimi motnjami; 

 matere, ki so bile v otroštvu deležne slabega ravnanja; 

 matere v socialni osamitvi; 

 matere z neželeno nosečnostjo; 

 mladoletne matere. 
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6. Znaki in posledice zlorabe 

6.1. Znaki, ki lahko kažejo na zlorabo otroka 

Znaki zlorab so lahko pri otrocih zelo različni. Potrebna je velika previdnost, saj so enaki znaki 

lahko tudi posledica drugih okoliščin, ne le nasilja. Nemogoče pa je našteti vse znake in vedenja, ki 

se lahko kažejo kot posledice nasilja v družini in ki jih lahko prepoznamo strokovni delavci v vrtcih 

in šolah (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 15). 

K. Filipčič in I. Klemenčič (prav tam) navajata znake, ki se lahko pojavijo ob zlorabi:  

 poškodbe na obrazu; 

 pogoste kakršnekoli poškodbe, posebno, če otrok ne poda ustreznega pojasnila, kako so 

nastale (posebno znaki vlečenja, grabljenja, opekline, odtisi predmetov ...); 

 otrok pogosto toži zaradi različnih bolečin (glavoboli, bolečine v trebuhu ...); 

 težave/bolečine pri sedenju, hoji; 

 seksualno agresivno, neustrezno, promiskuitetno vedenje/verbalizacije; 

 očitna slaba prehranjenost; 

 kraja hrane v šoli; 

 pomanjkljiva urejenost, neprijeten telesni vonj, umazana, raztrgana oblačila; 

 otrok nima očal, ki jih nujno potrebuje, ima neurejene zobe, ni ustrezno zdravljen; 

 utrujenost; 

 stalna zaskrbljenost, da je kateri od družinskih članov v nevarnosti ali da je ogrožen; 

 žalost; 

 izmikanje skupnim aktivnostim v VIZ ali stikom z vrstniki; 

 pri telesni vzgoji se otrok noče obleči v športna oblačila; 

 nizka samopodoba in pomanjkanje samozaupanja, še posebej pri novih aktivnostih v VIZ; 

 izbruhi jeze, usmerjeni na učitelje ali vrstnike; 

 izvajanje vrstniškega nasilja; 

 stereotipna prepričanja o moških kot nasilnežih in ženskah kot žrtvah; 

 uživanje alkohola in drog; 

 pogosto izostajanje od pouka ali zamujanje pouka; 

 pasivno, umaknjeno, afektivno topo odzivanje; 
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 strah pred odhodom domov, pred starši.  

 

A. Mikuš Kos (1997, str. 66) opozarja na naslednje znake, ki vzbujajo sum na telesno trpinčenje:  

 nepojasnjene poškodbe otroka; 

 nezadovoljivo pojasnilo staršev za nezgodo ali opis okoliščin, ki ne ustreza poškodbi; 

 podatki o nezgodi, ki niso v skladu z njegovo razvojno stopnjo; 

 neskladnost opisov dogodka, ki ga dajeta starša; 

 časovni zamik med poškodbo in prihodom k zdravniku; 

 podatki o težavah pri prehranjevanju in spanju; 

 podatki o otrokovi vedenjski težavnosti. 

 

 

6.2. Posledice zlorabe 

Vedno prisotna in prva posledica zlorabe je trpljenje otroka, ki nas etično obvezuje, da trpinčenje 

otroka preprečimo (Mikuš Kos, 1997, str. 73). Green (1991, str. 580) poudarja, da so 

najpomembnejše posledice telesne in spolne zlorabe občutki strahu, tesnoba, težave s spanjem in 

prehranjevanjem, težave s spolnostjo v mladosti in odraslosti, motnje socialnega delovanja in 

občutki brezupa. 

V odraslosti se kot poledica trpinčenja pojavljajo tesnoba, motnje spanja, depresija, nagnjenost k 

samomorilnosti, uživanje drog, slabša samokontrola, motnje spolnega vedenja, prenašanje 

nasilnega vedenja na svoje otroke, multipla osebnost, potravmatska stresna motnja (Mikuš Kos, 

1997, str. 74). A. Mikuš Kos (prav tam) razlaga, da potravmatska stresna motnja nastane zaradi 

travmatskega dogodka, to je dogodka, ki presega običajna stresna doživetja (npr. prometna 

nesreča, nasilje, vojne...), ta pa zaradi grozljivosti povzroči zlom otrokovih obvladovalnih 

sposobnosti in obrambnih mehanizmov. Značilnosti potravmatske motnje so (prav tam): 

 podoživljanje dogodka: intenzivni spomini, sanje povezane s travmatičnim dogodkom, 

obnavljanje dogodka skozi risbo, igro, ponavljanje vedenja iz dogodka, močne čustvene 

reakcije ob pojavih, ki spominjajo na dogodek; 
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 zavrtost in izogibanje: izogibanjem mislim, krajem, čustvom, situacijam, ki spominjajo na 

dogodek, čustvena otrplost, motnje spomina, zmanjšan interes za običajne otroške 

aktivnosti, razvojno nazadovanje na nekaterih področjih; 

 povečana vzburjenost: motnje spanja, razdražljivost, motnje koncentracije, pretirana 

previdnost, močno stopnjevan refleks zdrznjenja, vegetativni simptomi ob spominih na 

travmatski dogodek; 

 druge spremembe: občutek osamljenosti, pesimistično mišljenje, težave z učenjem. 

Posledice nasilja so lahko zelo različne glede na trajanje in intenzivnost nasilja, v najhujših 

primerih je lahko posledica celo smrt otroka. Posledice se razlikujejo glede na naravo nasilja, okvir 

družinskih odnosov in dogajanj, otrokovo psihično odpornost ali ranljivost, vire pomoči v 

otrokovem okolju. Odvisne pa so od razvojnega obdobja, v katerem je bil otrok trpinčen, otrokove 

osebnosti, trajanja, pogostosti in intenzivnosti zlorabe, odnosov med otrokom in storilcem, odziva 

okolja na razkritje trpinčenja, kakovost pomoči otroku (prav tam). 

K. Filipčič in I. Klemenčič (2011, str. 5) opozarjata, da se otroci, ki so žrtve nasilja, naučijo, da se na 

stres odzovejo z nasiljem, ki ga sprejemajo kot primeren vzorec vedenja v partnerskih odnosih. 

Vzgoja z nasiljem je po njihovem mnenju primerna metoda, zato pa se nasilje prenaša iz ene 

generacije v drugo. Opozarjata tudi, da so bili starši, ki so do svojih otrok nasilni, tudi sami v 

otroštvu večkrat fizično kaznovani, ter da so ženske, ki so bile v otroštvu večkrat priče nasilnega 

vedenja med staršema kasneje žrtve agresivnega vedenja partnerjev večkrat kot ženske, ki nimajo 

takšne izkušnje iz otroštva.  
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7. Ukrepi ob zlorabi 

7.1. Ravnanje ob sumu na nasilje v družini 

V pomoč strokovnim delavcem so lahko splošna izhodišča postopanja pri sumu na zlorabo otroka 

(Bilić, 2009, str. 16): 

 Zavedati se je treba, da so znaki, ki vzbujajo sum na trpinčenje, lahko posledica številnih 

vzrokov, ne le nasilja. 

 Otroku je potrebno dati občutek varnosti in si pridobiti njegovo zaupanje. 

 Otrokovo vedenje si pomagamo razložiti z vprašanji:  

Kje je problem? Kdaj se je pojavil? Kako pogosto se pojavlja določeno vedenje? 

Kaj ste poizkušali storiti in kakšni so bili učinki?  

 Pogovorimo se s socialnim delavcem, da bolje razumemo razloge za otrokovo vedenje. 

 Če menimo, da je vedenje otroka posledica nasilja v družini, naredimo zapis v skladu s 

Pravilnikom o obravnavi nasilja. 

 Na pogovornih uricah se pogovorimo s starši. Povemo, da opažamo spremembe na 

otrokovem vedenju, ki je lahko posledica kake osebne stiske. Pozanimamo se, ali tudi 

doma opažajo te spremembe na otroku in kaj je po njihovem mnenju razlog zanje. 

Pogovorimo se o možnih oblikah pomoči otroku doma in v vrtcu. 

 V pogovoru s staršem je treba pokazati zaskrbljenost za otroka in željo pomagati.  

 Če starši povedo, da se v družini izvaja nasilje, jih seznanimo z našo dolžnostjo ravnanja po 

Pravilniku o obravnavi nasilja (predvsem tudi dolžnostjo posredovanja informacije drugim 

pristojnim institucijam) in v skladu s tem pravilnikom naredimo zapis. 

 Če nam otrok zaupa, se pogovorimo z njim sami ali s sodelovanjem svetovalne službe. Če 

otrok v pogovoru zaupa, da se v družini dogaja nasilje, naredimo zapis v skladu s 

Pravilnikom o obravnavi nasilja. 
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7.2. Koraki pri obravnavanju nasilja v družini 

Informacijo o tem, da je otrok žrtev nasilja, lahko dobimo na več načinov. To nam lahko zaupa 

otrok sam, ob pozornem opazovanju lahko vzgojitelj, učitelj ali socialni delavec opazi spremembe 

v vedenju, lahko pa informacije dobimo od tretje osebe, ki nas obvesti o nasilju (Filipčič in 

Klemnčič, 2011, str. 25). 

Avtorici (prav tam, str. 25 – 29) navajata zaporedje štirih korakov poteka obravnave nasilja v 

družini: 

1. TREBA JE OBVESTITI SVETOVALNO SLUŽBO IN IZDELATI ZAPIS 

Ko otrok spregovori o zlorabi, mora vzgojitelj oz. učitelj o tem takoj obvestiti svetovalnega 

delavca. Naloga vzgojitelja ni zbiranje dokazov in iskanje storilca, niti presojanje o tem ali gre 

za nasilje ali ne. Pomembno je, da sam ali s pomočjo svetovalnega delavca naredi zapis 

opažanj ali pogovora z otrokom. 

2. V NUJNEM PRIMERU JE TREBA TAKOJ OBVESTITI CENTER ZA SOCIALNO DELO 

Center za socialno delo (v nadaljevanju bom uporabljala kratico CSD) ali policijo je treba 

obvestiti, če je otrok fizično poškodovan, pri spolnem nasilju ali ob hudi čustveni stiski. 

Vzgojiteljeva oz. učiteljeva naloga ni ta, da otroka odpelje v zdravstveni dom ali bolnišnico, saj 

za to ni pristojen. To je naloga CSD. Ta poskrbi za zdravstveno oskrbo ali namestitev otroka. V 

pomoč vzgojitelju ali učitelju je lahko tudi svetovalna služba ali vodstvo vrtca.  

3. POSREDOVANJE SUMA O NASILJU DRUGIM INSTITUCIJAM 

Vodstvo šole oziroma svetovalna služba isti oziroma naslednji delovni dan o sumu zlorabe 

obvesti CSD ali policijo. Obvestilo je lahko telefonsko, prijava pa mora biti poslana skupaj z 

zapisom po pošti. S tem se prične multidisciplinarno sodelovanje, kar pomeni da od tistega 

trenutka naprej postopke vodijo strokovni delavci CSD oz. policija. 

4. SKLIC INTERNEGA TIMA 

Najkasneje naslednji dan po prijavi šolska svetovalna služba skliče interni tim, ki je zadolžen za 

pripravo pomoči otroku in medsebojno podporo delavcem, ki delajo z otrokom, ki je žrtev nasilja. 
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Tim skliče svetovalni delavec. Člani tima so: svetovalna služba, otrokov vzgojitelj oz. razrednik (v 

vrtcih tudi pomočnik vzgojitelja) in delavec, ki je naredil zapis. Vsaj na prvem sestanku je navzoč 

tudi ravnatelj. Vsak član tima opravlja naloge, ki izhajajo iz njegovih strokovnih kompetenc, znanj 

in delovnega mesta. Naloga vseh članov pa je dogovor o načinu podpore oziroma pomoči otroku, 

ki mora vsebovati konkretne naloge posameznih delavcev, pa tudi roke za izvedbo. Vzgojitelj oz. 

razrednik pripravi individualiziran načrt pomoči za otroka (priloga 2). Tim ponudi podporo in 

sodelovanje staršem oz. skrbnikom, ki otroka ščitijo. Navadno je to naloga svetovalnega delavca. 

Naloga ravnatelja pa je načrt ukrepov za zaščito zaposlenih v vrtcu ali šoli pred nasiljem, do 

katerega bi lahko prišlo zaradi prijave suma. Tim se sestaja tako pogosto, kot je to potrebno. Na 

vsakem sestanku se pišejo zapisniki, ki vsebujejo sklepe o dogovorjenih nalogah, imena nosilcev 

posameznih nalog in časovne roke za njihovo izvedbo. 

 

7.3. Naloge vzgojitelja 

Vzgojitelj ali učitelj skrbi, da se otrok v vrtcu oz. šoli počuti varno. Pomembno je, da ves čas 

sodeluje s svetovalno službo, ki informacije posreduje interdisciplinarnemu timu CSD in mu 

ponudi ustrezno obliko intervizije. Načrtuje delo v skupini (razredu), je nosilec načrta pomoči, 

sodeluje v internem timu. Otroku nudi ustrezno podporo in ustvarja priložnosti za uspeh otroka. 

 

7.3.1. Zapis dogodka 

Zapis dogodka je uraden dokument, ki predstavlja osnovo za prijavo nasilja na CSD. Dobro izdelan 

zapis je ena od pomembnih informacij v nadaljnjem postopku zaščite otroka. V njem uporabljamo 

točno take izraze, kot jih je uporabljal otrok, pišemo v premem govoru. Otroka nikoli ne 

popravljamo. Če je otrok pri svojem pripovedovanju zmeden oz. iz pripovedi ni jasno, kdo je 

izvajalec nasilja ali kje se je dogodek zgodil, ga spodbudimo s podvprašanji. Ta naj bodo nevtralna, 

brez sugestij. Uporabljajmo čim bolj vsakdanje izraze.Pomembno je, da je zapis natančen, 

objektiven posnetek tega, kar je otrok oz. neka druga oseba povedal/a. V zapis nikoli ne vnašamo 

svojih mnenj, sodb in občutkov. Otrok zapisa ne podpisuje. Pri zapisu naših opažanj ali dogodka, 

ki smo ga doživeli, moramo biti kratki in jedrnati. Zapišemo temeljne podatke: kje in kdaj se je 

nasilje dogajalo, kdo je bil izvajalec (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 31). 
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V prilogi 1 dodajam obrazec Zapis o nasilju nad otrokom v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja 

v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2009). 

 

7.4. Dileme, s katerimi se srečujejo strokovni delavci 

Avtorici K. Filipčič in I. Klemenčič (2011, str. 21) predstavljata dileme, ki so jih v anketi izpostavile 

strokovne delavke na OŠ: 

 Kaj pa, če ni res? Me bodo vzeli resno? Gre morda le za manipulacijo? Kako naj povem, če 

nisem prepričana? 

 Nisem vedela, kaj naj naredim. Naj povem razredničarki, šolski svetovalni službi? Zato sem 

vse skupaj malo odložila. Dilema: komu povedati? 

 Naj tolažim otroka, kaj in kako naj mu rečem, če tudi sama ne vem, kaj se bo zgodilo? 

 Cel teden sem prebirala strokovno literaturo. 

 Bom morala na sodišče? Bom dobila v šoli podporo? 

 Kaj če ni res in bom imela težave z domnevnim storilcem? 

 Bo nasilnež grozil tudi meni? 

 Kaj če s prijavo naredim otroku še več škode? 

 Želim ostati anonimna, ker me je strah reakcije storilca. 

  Potrebujem več sodelovanja z vsemi, medsebojni pogovor. 

 Muči me, da otrok trpi, se mi smili in zato postajam neobjektivna. 

 Bojim se storilca, jezna in besna sem nanj. 

 Stalno razmišljam o primeru, sploh ne morem razmišljati nič drugega … 

Te dileme nakazujejo na potrebo po znanju in jasnih postopkih o ravnanju v primeru nasilja v 

družini ter potrebo po jasnih kompetencah in superviziji. Odgovore na večino dilem, s katerimi se 

soočajo zaposleni v VIZ, daje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ (2009), ki usmerja 

dejanja strokovnih delavcev, ne more pa v celoti rešiti vseh dilem, saj so si primeri zelo različni in 

zato potrebujejo različne pristope. Potrebno je tudi stalno izobraževanje o dinamiki nasilja v 

družini in o vlogi strokovnih delavcev pri pomoči otroku. Pravilnik določa ravnanje strokovnih 

delavcev v primeru nasilja v družini in s tem onemogoča nasilnežem, da bi z grožnjami ali 

ustrahovanjem nasilje ostalo skrito (Filipčič in Klemenčič 2011, str. 21). 
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8. Opredelitev problema in cilji 

Pod besedo nasilje si največkrat predstavljamo fizično nasilje in spolno zlorabo. »Trpinčenje otrok 

je obstajalo v zgodovini človeštva tako rekoč od zmeraj in v določenem obsegu ga je človeška 

družba vedno dopuščala. Šele v zadnjem času je to vprašanje postalo poseben socialen problem, 

vprašanje, o katerem se bistveno več razpravlja ter pojav, ki se ga bistveno bolj raziskuje kot 

nekdaj.« (Šelih, 1988, str. 1) Leta 1995 je državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve, B. Cvahte (1997, str. 16), na seminarju Namesto koga roža cveti opisala težave v 

delovanju državnega sistema ob pojavih nasilja. »Tabuizirana problematika, za kakršno gre, 

zahteva koordinirano akcijo tako neprofitnih organizacij in posameznikov, kot seveda tudi vseh 

delov državnega sistema. Od tod pa bo morala steči še močnejša preventivna akcija, ki bo 

vsebovala tudi pobudo za spremembo državne regulative na področju sankcij in sodnega pregona, 

ko gre za hude kršitve.« 

Kaj pa čustvena zloraba? Koliko je otrok, ki vsakodnevno trpijo ob žalitvah, grožnjah, nadziranju, 

kritiziranju, izolaciji in neprimernih kaznih? Zakaj se te zlorabe težje prepoznajo in zakaj ob njih 

tako težko reagiramo? Največ težav pri čustvenem zlorabljanju pa nam povzroča opredelitev 

točke, do katere je ravnanje z otrokom še znosno in sprejemljivo za posameznika, skupnost in za 

kulturo (Kos, 1997, str. 62). 

Se sploh zavedamo, da je žalitev ali pa grožnja že nasilje, ali se nam to zdi sprejemljivo?  Ljudje 

čustveno zlorabo velikokrat spregledamo in o njej zelo neradi govorimo, kljub temu, da je najbolj 

pogosta. Najverjetneje je vzrok v tem, da je to, kar se nam zdi povsem normalna in sprejemljiva 

oblika sporazumevanja v resnici zloraba (Zajc, 2010). In kot pravi V. Bilić (2009, str. 44), »je družina 

prostor, kjer pod krinko zasebnosti in skrivnosti zlorabljanje ostane dolgo neopaženo in je redko 

sankcionirano«. 

 

Z diplomsko nalogo želim opisati, kako lahko prepoznamo otroka, ki je žrtev čustvene zlorabe, in s 

tem spodbuditi k večji senzibilnosti za tovrstno nasilje. Kot pravi K. Miller (2000), če presodimo, da 

je ogrožen otrokov fizični ali čustveni razvoj, je naša odgovornost primerno ukrepati. Na žalost pa 

se prevečkrat ustrašimo in raje pogledamo stran, saj ne vemo, kako reagirati, na koga se obrniti in 

kako pristopiti k problemu.  

Glede na omenjen problem raziskovanja sem si zastavila naslednje cilje diplomskega dela:  
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 ugotoviti, ali je pogostost čustvenih zlorab po mnenju strokovnih delavcev vrtcev večja 

doma ali v institucijah, 

 ugotoviti, ali strokovni delavci prepoznavajo čustvene zlorabe, 

 ugotoviti, ali so strokovni delavci vrtca seznanjeni z ukrepi ob sumu čustvene zlorabe in ali 

ukrepajo. 

 

9. Hipoteze 

Na podlagi zastavljenih ciljev postavljam naslednje hipoteze:  

o H1: Pogostost čustvenih zlorab je po mnenju strokovnih delavcev vrtcev doma večja kot v 

institucijah. 

o H2: Strokovni delavci nimajo težav pri prepoznavanju čustvene zlorabe. 

o H3: Strokovni delavci so seznanjeni z ukrepi ob sumu zlorabe in ustrezno ukrepajo. 

 

10. Metoda raziskovanja 

10.1. Vzorec 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, priložnostni. Vključenih je 60 strokovnih delavcev. 

 

10.2. Tehnike in instrumenti 

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

 

10.3. Postopek zbiranja podatkov 

Ankete sem po predhodnem dogovoru z vodstvom poslala v vrtec, kjer so jih razdelili strokovnim 

delavcem in mi jih nato vrnili po pošti do dogovorjenega datuma. 
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10.4. Postopek obdelave podatkov 

Zbrane podatke sem vnesla v program Microsoft Office Excel in izračunala frekvence in deleže. 

Rezultate prikazujem s tabelami oz. grafi.  
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11. Rezultati in interpretacija rezultatov  

Pri vprašanju, kjer so se anketiranci opredelili, kaj jim pomeni čustveno zlorabljanje, so se odločali 

med: žaljivim vedenjem; zanemarjanjem čustvenih potreb; odsotnostjo čustvene topline; 

postavljanjem zahtev, ki presegajo zmogljivosti otroka; nepravičnim ravnanjem z otrokom; 

poniževanjem; zastrahovanjem in izolacijo otroka. Vsa ta dejanja A. Mikuš Kos (1997, str. 62) 

navaja kot dejanja čustvene zlorabe. Lahko so izbrali več odgovorov - vse tiste, ki jih smatrajo za 

čustveno zlorabo.  

 

 

Graf 1: Dejanja čustvene zlorabe po mnenju anketirank 

 

Le poniževanje otroka so izbrale vse anketiranke. Skoraj vse vprašane (96,7 %) so navedle, da je za 

njih čustvena zloraba tudi zastrahovanje in zanemarjanje čustvenih potreb otroka, nekaj manj (95 

%) jih je obkrožilo tudi žaljivo vedenje. Sledijo odsotnost čustvene topline (86,7 %), nepravično 

ravnanje z otrokom (76,7 %), izolacija otroka (65 %), na zadnjem mestu pa postavljanje zahtev, ki 

presegajo zmogljivosti otroka (56,7 %). 

 

Cilj raziskovanja je bil ugotoviti, ali imajo strokovne delavke težave pri prepoznavanju čustvene 

zlorabe. Na podlagi ankete sem ugotovila, da je le 38,3 % anketirank izbralo vsa dejanja, ki jih 

57% 58% 
52% 

34% 
46% 

60% 58% 

39% 

Dejanja čustvene zlorabe po mnenju 
anketirank 
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navaja A. Mikuš Kos (prav tam). Glede na rezultate lahko zaključimo, da strokovne delavke delno 

prepoznavajo čustveno zlorabo. 

 

 

 

Graf 2: Pogostost pojavljanja čustvenega nasilja 

Na vprašanje kako vzgojiteljice ocenjujejo pogostost pojava čustvenega nasilja, ki ga doživljajo 

predšolski otroci, je bil najpogostejši odgovor (49 %), da se pojavlja občasno. Četrtina vprašanih 

(25 %) je odgovorila, da čustveno nasilje pogosto opazijo, 24 % redko, le dva odstotka vprašanih 

pa nasilja ne opazi nikoli. Nihče ne ocenjuje pogostosti nasilja kot zelo pogosto. Odgovori se 

skladajo z anketno raziskavo Nasilje v družinah v Sloveniji, kjer je več kot polovica anketirancev 

(53,1 %) na vprašanje, ali poznajo družine, v katerih je vpitje na otroka običajen način 

komuniciranja, odgovorilo pozitivno (Sedmak in Kralj, 2005, nav. po Bezenšek Lalič, 2009, str. 61). 
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Graf 3: Pogostost čustvenega nasilja doma in v vrtcu 

Zanimiv je odgovor na vprašanje, kje se po mnenju anketirank pojavlja več čustvenega nasilja. 

Slabi dve tretjini (63 %) tistih, ki so odgovorili na vprašanje, opaža več nasilja v družini, ostali (37 

%) pa se glede odgovora niso mogli odločiti. Nihče torej ni mnenja, da se v vrtcu pojavlja več 

čustvenega nasilja kot doma. 

Podobne rezultate nam kaže tudi raziskava V. Bilić (2009, str. 53), ki ugotavlja, da so tako rekoč 

vse oblike zlorabljanja pogosteje prisotne v družini: »Čeprav se starši nenehno pritožujejo nad 

odnosom do otrok v šoli, je grobo ravnanje z otroki vendarle ostalo v njihovi domeni.«  

 



 

 

24 

24 

 

Graf 4: Dejanja čustvene zlorabe po mnenju anketirank 

Anketiranci so na vprašanje, katero dejanje zlorabe se po njihovem mnenju najpogosteje pojavlja, 

na prvo mesto postavili izolacijo otroka (58,6 %), na drugo mesto odsotnost čustvene topline (41,5 

%), sledita poniževanje in zastrahovanje, ki sta zastopana z enakim deležem (40 %), kot najmanj 

pogosto dejanje zlorabe pa se pojavlja žaljivo vedenje (35,3 %).  

Po izsledkih raziskave V. Bilić (2009, str. 51) se v šolah najpogosteje pojavlja kričanje brez razloga 

(65, 5 %), zasmehovanje (62 %) in žaljenje (60,6 %). V družini se prav tako najpogosteje pojavljajo 

kričanje (75,9 %), sledi zmerjanje (66,8 %) in žaljenje (50,7 %). Po vsej verjetnosti so razlike v 

rezultatih nastale zaradi raziskovanja različnih starostnih obdobij otrok, nad katerimi se nasilje 

izvaja in verjetno tudi razlike med vrtcem in šolo.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da se je tretjina (33 %) anketirank pri svojem delu že srečala z otrokom, 

pri katerem so sumili na čustveno zlorabo. Ostale se s takim primerom še niso srečale, nekaj 

anketirank (5 %) pa ni odgovorilo na to vprašanje. 

 

Anketiranke, ki so že zaznale zlorabo, opisujejo primere zastrahovanja, žaljivega vedenja do 

otroka, odsotnosti čustvene topline. Pojavljajo se tudi poniževanje, izolacija, prekinitev stikov z 

otrokom, pogojevana naklonjenost, prevelike zahteve in primeri, ko je otrok predmet 

obračunavanja v ločitvenem postopku.  
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Graf 5: Koga so anketiranke obvestile o čustveni zlorabi 

Z anketo sem želela ugotoviti, kako so anketiranke ukrepale v primeru suma na čustveno zlorabo. 

Največ anketirank (35,3 %) je o zlorabi obvestilo sodelavko oz. sodelavca, sledi odgovor svetovalna 

služba (23,5 %), vodstvo vrtca (17,6 %),  najmanj anketirank pa se je obrnilo na center za socialno 

delo (8,7 %). Nekatere izmed teh anketirank (14,7 %) o sumu zlorabe niso obvestile nikogar.  

 

Rezultati kažejo, da je zlorabo prijavila le slaba tretjina (30 %) anketirank, preostali primeri 

čustvene zlorabe pa niso bili prijavljeni.  

 

O vzroku za relativno malo prijav lahko sklepamo iz odgovorov na vprašanje, na kakšno dilemo so 

oz. bi naletele strokovne delavke ob primeru suma na čustveno zlorabo. Največ strokovnih delavk, 

dobra polovica (51,6 %), se sprašuje: »Kaj če ni res? Kako naj povem, če nisem prepričana?« Le 

nekaj manj vprašanih (48,3 %) ima dilemo, da s prijavo lahko otroku naredi še več škode. Dobra 

četrtina vprašanih (28,3 %) se boji, da bo nasilnež grozil tudi njim. Petina (20 %) ni prepričana, da 

bi v vrtcu dobila podporo, preostale anketiranke (16,7 %) pa ne vedo, kaj naj storijo oz. komu naj 

zaupajo, kaj se dogaja.   
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Graf 6: Posledice čustvene zlorabe 

Z raziskavo sem ugotavljala tudi, kakšne posledice strokovne delavke opažajo pri otrocih, žrtvah 

čustvenega nasilja. Polovica anketirank je opazila zmanjšan interes za običajne aktivnosti in 

razdražljivost, dobra tretjina (35 %) motnje spanja in prehranjevanja ter motnje koncentracije, 

slaba tretjina (30 %) vprašanih pa je opazila tudi čustveno otrplost, razvojno nazadovanje na 

nekaterih področjih ter močno stopnjevan refleks zdrznjenja.  

 

Anketiranke navajajo še prestrašenost, osamljenost, povečano potrebo po pohvali in dotiku, 

iskanje pozornosti. 

 

Z anketo sem želela ugotoviti še, ali anketiranke kdaj opazijo neustrezna ravnanja pri svojih 

sodelavkah. Več kot tretjina (37 %) jih je odgovorilo, da so taka dejanja že opazile. Opisale so 

primere kričanja, poniževanja, žalitev, zastrahovanja, izolacije, odsotnost čustvene topline, 

ignoriranje. Opazimo torej, da so otroci večkrat žrtve čustvene zlorabe tudi v vrtcu, čeprav je na 

vprašanje, kje se pojavlja več nasilja, slaba tretjina anketirank odgovorila, da v domačem okolju.   

 

50% 50% 

35% 35% 35% 
30% 30% 30% 

Posledice čustvene zlorabe 



 

 

27 

27 

Cilj ankete je bil tudi ugotoviti, ali so vzgojiteljice seznanjene z ukrepi ob zlorabi. Po vrstnem redu 

so morale razvrstiti dejanja: izdelava zapisnika, obvestitev socialne službe, obvestitev centra za 

socialno delo ter sklic internega tima, ki jih navajata Filipčič in Klemenčič (2011, str. 25). 

Le desetina (10,2 %) anketirank je napisalo pravo zaporedje dejanj. Velik del vprašanih (44 %) je 

pravilno uvrstilo prvo dejanje - izdelava zapisnika. Drugo dejanje, obvestitev svetovalne službe je 

pravilno uvrstilo še nekaj manj (39 %) strokovnih delavk.  

Iz rezultatov lahko sklepamo, da strokovne delavke ne poznajo natančno postopka, ki sledi ob 

sumu na zlorabo otroka.  
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12. ZAKLJUČEK 

Raziskava je po pričakovanjih pokazala, da se po mnenju anketirank nasilje pogosteje pojavlja v 

družini kot v vrtcu. K temu po vsej verjetnosti prispeva krinka zasebnosti, ki družini omogoča, da 

nasilje lahko ostane dolgo skrito in le redko kaznovano. Na drugi strani so pomembni tudi zakoni 

in predpisi ter strokovna usposobljenost, ki zmanjšujejo pogostost zlorabljanja v vrtcih in šolah. 

Treba je opozoriti, da je kakršno koli čustveno zlorabljanje v vrtcu popolnoma nesprejemljivo, zato 

je odgovor kar tretjine anketirank, da so mu že bile priča, opozorilo, da bi morala vodstva vrtcev 

bolj skrbno spremljati oz. preprečevati tako vedenje strokovnih delavk. 

 

Pomembno je, da smo strokovni delavci vrtca pozorni in da prepoznavamo čustveno nasilje ter ob 

sumu nanj tudi ukrepamo. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da se nam nekatera ravnanja 

prepogosto zdijo sprejemljiva, čeprav so že dejanja zlorabe. Potrebna je velika senzibilnost 

delavcev vrtca, da bomo lahko zmanjšali razširjenost tega pojava. Posebej pomembno pa je, da 

smo delavci vrtcev izobraženi, da ob sumu zlorabe pravilno ukrepamo. Raziskava kaže, da imajo 

tudi na tem področju strokovne delavke nekaj težav.   

 

Pri raziskovanju sem imela zaradi občutljivosti področja veliko težav pri pridobivanju informacij. 

Ljudje, ki so bili priča zlorabi o njej zaradi prizadetosti vpletenih težko govorijo.  

Delo v vrtcih je v večini zastopano s strani žensk, zato moških anketirancev nisem imela. Vzorec je 

torej nereprezentativen in ne prikaže razlik dojemanja problematike čustvene zlorabe med 

spoloma.  

Anketiranih je bilo šestdeset strokovnih delavk. Za veljavne rezultate bi bilo potrebno vzorec 

razširiti na večjo populacijo. Rezultati so neveljavni tudi zato, ker prikazujejo le mnenja vzgojiteljic 

in ne slike dejanskega stanja.  

Za nadaljevanje predlagam razširitev raziskovanja na osnovno šolo ter primerjanje pojava oblik in 

pogostosti čustvenih zlorab med več državami. Potrebno bi bilo zbiranje podatkov na podlagi 

opazovanj in anketiranja otrok in ne na podlagi mnenj. Le tako bi dobili rezultate dejanskega 

stanja.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Zapis o nasilju nad otrokom v skladu s pravilnikom  o obravnavi nasilja v 

družini za vzgojno-izobraževalne zavode 

Ustanova:  Podatki o otroku:                                                  

(popolni podatki o vzgojno-

izobraževalnem zavodu, naslov) 

Priimek in ime: 

Spol (Obkrožite!)    M         Ž 

                                                 

 

Rojstni datum:  Razred:    

Zapis izdelal:      Delovno mesto:                                          

Zapis 
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(Po potrebi dodajte vrstice. 

Ali je 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: 

(Po potrebi dodajte 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 2: Načrt pomoči za vrtce 

Vrtec:_____________________________________________________________________ 

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: 
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Prilagoditve:  
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Priloga 3: Vprašalnik za strokovne delavce o čustvenih zlorabah v predšolskem 

obdobju  

 

Spoštovani!  

Sem Tjaša Repnik, absolventka Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko 

nalogo z naslovom Čustveno zlorabljanje v predšolskem obdobju sem oblikovala vprašalnik z 

namenom, da raziščem razsežnost nasilja nad otroki. Zanimajo me vaša mnenja in izkušnje v zvezi 

s čustvenim nasiljem.  

Zavedam se, da je to izredno občutljiva tema, zato je vaša anonimnost zagotovljena. Prosim, da na 

vprašanja odgovarjate iskreno.  

Za vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.  

 

1. Spol: 

a) Moški. 

b) Ženska. 

 

2. Starost: 

a) do 20 

b) 20 do 30 

c) 30 do 40 

d) 40 do 50 

e) nad 50 

 

3. Koliko let ste že zaposleni v vrtcu? 

a) do 5 

b) 5 do 10 

c) 10 do 20 

d) več kot 20 
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4. Katero od dejanj je po vašem mnenju čustvena zloraba? (možnih je več odgovorov) 

a) Žaljivo vedenje do otroka. 

b) Zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb. 

c) Odsotnost čustvene topline. 

d) Postavljanje zahtev, ki presegajo otrokove zmogljivosti. 

e) Nepravično ravnanje z otrokom. 

f) Poniževanje otroka. 

g) Zastrahovanje. 

h) Izolacija otroka. 

 

5. Kako ocenjujete pogostost pojava čustvenega nasilja, ki ga doživljajo predšolski otroci? 

a) Zelo pogosto. 

b) Pogosto. 

c) Občasno. 

d) Redko. 

e) Ga ne opazim.  

 

6. Kje se po vašem opažanju pojavlja več čustvenega nasilja? 

a) V vrtcu. 

b) V družini. 

c)  Ne morem se odločiti. 

 

7. Razvrstite dejanja zlorabe od tiste, ki se po vašem mnenju najpogosteje pojavlja (5) do tiste, 

ki se vam zdi najbolj redka (1). 

___  Žaljivo vedenje do otroka. 

___ Odsotnost čustvene topline. 

___ Poniževanje otroka. 

___ Zastrahovanje. 

___ Izolacija otroka. 
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8. Ali ste se pri svojem delu že srečali z otrokom, pri katerem ste sumili na čustveno zlorabo? 

a) Da. 

b) Ne. (Nadaljujte z vprašanjem 13.!) 

 

9. Prosim, da primer na kratko opišete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ste o zlorabi koga obvestili? Če da, koga? 

a) Ne. 

b) Svetovalno službo. 

c) Vodstvo vrtca. 

d) Sodelavko oz. sodelavca. 

e) Center za socialno delo. 

f) Drugo osebo ali institucijo: ________________________ 

 

11. Ste zlorabo prijavili? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

12. Kakšne posledice čustvene zlorabe ste pri otroku opazili? (možnih je več odgovorov) 

a) Čustvena otrplost. 

b) Zmanjšan interes za običajne aktivnosti. 

c) Razvojno nazadovanje na nekaterih področjih. 

d) Motnje spanja.  

e) Motnje prehranjevanja. 

f) Razdražljivost. 

g) Motnje koncentracije. 

h) Močno stopnjevan refleks zdrznjenja. 

i) Drugo: ________________________ 
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13. Ali ste pri sodelavkah kdaj opazili neustrezna ravnanja, ki sodijo v sklop čustvenih zlorab? 

a) Da.  

b) Ne. (Nadaljujte z vprašanjem 15.!) 

14. Prosim, da primer na kratko opišete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ste oz. bi ob primeru suma na čustveno zlorabo naleteli na kakšno od naslednjih dilem? 

(možnih več odgovorov) 

a) Kaj pa, če ni res? Kako naj povem, če nisem prepričana? 

b) Ne vem, kaj naj naredim. Naj povem svetovalni službi, ravnateljici?  

c) Bom morala na sodišče? Bom dobila v vrtcu podporo? 

d) Bo nasilnež grozil tudi meni? 

e) Kaj če s prijavo naredim otroku še več škode? 

 

16. Kako naj bi sledila dejanja ob potrjenem sumu zlorabe otroka. S številkami od 1 do 4 

označite po vrstnem redu. 

___ Sklic internega tima. 

___ Obvestitev centra za socialno delo. 

___ Izdelava zapisnika. 

___ Obvestitev svetovalne službe. 

 


