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POVZETEK 

 

»Dokler vsi pretepajo otroke in je to običajni vzgojni prijem, je to početje nekaj normalnega 

in ga nihče ne obsoja. Tudi pretepeni ne. Ko pa se razmere v družbi spremenijo, še zlasti 

pogled na vzgojo otrok, postane vzgoja s palico nemoralno dejanje. Otroci še posebej trpijo, 

če so edini ali redki v svoji sredini, ki so deležni najtrše vzgoje, zatiranja in še številnih 

drugih ponižanj.« (Pavlovič v Erb, 1997, str. 11) 

 

V diplomskem delu pišem o vedno občutljivi temi, nasilju. Prav zato, ker je o tej temi tako 

težko govoriti, sem se odločila zanjo. V teoretičnem delu je predstavljen pojem nasilja in 

njegove oblike pa tudi zakonodaja na tem področju. Za otroke obstaja povsem nova zaščita 

pred nasiljem. Po konferenci varuha za človekove pravice so namreč izdali zbornik 

Zagovorništvo otrok in mladostnikov. Dostikrat otrokove želje in interesi niso upoštevani. 

Naloga zagovornika pa je, da otroka zaščiti pred nasiljem in zlorabo, če mu tega starši ne 

morejo omogočati, vendar pa mora zagovornik pridobiti soglasje staršev.  

Vsi vemo, da nasilje ni nov pojav, ampak sega v zgodovino. Opisano zgodovino otroštva 

glede nasilja je zapisala Alenka Puhar v knjigi Prvotno besedilo življenja, iz katere izvemo, da 

je bilo 19. stoletje usoden čas za otroka. Nad njim so se že ob rojstvu fizično in psihično lahko 

izživljali skoraj vsi. Takrat so se dogajale tudi že spolne zlorabe otrok. 

Z otroki je še posebno težko začeti pogovor o nasilju. V diplomskem delu sem opisala tudi, 

kako lahko knjiga pomaga otroku, da spozna različne oblike nasilja. Dobro je, da skupaj z 

otroki prebiramo knjige s problemskimi tematikami nasilja. Tako se bo otrok že v otroštvu 

naučil, da nasilje ni dobro. S pomočjo knjige bo spoznal odsev svojega življenja ali 

sovrstnikov in kam se lahko obrne po pomoč, če postane žrtev nasilja. Zapisan pa je tudi 

seznam in podrobnejši opis nekaterih knjig, ki govorijo o nasilju in so primerne za otroke.  

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: nasilje nad otroki, problemska tematika nasilja, mladinska književnost, 

knjiga kot spodbuda pogovora o nasilju 
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ABSTRACT 

 

»For as long as child beating is an intrinsic part of child rearing and a widespread practice, 

nobody will condemn it. Not event the victim. Once society changes, the concept of child 

rearing also changes and physical abuse becomes an immoral act. Children suffer the most 

when they are the only ones (or one of the few) who are imposed such strict upbringing and 

have to endure suppression and many other forms of humiliation, « says Zoran Pavlovič. 

 

The diploma thesis explores the sensitive subject of violence. I have chosen the subject for the 

very reason that it is so difficult to talk about it. The theoretical part of the work presents the 

concept of violence and its forms, as well as legislation in the area. Now there exists a 

completely new way to protect children from violence and abuse – child advocacy. Often the 

child's wishes and interests are not taken into account. The task of the advocate for children is 

to protect the child from violence and abuse if parents are unable to do so. However, the 

advocate for children must obtain the consent of the parents.  

We all know that violence is age-old; it reaches far back into history. The history of violence 

in childhood was described by Alenka Puhar in her book Prvotno besedilo življenja (The 

Primal Text of Life). The author shows the deleterious effects of the 19th-century perception 

of child-rearing. Starting from birth, the child was physically and mentally controlled by 

practically everyone. Sexual abuse as well was rampant. 

It is difficult to engage children in a conversation about violence. I describe the importance of 

reading story books in helping children to become aware of the various forms of violence. It 

makes good sense to read books on the topic of violence together with children. Children 

quickly learn how negative violence is.  Reading story books helps them understand their life 

and the life of their peers and where to turn for help if they become victims of violence. I also 

provide a list and a detailed description of some books on this topic suitable for children.  

 

 

 

 

 

 

Key words: violence against children, the issue of violence, youth literature, story books for 

helping children talk about violence 
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1 UVOD 
 

"Življenje je kratko. Za mnoge ljudi je polno problemov. Večina nima pravega življenja. 

Zato je še tako pomembno, da življenje praznujemo, ga čuvamo in se borimo proti trpljenju 

in smrti." (Bosmans, 2008) 

 

Nasilje se dandanes dogaja povsod. Nasilje je v vsakem primeru nedopustno, še posebej kadar 

se izvaja nad otroki. Zloraba otrok se dogaja ne glede na raso, spol ali različne družbe. Otroci, 

ki so nasilje doživeli, imajo po navadi negativno samopodobo, težave imajo z 

vzpostavljanjem in ohranjanjem odnosov z drugimi ljudmi.  

 

Govoriti o tako občutljivi temi, kot je nasilje, je zelo težko. Še težje pa je o tako občutljivi 

problemski tematiko govoriti z mlajšimi otroki. Najboljše sredstvo za začetek pogovora je 

nedvomno kakovostna knjiga s takšno tematiko. Knjiga bo otrokom v veliko pomoč. Preko 

nje bo morda prepoznal stisko, ki jo sam doživlja, ali pa bo spoznal, kaj doživljajo nekateri 

njegovi sovrstniki. Otroka že v otroštvu poučimo o vzrokih nasilja, njegovih posledicah in 

nudenju pomoči. Spozna naj, da ima kljub trpljenju, ki ga doživlja, ob sebi osebo, ki ji lahko 

zaupa.  
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2 TEORETIČNI DEL  

V teoretičnem delu bom predstavila pojem nasilja, različne vrste nasilja, kako so nekoč 

izvajali nasilje nad otroki ter zakonodajo, ki ščiti žrtve otrok pred različnimi oblikami nasilja. 

Prav tako bom predstavila tudi, kako lahko mladinska književna dela s problemsko tematiko 

nasilja služijo kot izhodišče pogovora z otroki.   

 

Eric Fromm (v Erb, 1997, str. 11) je dejal: »V nasprotju z večino živali je človek resnični 

ubijalec – edino bitje, ki je sposobno ubijati lastno vrsto, četudi ni zato nobenih bioloških in 

ekonomskih razlogov.«  

 

2.1 Opredelitev pojma nasilje  

Definicija nasilja je zloraba moči, ki se izvaja nad nemočnimi žrtvami. Nasilje v družini je 

vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega 

člana proti drugemu družinskemu članu ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja (Zakon o preprečevanju 

nasilja v družini [online], 2008, 3. člen). 

 

Nasilje je prisotno vsepovsod, kamorkoli se ozremo. Dejanja, ki jih človek izvaja postajajo 

vse bolj nasilna. Nasilje največkrat izvajajo odrasli ljudje, vendar je v zadnjem času vse bolj 

izpostavljeno nasilje med mladimi tako rekoč otroci. Nasilje nastane predvsem zaradi hitrega 

življenjskega tempa, ljudje nimajo več časa za soljudi, postajajo vse bolj živčni, kar 

izkazujejo s stresanjem jeze na druge. Razloga za nastanek nasilja sta tudi neprimerno 

socialno okolje in nepopolna predelava informacij, ki vodijo do neobvladljivega vedenja. 

Odrasli ljudje, starši, vzgojitelji, učitelji in vsi, ki imajo stik z otroki, želijo preprečiti, da do 

nasilja ne bi prišlo, hkrati pa so sami brez moči, da bi ukrepali. Vendar, če ne bomo začeli 

ukrepati pri otrocih ne bomo nikoli mogli vsaj delno zaustaviti nasilja, ki se iz dneva v dan 

širi s svetlobno hitrostjo (Erb, 1997, str. 7, 9). 
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2.1.1 Oblike nasilja 

V strokovnih literaturah obstajajo različne oblike nasilja kot so: 

 

Fizično nasilje 

»Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah 

ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe« (ZPND [online], 2008, 2. odstavek 3. 

člena). 

 

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 [online], 2008, 

3. odstavek 3. člena). 

 

Psihično nasilje 

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

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

[online], 2008, 4. odstavek 3. člena). 

 

Ekonomsko nasilje 

»Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri 

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

samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma 

upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov« (ZPND [online], 2008, 5. odstavek 3. 

člena). 

 

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 

[online], 2008, 6. odstavek 3. člena). 

 

Fizično nasilje je najočitnejša oblika nasilja, saj so njegove posledice vidne. Največkrat so to 

modrice, praske, zlomi. Ostale oblike nasilja težje prepoznamo, saj so znaki prikriti in jih ne 

moremo takoj opaziti. Govorim o spremembah v vedenju.  
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2.1.2 Splošne oblike zanemarjanja otrok in nasilje nad njimi  

Zanemarjanje in nasilno vedenje pusti na otroku velike posledice. Modrice in praske z leti 

izginejo, nikoli pa ne izgine duševna bolečina, ki jo je otrok trpel skozi dneve, mesece in leta. 

Zaradi duševne bolečine lahko postane otrok nesamozavesten, ima negativno samopodobo in 

težko vzpostavi stik z drugimi. Spremeni se tudi njegov psihični, fizični in čustveni razvoj.   

  

Fizično nasilje 

Posledice fizičnega nasilja so telesne poškodbe. Te so lahko odraz prestroge discipline ali 

neprimernega fizičnega kaznovanja. Poškodbe segajo od manjših prask, modric, izpahnjenih 

kosti pa vse do smrti. Vsako kaznovanje, ki povzroči vidne telesne poškodbe, bi se moralo 

brez izjeme obravnavati kot zloraba (Miller, 2000, str. 76–77).  

 

Psihično nasilje 

Ko odrasla oseba zlorabi moč nad otrokom, mu s tem povzroča psihično nasilje. To lahko 

poteka na verbalni ali neverbalni ravni. Odrasel človek želi imeti nad otrokom vso oblast, 

kontrolo in disciplino. Otrok se tako pri vseh stvareh podredi odraslemu človeku, s tem pa 

izgubi svojo samopodobo, samozaupanje, počuti se osamljenega in ničvrednega (Društvo za 

nenasilno komunikacijo [online], 2007). 

 

Spolna zloraba 

Spolne zlorabe izvajajo že od nekdaj, vendar se je o njih začelo govoriti šele v zadnjih nekaj 

letih, ko se o njih tudi javno razpravlja. V zadnjem času so mediji poročali o številnih spolnih 

zlorabah, ki so jih doživeli otroci. Spolna zloraba otrok pomeni, da odrasla oseba izkoristi 

otroka za zadovoljitev svojih spolnih potreb. Ponavadi se spolne zlorabe dogajajo znotraj 

družine. Storilci so v večini primerov ljudje, ki naj bi jim otrok zaupal. To so lahko starši,  

stari starši ali pa drugi sorodniki. Otrok tako nima nikogar, ki bi mu zaupal svoje težave. Žrtve 

spolnih zlorab, ki so prisiljene v molk, so tako deklice kot dečki (Miller, 2000, str. 83–84).  

 

Zanemarjanje 

Otroci so pogosto zanemarjeni. To pomeni, da se odrasli, ki bi morali skrbeti za svoje otroke, 

preprosto ne menijo za njih in jih celo zapuščajo. Takšno početje je nemoralno in otroku 

povzroči veliko resnih težav. Otrok lahko zaradi takšnega početja dobi duševne, vedenjske, 

čustvene in spoznavne motnje. Težko se socializira in ima ponavadi nizko samospoštovanje, 

sebe pa sprejema kot ničvrednega. Tudi tisti, ki zlorablja ima velikokrat nizko 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Dimnik Anja; diplomsko delo 

 5 

samospoštovanje in intimnost povezuje z bolečino. Če želimo prekiniti krog zanemarjanja 

mora tisti, ki zlorablja poiskati pomoč, ne samo otrok, ki je žrtev (Miller, 2000, str. 77). 

 

2.2 Geni proti okolju  

V današnji družbi je zelo veliko nasilja, ki se obenem prenaša tudi na otroke. Če otrok živi v 

okolju, kjer je tudi sam izpostavljen nasilju ali pa je zgolj priča nasilju, je zelo verjetno, da se 

ga bo tudi sam nekoč posluževal. Vendar pa tega ne smemo posploševati. Včasih so za pojav 

nasilja krivi tudi geni. O tem, kaj je vzrok za nastanek nasilja, govori spodnje besedilo, ki ga 

je v svoji knjigi Otroci in nasilje zapisal Erb Helmut.  

 

So za pojav nasilja krivi geni ali okolje? O tem vprašanju se že dolgo časa ne strinjajo na eni 

strani racionalisti in na drugi empiristi. Racionalisti precenjujejo prirojene izkušnje in trdijo, 

da ni nobena izkušnja mogoča brez razumevanja. S tem se strinjamo, vendar so na drugi strani 

empiristi, ki precenjujejo individualno pridobljene izkušnje in trdijo, da mora vsako 

razumevanje temeljiti na izkušnji. Tako smo v dilemi, kdo od njih ima prav. Če povzamemo, 

imajo oboji prav in oba sistema se motita v tem, da se med seboj ne prenašata.   

Nihče nam ne zagotavlja, da bo otrok nasilen, če živi v nasilnem okolju. In prav tako nam 

nihče ne zagotavlja, da človek, ki je živel v socialno urejenem domu, ne bo postal nasilen. Še 

vedno pa ne vemo, kaj je tisto kar človeka naredi nasilnega – geni ali okolje? Na to vprašanje 

je odgovoril Konrad Lorenz, ko je dejal: »Individualne izkušnje vsakogar med nami so 

pogojene ne le z genetsko strukturo, ampak tudi z izkušnjo svojega rodu. Torej se prilegajo iz 

istih razlogov zunanjemu svetu, zaradi katerih se žrebe takoj po rojstvu postavi na svoje noge 

in zaradi česar je jasno, da sodi riba v vodo, še preden se izvije iz jajčeca.« (Erb, 1997, str. 

27–28, 31).  

 

2.3 Nasilje nad otroki nekoč 

Alenka Puhar, slovenska novinarka, je leta 1982 izdala pomembno knjigo z naslovom 

Prvotno besedilo življenja. V njej opisuje zgodovino otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. 

To je bil usoden čas za otroštvo, saj so bili otroci od rojstva pa vse dokler se niso odselili od 

doma, žrtve brutalnega nasilja, katerega so nad njimi izvajali ne samo starši, ampak vsi odrasli 

ljudje.  
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V 19. stoletju je bila družina temeljna vrednota slovenske proze. Takrat so govorili, da so 

»stari časi zlati časi, stare vrednote najboljše vrednote« (Puhar, 1982, str. 20).  

 

V preteklosti so bile družine veliko bolj povezane med seboj kot danes. Odnosi med člani 

družine so bili trdni in so s tem zagotavljali varnost. Danes pa se odnosi med člani rahljajo, 

zaradi pomanjkanja časa so vedno bolj oddaljeni drug od drugega. Nekoč so ljudje živeli v 

sožitju z naravo, danes pa skorajda živimo v nečloveškem svetu (Puhar, 1982, str. 18–19).  

 

Otrok je čutil nasilje že, ko je bil v maternici. Zaradi prešibkih ali preredkih popadkov so 

morale matere trdo stopati po petah, poskakovati, tekati ali celo skakati z višine. Tudi sam 

porod je bil mučen, saj so matere rojevale otroke na tleh pokritih s slamo v kleče ali sede 

(Puhar, 1982, str. 47–48).  

 

Ko se je otrok rodil in je bil okopan, so ga povili s povoji. Povijali so jih čez eno ali dve odeji, 

v katere je bil otrok zavit. Zaradi različnih modnih zapovedi, ki so takrat veljale, so s povoji 

fiksirali tudi glavo. Otrok je bil tako negiben in povit s povoji 6 mesecev ali več. Ko pa so 

otrokom povoje odvezali, so nalogo prevzele vezi. Te so bile skozi luknje v stranici zibelke 

prepete čez otroka (Puhar, 1982, str. 51–52).  

 

Razlogi za uporabo povojev: 

1. Verjeli so, da je treba otroka zavarovati in obvarovati pred hudičem, ki je v njem. Če tega 

ne bi storili, so menili, da se bo zlo v njem razširilo in bo postal sam sebi nevaren.  

2. Otrok je imel zaradi povojev roke skrčene, tako da so mu v pest stisnjene dlani segle v 

višino obraza; noge je imel skrčene v kolenih in kolkih, da so mu kolena segla do sredine 

trebuha, in za nameček široko razkrčene. Zaradi razkrčenih nog so popolnoma razkrivali 

spolne organe. Takšen položaj nedvomno razkriva seksualne aluzije. Roke privezane k 

trupu so odvrnile nevarnost masturbacije.  

3. Povezani dojenčki naj bi veljali za bolj pridne in so se vedli drugače od tistih, ki niso bili 

poviti. Priden otrok je bil tisti, ki je malo jokal in veliko spal. Tako so imeli starši veliko 

manj dela, kot če bi se morali ukvarjati z jokavimi in nespečnimi otroki (Puhar, 1982, str. 

52–53).  

 

Otroke so po rojstvu krstili, da bi se rešili hudiča v njem. S tem dejanjem naj bi se otroku 

odprla vrata v nebesa. A kaj kmalu so se tudi zaprla, saj je veljalo pravilo »ako ga tepeš s 
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šibo, rešiš njegovo dušo pekla«. Odrasli so preko otroka projicirali svoja pričakovanja, želje 

in potrebe po sovraštvu. Večje, kot so bile njegove lastne projekcije, trša in zgodnejša je bila 

vzgoja otrok. Na Slovenskem v 19. stoletju se je takšna vzgoja začela takoj po rojstvu (Puhar, 

1982, str. 51).  

 

Otrok, ki se ni razvijal v skladu s pričakovanim razvojem, so ga starši hitro obsodili, da je 

uročen in mu vlada zli duh. S tem pa je otrok postal žrtev, nad katerim se je izvajala agresija 

in z njim se je lahko počelo čisto vse (Puhar, 1982, str. 204).  

 

Otroka so najprej naučili pobožnosti, ponižnosti, pokorščine, pridnosti, potrpežljivosti in 

bogaboječnosti. Otroci so morali ubogati brez ugovarjanj ali spraševanj. Straši otrok niso 

prosili, naj nekaj naredi, ampak so mu le kratko ukazali povelje brez razlag. Otrok je bil v 

družini pravzaprav samo hlapec, ki je izpolnjeval ukaze svojih staršev (Puhar, 1982, str. 105).  

 

En največjih prekrškov je bil, če je otrok brez dovoljenja vzel hrano. Ta prekršek se je 

obravnaval kot kraja, za kar se je strogo kaznovalo (Puhar, 1982, str. 110). 

Pretepanje je bila nedvomno poglavitna vzgojna metoda. Palico so poleg staršev redno 

uporabljali tudi učitelji v šoli (Puhar, 1982, str. 136–137). 

 

Za pretepanja s palico so veljala tudi posebna pravila: 

1. Ne pretepaj premočno in tudi ne prepogosto. 

2. Ne tepi v togoti ali besu, temveč hladno in neprizadeto. Otrok je moral čutiti, da ga tepeš 

iz ljubezni in v njegovo korist. Kadar se kazen opravi v takšnem hladnokrvnem ozračju, ni 

prav nič žaljiva. 

3. Tepi jih predvsem, dokler so še majhni. Človek se rodi s kaljo zla v sebi in to zlo je treba 

čimprej izkoreniniti, sicer bo prepozno (Puhar, 1982, str. 138–139). 

 

Slovenski pedagogi so v preteklosti zapisali, da odsvetujejo pretiran tepež in da mora biti 

kazen v skladu s težo prestopka. Rekli so, da če otroka pretepeš za vsako malenkost, ti za 

večjo kazen ne bo ostalo nič. Otrok bi se tako tepeža navadil in kazen ne bi imela učinka. 

Nikoli pa niso zapisali, da se otrok ne sme pretepati, ker jih to boli. Nikoli se niso postavili v 

bran otroka. Njihova vodilna miselna nit je bila, da je otroke treba tepsti, saj te drugače ne 

bodo marali in te bodo morda, ko odrasteš, oni pretepali (Puhar, 1982, str. 141–142). 
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Očetje so nekoč veljali za skrbne, stroge, trdožive in ukazovalne. Delali so od jutra do noči. 

Za sprostitev so zvečer odšli v gostilno, kjer so se napili alkohola. Tako so se domov vračali 

pijani in nasilni. Za moške je veljalo, da nikoli ne pokažejo svojih čustev in šibkosti. Prav 

tako se ne bojijo udariti, saj so s tem dokazali, da so oni gospodarji v hišah. Očetje so v 

pijanem stanju dostikrat poleg otrok pretepli tudi žene (Puhar, 1982, str. 108, 158–159). 

Za žene pa je veljalo, da so vdane matere, dobrotne, blage in tihe. Vendar pa to ni čisto 

veljalo. Veliko je bilo primerov, ko so bile matere enako nasilne do svojih otrok kot očetje. V 

nekaterih družinah so bile celo bolj nasilne od njih (Puhar, 1982, str. 108, 143). 

 

Veliko otrok je moralo nekoč prestajati izrazito brutalen tepež svojih staršev. Eden od 

nasvetov je bil tudi, da je treba tepsti le majhne otroke, potem pa tepež opustiti. Vendar so 

otroci v tistem času dobivali udarce vse od zgodnjega otroštva pa vse dokler se niso preselili. 

Včasih so otroci v odrasli dobi staršem vrnili udarce, ki so jih utrpeli v otroštvu (Puhar, 1982, 

str. 143). 

 

Vedenjski vzorec nasilja se je ponavadi dedoval iz roda v rod. To je pomenilo, da so se 

pretepeni otroci spremenili v pretepajoče starše. Zdi se, da se je nasilje ponavljalo v 

začaranem krogu (Puhar, 1982, str. 164). 

 

Zelo redko pa so starši tepli otroke z roko. Za tepež so raje uporabili orodje, kot je palica, bič, 

kuhalnica, lopar, vrv, pas, pohištvo idr. Udarec z roko je bil manj boleč in ponavadi storjen le 

enkrat. Zato so za tepež raje uporabili orodje, ki je omogočal več udarcev in je bil bolj boleč. 

Včasih je moral otrok sam kupiti štaberel (tanke trske), s katerim so ga kasneje natepli tako 

močno, da se je na njem polomil. Povrh vsega je moral otrok po prestanih udarcih poljubiti 

palico ali roko, ki ga je natepla. Tudi v družinah, kjer tepež ni bil ravno pogost, je bila palica 

vedno na vidnem mestu, kot nema grožnja (Puhar, 1982, str. 145–147). 

Zdravniki in pedagogi so bili mnenja, da otrok nič ne čuti, ne trpi in trpijo le njegovi starši. V 

19. stoletju je biti otrok pomenilo »živeti v senci smrti«. Danes se nam zdi, da se nam smrt 

približuje s starostjo. Nekoč pa je bilo ravno otroštvo tisti čas, ki se je najbolj približevalo 

smrti (Puhar, 1982, str. 185–186).  

 

Nad otroki se je že v preteklosti izvajala spolna zloraba. Odrasli so velikokrat otroška telesa 

otipavali, stiskali in lizali. Še posebej so se dotikali erogenih con (splovila in prsi). Starši pa 
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niso glede tega samo molčali in si zatiskali oči, ampak so celo aktivno sodelovali pri takem 

početju (Puhar, 1982, str. 208, 278). 

 

Knjiga Prvotno besedilo življenja nas ne pouči le o tem, da je bil čas otroštva najbolj kruto 

obdobje, ker je bila edina vzgojna metoda pretepanje, ampak tudi spodbuja naše razmišljanje 

k temu, kako danes ravnamo z otroki in ali uporabljamo enake vzgojne metode kot nekoč ali 

se raje poslužujemo pozitivne komunikacije.  

 

2.4 Zakonodaja 

 

Otroci so nemočna bitja, še posebej kadar so žrtve nasilja. Zato je zelo pomembno, da imamo 

zakonodajo, ki ščiti otroke v takih situacijah. Spodaj so zapisani najpomembnejši členi 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin Ustave Republike Slovenije, ki se navezujejo na 

zaščito otrok. Prav tako so zapisani najpomembnejši členi Konvencije o otrokovih pravicah 

ter nova oblika zaščite otrok pred nasiljem – Zagovorništvo otrok in mladostnikov.  

 

2.4.1 Ustava in zakonske odločbe 

»Temeljni in najvišji pravni akt je Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91-I). Ustava 

v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah vsakomur zagotavlja enakost pred 

zakonom, nedotakljivost življenja, prepoved mučenja, varstvo osebne svobode, varstvo 

človekove osebnosti in dostojanstva, enako varstvo pravic, pravico otrok do posebnega 

varstva in skrbi, pravico do sodnega varstva, javnost sojenja, pravico do pravnega sredstva, 

pravico do povračila škode, pravna jamstva v kazenskem postopku, pravico do rehabilitacije 

in odškodnine, svobodo gibanja, pravico do zasebne lastnine in dedovanja, pravico do 

osebnega dostojanstva in varnosti, varstvo zasebnosti in osebnostnih pravic, nedotakljivost 

stanovanja, varstvo tajnosti pisem in drugih občil, varstvo osebnih podatkov, svobodo 

izražanja, svobodo vesti, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, pravico do peticije, 

pravico do ugovora vesti, pravico do socialne varnosti, pravico do zdravstvenega varstva, 

pravice invalidov, pravice staršev, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravico do izobrazbe 

in šolanja ter še druge pravice« (Društvo za nenasilno komunikacijo [online], 2007, str. 29). 
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II ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 

Členi, ki se nanašajo na varnosti ter prepovedi mučenja in nasilja: 

 

18. člen 

»Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali 

ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez 

njegove svobodne privolitve« (Ustava Republike Slovenije [online], 1991, str. 5). 

 

21. člen 

»Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in 

v vseh drugih pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanju kazni. 

Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter 

vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav« (Ustava Republike Slovenije [online], 1991, str. 5–6). 

 

34. člen 

»Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti« (Ustava Republike Slovenije 

[online], 1991, str. 8).  

 

35. člen 

»Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti 

ter osebnostnih pravic« (Ustava Republike Slovenije [online], 1991, str. 8). 

 

.56. člen 

»Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo 

otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred 

gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. 

Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo 

staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj 

ureja zakon« (Ustava Republike Slovenije [online], 1991, str. 13). 
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2.4.2 Konvencija o otrokovih pravicah 

Konvencijo o otrokovih pravicah je 20. novembra 1989 sprejela generalna skupščina 

Združenih narodov z resolucijo št. 44/25. V skladu s 49. členom je začela veljati 2. septembra 

1990. V konvenciji je zapisanih 54 členov v korist otrok. V njej so napisana merila za zaščito 

otrok pred zanemarjanjem in zlorabo (Konvencija o otrokovih pravicah [online], 1989). 

 

3. člen 

Glavno vodilo vseh dejavnosti mora biti korist otrok. 

 

19. člen 

Države pogodbenice so dolžne varovati otroka pred kakršnimikoli oblikami fizičnega ali 

psihičnega nasilja, zlorab, zanemarjanja, trpinčenja, spolne zlorabe, medtem ko je pod 

skrbništvom staršev ali zakonitih skrbnikov. Zaščitni ukrepi naj vključujejo, če je le mogoče, 

socialni program, podporo in druge oblike zaščite. Če je potrebno, lahko vmes poseže tudi 

sodišče.  

 

20. člen 

Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo zakonodajo otrokom, ki so prikrajšani 

za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej živel v tem okolju, 

zagotoviti nadomestno skrb. Ta skrb zajema rejništvo, kafalo, posvojitev ali nastanitev v 

primernih ustanovah, ki skrbijo za otroke.  

 

34. člen 

Države pogodbenice morajo otroka zavarovati pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in 

zlorab vključno s siljenjem otrok k nezakoniti spolni dejavnosti, prostituciji in pornografiji. 

 

36. člen 

Države pogodbenice morajo otroka zaščititi pred vsemi oblikami izkoriščanja, ki mu lahko 

škodujejo. 
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39. člen 

Dolžnost držav pogodbenic je, da zagotovijo okrevanje otroka, ki je bil žrtev kakršnekoli 

oblike zlorab, zanemarjanj in izkoriščanja. Ponovno vključevanje v družbo mora potekati v 

okolju, ki krepi otrokov razvoj. 

 

Včasih otroci niso imeli nobenih pravic, ki bi jih zaščitile pred nasiljem in zlorabo. Danes pa 

otroke ščiti pred nasiljem in zlorabo Ustava Republike Slovenije in Konvencija o otrokovih 

pravicah, kjer so zapisani členi o zaščiti otrok pred nasiljem. V Ustavi Republike Slovenije so 

členi namenjeni vsem prebivalcem Republike Slovenije, nekaj od njih pa tudi otrokom., 

medtem ko so v Konvenciji o otrokovih pravicah zapisani členi le v prid otrokom. Vsem 

členom pa je skupno, da so zapisani v korist ljudem, še posebej otrokom.  

 

2.5 Zagovorništvo otrok 

Otrok je morda res majhno bitje, vendar pa zaradi tega ne bi smel biti prikrajšan, ko je govora 

o njegovem življenju. Otroci, ki so žrtve nasilja skoraj nikoli nimajo pravice, da bi izrazili 

svoje želje in potrebe, namesto njih velikokrat odločajo drugi. Vendar se to na srečo 

spreminja. Otroku, ki je žrtev nasilja in se sam še ne more zagovarjati, bo dodeljen 

zagovornik, ki ga bo zagovarjal. 

 

»Zagovorništvo je funkcija zastopanja, ki pomeni govoriti za drugega oziroma govoriti v 

njegovo korist« (Zagovornik – glas otroka [online], 2008, str. 28).  

 

Kadar starši zaradi različnih razlogov, niso več zmožni pomagati svojemu otroku, ki je s 

stiski, je treba otroku priskrbeti nekoga, ki ga bo zastopal. V ta namen se je leta 2006 v 

sodelovanju z vladnimi, nevladnimi organizacijami in predstavnikom otrok in mladih 

oblikovala delovna skupina za izvedbo pilotskega projekta in začela s projektom Zagovornik 

– glas otrok.   

 

Naloga zagovornika je, da zaščiti otroka, če ga starši niso zmožni. Vendar pa njegovo delo ni 

lahko, saj mora delovati v prid otroka in biti nosilec določene moči, ki deluje z javnim 

pooblastilom. Delovati mora avtonomno in obzirno. Da lahko zagovornik zagovarja otroka, 

mora pridobiti soglasje staršev, kar ni vedno lahko. Dobro je, da zagovornik pridobi soglasje 
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vsaj enega starša in tako nadaljuje skrb za otroka. Zagovornik mora hkrati upoštevati pravice 

staršev in delovati v korist otroka.  

 

Otrok, ki ima zagovornika, nastopi v vlogi subjekta, kar pomeni, da je otrok obveščen o vsem 

kar se tiče njegovega življenja in lahko izrazi svoje mnenje. Dostikrat se sprejemajo 

pomembne odločitve za otroka, vendar on pri tem nima besed. Takšno početje ne sme biti 

sprejemljivo. Otrokove pravice morajo biti spoštovane, njegova mnenja in želje pa ves čas 

slišane in upoštevane. Odnos med otrokom in zagovornikom mora temeljiti predvsem na 

zaupnosti in spoštovanju. Zagovornik mora ščititi otroka pred zlorabo in slabo prakso.  

 

Zagovornik mora: 

- delati samo za otroka ali mladostnika, 

- ceniti in spoštovati otroka ali mladostnika kot osebnost, 

- zagotoviti otroku ali mladostniku, da ne bo znova preslišan ali diskriminiran, 

- preverjati vedno znova, ali otrok oziroma mladostnik razume, kaj se dogaja, 

- pomagati otroku ali mladostniku izražati njegovo mnenje in kjer je le mogoče, razširiti  

možnost aktivnega sodelovanja otroka v zadevah, ki se ga tičejo, 

- pomagati otroku ali mladostniku pri reševanju težav, ki ga onesrečujejo. 

(Zagovornik – glas otroka [online], 2008, str. 29)  

 

Zagovornik za opravljanje svojega dela potrebuje veliko znanja in osebnih izkušenj, da lahko 

pomaga ranljivim otrokom. Zagovornik govori v imenu otroka z namenom, da bodo njegove 

želje, interesi in pravice upoštevane.  

 

Otroci potrebujejo zagovornike zaradi: 

- zlorab in zanemarjanj, ki jih doživljajo v družini, 

- zlorab, ki jih povzroča oseba zunaj družine, 

- negativnega označevanja in obravnave strokovnjakov: vzgojiteljev, učiteljev, 

pedagogov, socialnih delavk, psihologov, 

- zlorab, nasilja in zanemarjanj v institucijah. 

(Zagovornik – glas otroka [online], 2008, str. 69)  
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Primeri kriznega zagovorništva: 

»Mama pokliče zagovorniško službo, ker ji oče hčerke grozi, da bo otroka ugrabil iz vrtca.« 

»13-letna deklica pokliče zagovorniško službo in pove, da bo poskusila storiti samomor, ker 

jo doma pretepajo.« 

»Socialna delavka pokliče zagovorniško službo, ker se približuje soočenje 

nasilneža/obdolženca na sodišču in je deklico strah pričanja.« 

»Oče pokliče zagovorniško službo, ker hočejo otroka z ovirami namestiti v zavod daleč stran 

od doma.« 

»Mama pokliče zagovorniško službo, ker na svetovnem spletu najde opise svoje hčerke in 

sodne obravnave.« 

»12-letni deček pokliče zagovorniško službo po tem, ko so ga prisilno hospitalizirali na 

oddelek otroške psihiatrije v Ljubljani, po tem ko je oče dobil starševsko pravico nad sinom, 

ki je prej živel pri mami (sin poročal tudi o spolni zlorabi, ki jo je storil oče).« 

(Zagovornik – glas otroka [online], 2008, str. 72) 

  

Da je zagovorništvo dobro, je pomembno hitro delovanje brez pridobivanja novih informacij 

in pisnih pooblastil. V čim krajšem času mora zagovornik podati kakovostno oceno, prav tako 

pa mora biti kar najbolje usposobljen. Dobro mora imeti razvite komunikacijske, pogajalske 

in svetovalne spretnosti, imeti mora izkušnje, biti mora samozavesten in iznajdljiv 

(Zagovornik – glas otroka [online], 2008, str. 73).  

 

»Zagovorništvo ni položaj, ki ga nekdo pridobi s študijem ali z napredovanjem. 

Zagovorništvo je osebna naravnanost in vrednostni sistem, ki je oprto na znanja in spretnosti 

zagovorništva« (Zagovornik – glas otroka [online], 2008, str. 73). 

 

Zagovorništvo je po mojem mnenju ena izmed boljših pomoči otroku. Otrok, ki je žrtev 

nasilnega vedenja se v stiski težko izraža in so njegove želje dostikrat neupoštevane. Preko 

zagovornika otrok dobi pravico do izražanja svojega mnenja, ki je prej ni imel. Prav tako pa je 

zagovornik vedno na strani otroka in ga ščiti pred nasiljem in zlorabo.  
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2.6 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen sistemu predšolske vzgoje v 

vrtcu. Sprejet je bil 18. 3. 1999 na 26. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. V 

njem so poleg temeljnih načel in ciljev predšolske vzgoje zapisana tudi spoznanja, kako otrok 

dojema svet, se razvija in uči v povezavi s socialnem in fizičnem okolju ter kako razvija svojo 

družbenost in individualnost (Kurikulum za vrtce [online], 1999, str. 3). 

 

Sodelovanje vrtca s starši je izrednega pomena. Ravno to sodelovanje omogoča dopolnitev 

družinske in institucionalne vzgoje. Vrtec mora staršem nuditi storitve, nikoli pa ne sme 

posegati v njihovo zasebno življenje. Pomembno je, da vrtec spoštuje njihovo kulturo, jezik, 

vrednote, prepričanja in navade. Hkrati pa starši ne smejo posegati v strokovnost institucije in 

morajo upoštevati meje soodločanja (Kurikulum za vrtce [online], 1999, str. 13). 

 

Otroci se v vrtcu na konkretnih primerih učijo temeljih človeških pravic, demokratičnih načel, 

spoštovanja zasebnosti in kako upoštevati otroka kot individualno osebo. Otroci morajo z 

dejavnostmi in bivanjem v vrtcu dobiti občutek varnosti. Socialna pripadnost pa mora 

temeljiti na ideji enakosti in diskriminiranosti ne glede na spol, raso, veroizpoved itn. 

(Kurikulum za vrtce [online], 1999, str. 32). 

 

V skupini je torej treba ustvariti prijetno in pozitivno vzdušje, saj se le tako lahko zagotovijo 

demokratični odnosi. Otroci spoznavajo svoje omejitve, pravila, ki veljajo v skupini in izven 

nje, ter sprejemljivo vedenje. Skupaj z vzgojiteljem naj oblikujejo pravila skupine in se jih 

tudi držijo. Oblikujejo pa naj tudi pravila, ki bodo veljala za tiste, ki se prvotnih pravil ne 

bodo držali. Seveda kazni nikoli ne smejo vsebovati psihičnega in fizičnega nasilja. Kazen, ki 

je hkrati poučna tudi za pridne otroke je lahko npr., da se doma pogovorijo s starši o njihovem 

neprimernem vedenju in o tem poročajo ostalim v skupini. Na ta način bi se vsi otroci začeli 

bolje zavedati, da nasilno vedenje ni sprejemljivo.  
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2.7 Slikanica kot motivacija pogovora o nasilju 

Slikanica je otrokova prva knjiga, s katero se sreča. Ponavadi se besedilo dopolnjuje z 

ilustracijo. Včasih pa je slikanica brez besedila. Slikanica je namenjena najmlajšim otrokom 

in tistim v predbralnem obdobju. 

 

2.7.1 Mladinska književnost 

Mladinska književnost se deli na dve področji. Prvo je namenjeno otrokom od rojstva do 12. 

leta. Drugo pa je namenjeno mladostnikom od 12. do 18. leta. 

Mladinska književnost ima več definicij, in sicer: 

- s stališča literarne vede: mladinska književnost je književnost, ki ima za predmet 

preučevanja mladinsko književnost oziroma književnost za mlade naslovnike od rojstva do 

18. leta. 

- s stališča namena: mladinska književnost je vrsta književnosti, namensko napisana za 

mladega naslovnika od rojstva do 18. leta. 

- s stališča recepcije: v literarni zgodovini so znani številni primeri književnih besedil, 

prvotno napisanih za odraslega naslovnika, ki so v procesu literarne recepcije postopoma 

postajali mladinsko branje (Blažić, 2011, str. 283).  

 

Otroci v sodobni književnosti se učijo predvsem na izkušnjah odraslih, vendar pa so zaradi 

tega prikrajšani za svoje lastne izkušnje in spoznanja. Dandanes se otrokom prikazuje boljši, 

lepši in enokulturen svet. To pa vsekakor ni prav, saj ima otrok kasneje, ko se sooči z 

realnostjo lahko velike probleme z nestrpnostjo, agresivnostjo ipd. Po letu 1990 je lahko 

opaziti velik trend opisovanja problemske tematike, vendar pa je le ta prikazana linearno 

(Janja Vidmar), trivialno (Ivan Sivec) in onkraj literature (Vitan Mal: Žigana) (Blažić, 2011, 

str. 188). 

Po letu 1990 se je dogajalni zunanji prostor prenesel na notranji prostor. To pomeni, da se je 

prenesel v otrokovo notranjost, kjer so kršene pravice otrok. Te pa so se izboljšale v drugi 

polovici 20. stoletja. Včasih so bili otroci telesno kaznovani, lačni in bosti. Po letu 1990 pa so 

postali tarča za psihološke kazni, premagati morajo samoto, dolgčas, osamljenost, strah ipd. 

(Blažić, 2011, str. 190). 

 

»Mladinska književnost je področje družbenega delovanja, zato jo odlikuje posebna 

občutljivost za problemsko tematiko, ki je v zadnjem času osrednja tematika v svetovni 
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mladinski književnosti (begunci, bolezni, istospolne zveze, ločitev staršev, odvisnost, nasilje, 

smrt, vojen idr.)« (Blažić, 2011, str. 173). 

 

2.7.2 Začetek pogovora o problemski tematiki nasilja 

Pogovor o nasilju je težko začeti, še posebej ko gre za najmlajše. O tem, kako ga je najbolje 

začeti, je zapisala Irena Lukan Matko v besedilu Skozi umetnost o medosebnih odnosih.  

 

Otrok težko govori o občutljivih temah. Umetnost je ena izmed področji, ki omogoča, da 

otrok lažje spregovori o svojih čustvih, občutju in doživljanju. Ob stiku z umetnostjo otrok 

spoznava samega sebe, soljudi in razmerja med njimi, medosebne odnose, bistvo življenja in 

različne oblike sobivanja. Umetnost mora ustrezati svojemu bistvu, biti mora odprta k 

različnim obdobjem in drugačnosti. Zelo primerna je za začetek pogovora ter raziskovanje in 

spoznavanje samega sebe (Bucik, Lukan Matko [online], 2011, str. 6). 

 

Pogovori so najbolj učinkoviti takrat, ko lahko tako odrasli kot otroci izrazijo svoje misli, 

mnenja, občutke ter da se mu ob tem prisluhne. Le s tem, ko otrok spozna, da so tudi njegova 

mnenja upoštevana, dobi občutek varnosti in pripadnosti. Svet okoli sebe s tem dojema kot 

prijaznega in varnega, ljudi pa vredne zaupanja. Otrok se začne osamosvajati in graditi odnose 

z drugimi ljudmi(Bucik, Lukan Matko [online], 2011, str. 7).  

 

2.7.3 Področje jezika v vrtcu  

Otrok je ves čas obdan s komunikacijo. Tudi tisti otroci, ki še ne govorijo, slišijo glasove in 

jih poskušajo ponoviti. Dobro je, da z otrokom govorimo že od majhnega, da se bodo njegove 

komunikacijske sposobnosti čim bolj razvile.  

 

Vrtec je prostor, kjer otrok razvija svoje jezikovne zmožnosti, zato je pomembno, da temu 

namenimo veliko časa. Jezikovne zmožnosti se otroci učijo preko pogovorov, razgovorov, 

pripovedovanja, opisovanja, dramatizacije in iger vlog. Otroci se ob tem naučijo izraziti svoja 

čustva, potrebe, mnenja, vedenja. Obenem pa se naučijo različnih načinov sporočanja ter 

prijazne in spoštljive komunikacije (Kurikulum za vrtce [online], 1999, str. 12). 
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Pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom in navajanje na rabo knjige. Sem 

spada tudi vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe 

(Kurikulum za vrtce [online], 1999, str. 19). 

 

Z otroki se ne pogovarjajmo samo o nevtralnih in prijetnih temah. Otrok se mora seznaniti 

tudi s temami, ki niso tako prijetne, vendar se dogajajo okoli njega. To so lahko etične dileme 

povezane z distribucijo moči, konflikti v našem življenju, odnosom do življenja in smrti 

(nasilje, vojne, revščina, ločitve itn.) (Kurikulum za vrtce [online], 1999, str. 33). 

 

2.7.4 Mladinska književna dela s problemsko tematiko nasilja 

Ko izbiramo mladinska književna dela s problemsko tematiko nasilja, moramo dobro 

premisliti, katera bomo izbrali, saj vse knjige niso primerne. Knjige zbiramo glede na starost 

in razvojno stopnjo otrok.  

 

Veliko avtorjev pogosto obravnava krizne situacije, travmatične izkušnje, ki protagonistu 

povzročajo stiske. V ospredju zanimanja so problemske aktualne teme, ki spremljajo življenje 

mladostnikov. Največkrat so problemske teme samomor, smrt, odvisnost in različne oblike 

nasilja (medvrstniško, družinsko, verbalno, psihično in spolno). Avtorji se problemskih 

tematik lotevajo tako, da se bralec z njimi seznani, kar pomeni, da imajo predvsem spoznavno 

funkcijo (Kos, 2013, str. 42–43). 

 

V 90. letih so se pojavila dela, ki so eksplicitno opisovala različne oblike nasilja. V teh letih 

prejšnjega stoletja pa so tabu teme iz mladinskega romana počasi prehajale v leposlovje, ki je 

bilo namenjeno mlajšim bralcem (tudi slikanice). Primer je slikanica avstralskega avtorja 

Johna Heffernana z naslovom My dog (2001). V njej je opisano dogajanje med vojno v 

Jugoslaviji, kjer običajne družine postanejo begunske. Vmes je prikazano tudi posilstvo 

matere dečka, ki zgodbo pripoveduje (Kos, 2013, str. 57). 

Tematika nasilja se je leta 1917 pojavila v knjigi Ptički brez gnezda avtorja Frana 

Milčinskega. Leta 1944 pa v knjigi Dečki, ki jo je napisal France Novšak.  

Spolno nasilje v romanu za mlade se je prvič pojavilo leta 1976. To je roman Richarda Pecka 

z naslovom Are you in the house alone?, v katerem gre za heteroseksualno posilstvo. Prav 

tako se ta vrsta nasilja pojavi v Ledenih magnolijah, kjer očim posiljuje protagonistko, ki ima 

kasneje v življenju težave z vzpostavljanjem odnosa z moškimi. Vzporedno s spolnim 
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nasiljem se dogaja še družinsko nasilje, kjer je sestra protagonistkine prijateljice poročena z 

moškim, ki jo brutalno pretepa. 

Medvrstniško nasilje je prikazano v mladinskem romanu Na drugi strani. Vendar pa je 

medvrstniško fizično nasilje le sprožilni moment, ki pripelje do mučnega oglašanja 

protagonistove vesti. To je roman, ki govori o posledicah, ki so lahko usodne tako za žrtev kot 

mučitelja. Omenjeno pa je tudi spolno nasilje, ki pa ga ne izvajajo družinski člani.  

Družinsko nasilje najdemo v knjigi Skrivnost za zaprtimi vrati 1, 2. Poleg trpinčenja in 

poškodovanja protagonista je prikazan tudi poskus dvojnega umora s strani mačehe. To obliko 

nasilja zasledimo tudi v knjigi Modri pulover, kjer se mati in oče, ki je alkoholik, brez razloga 

fizično in psihično znašata nad protagonistko in njenim bratom (Kos, 2013, str. 92–93). 

Značilnost vseh zgodb, ki obravnavajo problemsko tematiko je, da je dogajanje nasilja skrbno 

skrito za štirimi vrati in da je navzven vse prikazano urejeno brez kakršnihkoli problemov 

(Kos, 2013, str. 94).  

 

Ida Mlakar in Darja Lavrenčič Vrabec delata v Mestni knjižnici Ljubljana in Pionirskem 

centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo.  

V besedilu Skozi umetnost o medosebnih odnosih iz rubrike Izbor otroškega in mladinskega 

leposlovja s problemsko tematiko nasilja v družini sta zapisali, da je nasilje v leposlovnih 

knjigah namenjenih otrokom in mladostnikom tema, ki opisuje veliko problemov znotraj 

porušenih družinskih odnosov. Velikokrat pa so žrtve poleg žensk tudi vse pogosteje otroci. 

Ugotovili sta, da je najbolj izpostavljeno in obdelano medvrstniško nasilje, predvsem 

trpinčenje in ustrahovanje.  

 

Ko obravnavamo socialno občutljive teme, je najbolj pomembno, da izberemo kakovostne 

knjige. Nekateri avtorji so sicer senzibilni za takšne teme, vendar pa svojih besed ne zanjo 

zapisati v kakovostno leposlovje. Poleg nekakovostnega leposlovja pa Ida Mlakar in Darja 

Lavrenčič Vrabec trdita, da je na voljo kar nekaj kakovostnega slovenskega leposlovja, ki 

prikazujejo odnose v družini (Bucik, Lukan Matko [online], 2011, str. 11). 

 

Različni bralci imajo do glavnih junakov različna stališča. Če je bralec s problemom soočen 

posredno, bo preko junaka spoznal razsežnosti problema, ki mu omogoča lažje soočanje s 

problemom. Bralec pa lahko preko knjige spozna, da obstaja več vrst nasilja, četudi ga ni 

nikoli doživel. Tako se bo morda lažje soočal z njim v prihodnosti. Pri problemski tematiki so 

zapisane tudi spremne besede, ki so izredno pomembne, predvsem zato, ker jih napišejo 
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psihologi, socialni delavci, zdravniki. Nekje so celo zapisani seznami centrov za pomoč, 

ambulant in drugih ustanov, kamor se mladostniki lahko zatečejo po pomoč (Kos, 2013, str. 

103–104).  

 

Izbor literature s problemsko tematiko nasilja 

Ida Mlakar in Darja Lavrenčič Vrabec sta oblikovali seznam kakovostnejše literature, ki je 

primerna za pogovor o nasilju z otroki:  

 

1. Harranth, Wolf: Moj očka je nekaj izgubil 

Ključne besede: družina, očetje, otroci, nesoglasja.  

Od 6. leta naprej. 

2. Kodrič Filipić, Neli: Punčka in velikan 

Ključne besede: družina, nasilje, otroštvo, razumevanje, strah, velikani, žalost.  

Od 6. leta naprej, predvsem pa je namenjena odraslim, mentorjem za pogovor o in ob knjigi. 

3. Kuijer, Guus: Knjiga vseh stvari  

Ključne besede: družina, nasilje, očetje, sosedje, vera.  

Od 10. leta naprej. 

4. Tomšič, Marjan: Katka in Bunkec 

Ključne besede: ločitve, družina, nesoglasja, otroštvo, strah, osamljenost, prijateljstvo, šola, 

pomoč. 

Od 8. leta naprej. 

5. Trudel, Sylvain: O fantu, ki si je želel postati junak  

Ključne besede: božič, dečki, družina, nesoglasja, revščina. 

Od 6. leta naprej. 

6. Wyckmans, Anne: Očka nikdar ni utrujen!  

Ključne besede: bolezni, družina, duševne bolezni, očetje, zajci, živali v domišljiji. 

Od 6. leta naprej. 

(Bucik, Lukan Matko [online], 2011)  
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Tudi Irena Lukan Matko je napisala seznam nekaterih ljudskih pripovedi, ki govorijo o 

nasilju: 

1. Babica pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi 

- Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice (rezijanska pravljica), 

- O povodnem možu (prekmurska pravljica), 

- Desetnica. 

Irena Lukan Matko pravi, da ta zbirka pravljic ni najbolj kakovostno napisana in je bolje, če 

jih priredimo tudi na svoj način.  

 

2. Čudežni mlinček: ljudske pripovedi s celega sveta 

- Lisica pastirica (norveška pravljica), 

- O osličku, ki je šel pogledat svet (angleška pravljica), 

- O miški, ki je pela (pravljica Indijancev Tonkawa), 

- Uboga žabica (nanajska pravljica), 

- Teliček (židovska pravljica). 

 

3. Lonček, kuhaj: najlepše slovanske ljudske pripovedi 

- Divji labodi (ruska pravljica), 

- Zajčkova hišica (ruska pravljica), 

 

4. Mamka Bršljanka: pravljice s celega sveta 

- Zajček in repa (ruska pravljica),  

- Zajčkov strah (afriška pravljica), 

- O veliki repi (ruska pravljica), 

- Kdo se je ustrašil (albanska pravljica). 

To je zbirka pravljic za najmlajše. Seveda, pa jih lahko uporabimo tudi kot izhodišče za 

pogovor s starejšimi otroki. 

 

5. Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice 

- Fižolčki 

- Kača pod kamnom 

- Steklena gora 

(Bucik, Lukan Matko [online], 2011) 
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Problemska tematika nasilja se je pojavila v 90. letih. Od takrat pa do danes se je ta tematika 

že zelo razširila. V mladinskih književnih delih za mlajše otroke do desetega leta je največkrat 

opisano medvrstniško nasilje, medtem ko so ostale oblike nasilja zapisane v mladinskih 

književnih delih za otroke od desetega do osemnajstega leta. Otrok se lahko preko glavnega 

junaka v knjigi sooči s problemom in mu je lažje zaupati stisko, ki jo čuti v sebi. Skoraj vedno 

so na koncu takšnih knjig zapisane tudi ustanove, kamor se otrok, ki je žrtev nasilja, lahko 

obrne.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu bom predstavila nekaj knjig s problemsko tematiko nasilja, ki so lahko 

odlično sredstvo za začetek pogovora o nasilju. Pri vsaki knjigi je na kratko opisana obnova, 

nasilje, ki se v njej pojavlja, ter kako je lahko knjiga s problemsko tematiko nasilja otroku v 

pomoč.  

 

3.1 Zgodovinski oris problemske tematike v slovenski mladinski 

književnosti : Fran Milčinski – Ptički brez gnezda (1977) 

 Slika 1 (ilustr. Hinko Smrekar) 

 

Fran Milčinski je bil mladinski sodnik in se je v življenju veliko srečeval z otroki, ki so bili 

zanemarjeni in nad katerimi se je izvajalo psihično in fizično nasilje. Zanimivo je dejstvo, da 

je tem otrokom želel pomagati, hkrati pa je izrekal disciplinske ukrepe, ki so bili takrat 

vzgojna metoda. Snov za povest je črpal iz lastnih izkušenj in svojo sodniško prakso. V tistem 

času je bil tepež glavna vzgojna metoda otrok. Ob branju dobimo občutek, da ima povest bolj 

kot literarno, vzgojno vrednost.  

Že v knjigi Prvotno besedilo življenja, ki jo je napisal Alenka Puhar smo videli, da je bilo 19. 

stoletje zelo težko obdobje za otroka. Otrok v tistem času pravzaprav ni bil nič vreden in se je 

z njim lahko počelo čisto vse. Ne samo, da so nasilje nad njim izvajali starši, tudi druge osebe 

kot so duhovniki, učitelji itd. Prav to pa je Fran Milčinski opisal v svoji povesti Ptički brez 

gnezda. Skozi zgodovino vidimo, da so starši svoje otroke vzgajali predvsem z nasiljem, 

fizičnim in psihičnim. Tudi v sami zgodbi je prikazano nasilje v družini in zanemarjanje 

otrok. Zgodba opisuje življenja treh dečkov Stanka, Milančka in Tončka. Nobenemu od njih 

se v življenju ni godilo dobro. Morali so prenašati nasilja, ki so ga nad njimi izvajali starši. 

Zopet srečamo očeta, ki je bil pijanec in se je psihično ter fizično izživljal nad ženo in otroke. 
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Vendar je bilo takšno početje v tistem času nekaj običajnega. Očetje so se po napornem delu 

ob moški družbi in pijači sprostili, ko pa so prišli pijani domov, so se spravili na ženo in 

otroke. Edina literarna oseba, ki ni bila nasilna, je bila služkinja Jera, ki je pazila na Milana. 

Starši so ga čustveno zanemarjali, medtem ko mu je Jera, ki ga je vzgajala od samega rojstva, 

dala starševsko ljubezen. Tudi zanemarjanje je oblika nasilja, saj na otroku, ki ne dobi 

starševske ljubezni, pušča posledice, kot je nezaupanje, nezmožnost navezovanja stika z 

drugimi itd. 

Tako lahko preko literature vidimo, da je bilo otrokom v prejšnjem stoletju težko. Bili so 

oropani starševske ljubezni, za vsako storjeno napako so bili »brutalno« kaznovani, morali so 

le ubogati starše in brez ugovarjanj izpolnjevati njihove ukaze. Danes si tega res ne moremo 

predstavljati, da bi z otroki ravnali tako, kot so nekoč ravnali z njimi. Vsa literatura, ki opisuje 

podobno problemsko tematiko nekoč, je dokaz, da se nikoli ne bi smelo uporabljati nasilje kot 

vzgojno metodo otrok, tako v preteklosti, še posebej pa v prihodnosti (Milčinski, 1977).  

 

3.2 Obravnavana izbranih mladinskih književnih dela s problemsko 

tematiko 

V nadaljevanju bom predstavila izbrana mladinska književna dela, ki obravnavajo različno 

problemsko tematiko (fizično in psihično nasilje, spolne zlorabe, medvrstniško nasilje, 

družinsko nasilje). Vsako obravnavano delo predstavlja po eno ali več problemskih tematik, 

ki se pojavijo v knjigi. Za lažji pregled sem literaturo razvrstila po abecednem redu avtorjev.  

 

IMAŠ KAKŠNO SKRIVNOST? – MOORE-MALLINOS JENNIFER (2010) 

Jennifer Moore-Mallinos je kot socialna delavka imela veliko stika z otroki in družino. Prav 

zato veliko njenih knjig obravnava problemsko tematiko.  

 

 Slika 2 (ilustr. Marta Fabrega) 
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Povzetek vsebine: 

Slikanica pravzaprav nima zgodbe, skozi katero bi se bralec povezal z glavno osebo. Glavne 

osebe v tej slikanici ni. Delo je zastavljeno tako, da se z otrokom pogovarjamo o nasilju preko 

vprašanj, ki mu jih slikanica zastavlja.  

Slikanica Imaš kakšno skrivnost je zelo primerna za začetek pogovora o nasilju. Otroke 

spodbudi, da spregovorijo o skrivnostih, ki se jim dogajajo. Slikanica sprva govori o prijetnih 

skrivnostih, saj bo otrok na ta način lažje spregovoril tudi o tistih neprijetnih. Skozi zgodbo 

kasneje vidimo, da obstajajo tudi skrivnosti, ki niso prijetne. Zaradi njih smo zaskrbljeni, 

prestrašeni, nesamozavestni, nezaupljivi, nekomunikativni, žalosti, svoje občutke pa 

potlačimo globoko v notranjost. Vse to se nam lahko zgodi zaradi različnih oblik zlorab 

(telesno kaznovanje, spolne zlorabe, zanemarjenje, psihično nasilje). V slikanici se pojavljajo 

različna vprašanja o neprijetnih skrivnostih kot so: »Če te kdo udari ali brcne, ti pa o tem 

molčiš, ali je to neprijetna skrivnost?«, »Ali zadržimo zase skrivnost, če se starejši znašajo 

nad mlajšimi otroci?«. Na koncu vsakega vprašanja je obrazloženo, da je tako početje 

nedopustno, ker nasilje ni v redu. Slikanica razkriva tudi skrivnosti o spolnih zlorabah. 

Napisano je, da je neprijetna skrivnost, če se te nekdo dotakne na način, ki bi v tebi zbudil 

neprijetne in čudne občutke. Prav tako slikanica opiše, na koga vse se lahko obrnemo, če 

doživimo kaj podobnega. Lahko se obrnemo na osebo, ki ji zaupamo in pouči nas, da nikoli 

ne smemo o takih stvareh molčati.  

 

Problemska tematika, ki se pojavlja v slikanici: 

- fizično nasilje, 

- medvrstniško nasilje, 

- spolne zlorabe. 

 

Obravnava problemske tematike nasilja s slikanico Imaš kakšno skrivnost?: 

Slikanica je vsekakor primerna za začetek pogovora o nasilju z otroki. Nikakor pa se mi ne 

zdi primerna, da bi jo otroci sami brali, saj ne bi razumeli, kaj sliaknica želi od njih. Zato naj 

se ta slikanica obravnava skupaj z vzgojiteljem ali učiteljem, ki bo otroke vodil skozi različna 

vprašanja, ki so zapisana. Primerna je za otroke stare od petega do desetega leta, saj so takrat 

njihove govorne sposobnosti in komunikacija že dobro razviti in razumejo, kaj želimo od njih. 

Slikanico je najbolje obravnavati z manjšo skupino otrok (npr. 4 otroci), saj se bomo o 

problemih iz slikanice lahko bolj poglobljeno in s tem učinkovitejše pogovorili. Seveda pa 

moramo upoštevati starost otrok, saj se z mlajšimi otroci ne moremo pogovarjati na enak 
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način kot s tistimi, ki so stari že okoli deset let. Prav tako se moramo te tematike lotiti 

previdno. Če že vemo, da je v skupini otrok, ki je žrtev kakršnega koli nasilja, se z njim raje 

pogovorimo individualno in ga ne izpostavljamo celotni skupini. Slikanico priporočam vsem 

staršem, vzgojiteljem, učiteljem in drugim ljudem, ki imajo stik z otroki, saj jim bo v veliko 

pomoč pri pogovoru o nasilju. Odgovornost odraslih je, da otroke že v zgodnjem otroštvu 

seznanimo z različnimi oblikami nasilja, ki se pojavljajo vsepovsod okoli nas. Povemo mu, da 

se lahko kadarkoli obrne na nas ali osebo, ki ji zaupa. Otrok bo tako seznanjen o tem, kaj je 

nasilje in kako lahko ukrepa in ga spodbudimo, da ne bo o tem nikoli molčal, tudi če vidi, da 

se to dogaja nekomu drugemu. Otrok se bo počutil varnega, saj bo vedel, da ima ob sebi 

osebo ali več oseb, ki jim lahko zaupa.  

 

MAVRIČNO MOŠTVO – AUBREY ANNETTE (2007) 

Aubrey Annette je strokovnjakinja na področju medčloveških odnosov in vedenja. Svoje 

dolgoletno znanje iz tega področja je opisovala tudi v otroških knjigah, katerih glavna tema je 

problemska tematika.  

 

 Slika 3 (ilustr. Patrice Barton) 

 

Povzetek vsebine:  

Slikanica Mavrično moštvo govori o nasilju, ki se dogaja med vrstniki. Okolica pogosto opazi, 

da so mlajši in šibkejši otroci ustrahovani, nad njimi pa se izvaja psihično in tudi fizično 

nasilje. 

Zgodba pripoveduje o tem, kako sta dva prijatelja ustanovila klub, v katerega sta sprejela le 

otroke, ki so bili oblečeni v zeleno. Tistim, ki pa so bili oblečeni v modro, so obrnili hrbet in 

jih izločili iz družbe. Zeleni so z modrimi govorili grdo in žaljivo. Zaradi takšnega početja so 

bili modri otroci žalostni in jezni, saj se niso imeli s kom igrati. Otroci so se začeli med seboj 

kregati in zbadati. Nato je neka deklica rekla, da ni važno, kako je kdo oblečen in da morajo 
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biti vsi prijatelji med seboj ne glede na oblačila. Otroci so se nad njenimi besedami zamislili 

in ustanovili nov klub, ki se je imenoval mavrično moštvo. Mavrično moštvo je simbolnega 

pomena. Pomeni, da smo ne glede na drugačen zunanji videz vsi enaki in enakopravni. Na 

koncu so zapisane smernice za starše in učitelje o tem, kako lahko začnejo pogovor o nasilju. 

 

Problemska tematika, ki se pojavlja v slikanici: 

- medvrstniško nasilje. 

 

Obravnava problemske tematike nasilja s slikanico Mavrično moštvo: 

Slikanica je zelo primerna za otroke, saj jih pripravlja, da bodo v prihodnosti, če se bodo 

znašli v podobnih situacijah, znali razumeti in ukrepati. Otroci skozi slikanico spoznajo, da 

nasilje vodi le v dodatne probleme in je bolje, da so med seboj prijatelji. Če pa že pride med 

njimi do nesoglasij, naj problem na miren in prijateljski način razrešijo. Za težave, ki jih 

pestijo se vedno lahko obrnejo na odrasle ljudi, ki jim zaupajo, saj jim bodo ti znali svetovati. 

V slikanici je izpostavljeno medvrstniško nasilje, ki se najpogosteje dogaja v osnovni in 

srednji šoli pa tudi že v vrtcu. Ustrahovanje dostikrat sodi med medvrstniško nasilje. Pod 

ustrahovanje štejemo telesne poškodbe, zmerjanja, žaljenje pa tudi jemanje in uničevanje tuje 

lastnine. Slikanica otroku pokaže, da se prijetna igra lahko hitro spremeni v neprijetno. Ena 

skupina otrok, ki je bila oblečena v zelena oblačila, se je začela norčevati in izločati ostale 

otroke iz igre. Starejši otroci se dostikrat spravljajo nad mlajše in šibkejše otroke. Ti so 

ustrahovani in svojih težav ne zaupajo odraslim, ki bi tako početje prekinilo. Pomembno je, da 

otroci povejo svoje probleme osebi, ki ji zaupajo, in da se nasilje ustavi in se s tem prekine 

začaran krog, ki se vseskozi ponavlja. Otrokom povemo, da če so žrtev nasilnežev, se lahko 

obrnejo po pomoč in da ne smejo o takih stvareh nikoli molčati.  

Slikanico lahko obravnavamo, ko vidimo, da je v skupini med otroki veliko kreganja in 

pretepanja. Seveda jo lahko obravnavamo že prej, preden sploh pride do tega. Vsekakor pa je 

priporočljiva, da jo skupaj ob prisotnosti vseh otrok v skupini preberemo in se o njej 

pogovorimo. Še posebej se bo slikanica dotaknila tistih otrok, ki so vpleteni v medvrstniško 

nasilje. Ne samo, da se bo dotaknila žrtev, ampak tudi nasilnežev, ki so odgovorni za tako 

početje. Z otrokom, ki nasilje izvaja se moramo individualno pogovoriti in ga vprašati, zakaj 

to počne. Eden izmed vzrokov je lahko prihod novega družinskega člana. Starejši otrok dobi 

vse manj pozornosti od staršev, zato z nasilnim vedenjem do drugih pridobi nekaj pozornosti. 

Poleg pogovora z nasilnim otrokom se moramo pogovoriti tudi z njegovimi starši in vzrok za 

problem iskati pri njih doma. Pogovorimo se tudi z žrtvijo nasilja. Velika verjetnost je, da bo 
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otrok težko sam kaj povedal, saj je negotov, nesamozavesten in prestrašen. Pomembno je, da 

smo z žrtvijo potrpežljivi in nanj ne pritiskamo. Pridobiti si moramo njegovo zaupanje, saj 

nam bo le tako povedal svoje težave. Vsebina slikanice je vsekakor primerna za branje 

otrokom najmanj do desetega leta starosti in dlje, saj se medvrstniško nasilje pojavlja tudi do 

konca osnovne šole in naprej. Zaradi same podobe slikanice bi jo priporočila le od drugega do 

desetega leta starosti, za kasnejše obravnavanje te teme pa bi priporočila drugo, ki morda bolj 

natančno opiše takšno početje.  

Vzgojitelj je oseba, ki preživi najdlje časa z otroki. Je oseba, ki ima vpliv na vedenje in 

vzdušje otrok v skupini. Slikanico Mavrično moštvo lahko vzgojitelj vsako leto na začetku 

leta prebere otrokom. Nato se skupaj pogovorijo o slikanici in narišejo pravila vedenja, ki 

bodo tekoče leto veljala v skupini. Tako lahko vsako leto pravila dopolnijo v skladu z 

otrokovim razvojem. Pravila napišejo na velik plakat, ki je viden vsem. Otroci ga lahko tudi 

slikovno dopolnijo. 

 

PETER KLEPEC – FRANCE BEVK (2008) 

  Slika 4 (ilustr. Marjan Manček) 

 

Povzetek vsebine: 

Peter Klepec je bil šibek in droben deček. Bil je sin revne matere, ki je moral kmalu začeti 

služiti svoj kruh kot pastir. Poleg pastirja Petra Klepca, ki je pasel čredo ovac, so bili tu še 

drugi pastirji, ki so pasli svoje črede koz, ovac in krav. Zaradi Klepčeve šibkosti so se drugi 

pastirji znašali nad njim. Za njih je moral hoditi po vodo in paziti njihovo živino. Če jih kdaj 

ni ubogal in se jim je uprl, so vpili nanj, ga zgrabili in pretepali ter ga obmetavali s kamenjem. 

Nekega dne pa je Peter Klepec srečal gozdno vilo, ki mu je izpolnila željo, da je postal 

močan. Takrat so se ga vsi pastirji začeli bati in se ga niso upali več tepsti, zmerjali so ga le 

od daleč. Kljub zmerjanju jim Peter Klepec ni storil nič hudega, saj je bil prijazen in dobrega 
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srca. Svoje moči ni uporabljal le zase, ampak je z njo pomagal tudi tistim, ki so pomoč 

potrebovali.  

 

Problemska tematika, ki se pojavlja v slikanici: 

- fizično nasilje, 

- psihično nasilje, 

- medvrstniško nasilje. 

 

Obravnava problemske tematike nasilja s slikanico Peter Klepec: 

Slikanica Peter Klepec govori o fizičnem, psihičnem in medvrstniškem nasilju, ki se pogosto 

dogaja. Če vidimo, da se nad nekom izvaja nasilje, ga poskušamo preprečiti in to povedati 

ostalim. Osebe, ki vidijo nasilje in ne ukrepajo, so ravno tako krive. Torej, če vidimo nekoga 

v stiski, mu moramo pomagati in priskrbeti ustrezno pomoč. Otroci skozi slikanico spoznajo, 

da nasilje, ki ga povzročajo s pretepanjem in zmerjanjem, ni dobro. Pomembno je, da jim 

knjige s podobno vsebino beremo že zgodaj v otroštvu, saj bomo morda na ta način preprečili, 

da ne bo prišlo do nasilja. Če pa že pride do tega, se moramo o tem pogovoriti, ne samo z 

udeleženimi v pretepu, ampak z vsemi, saj na ta način osveščamo vse otroke hkrati, da nasilje 

ni sprejemljivo.  

Slikanica je namenjena otrokom, saj se preko nje lahko prepoznajo kot nasilneži ali žrtve. Vse 

pogosteje se pojavlja, da otroci žalijo in pretepajo druge otroke. S tem naj bi med vrstniki 

veljali za »frajerje«, vendar pa ima tak otrok veliko težav v življenju. Vzgojitelji, učitelji in 

starši bi morali v prvi vrsti pomagati otroku, ki je nasilnež, da preneha s takšnim početjem. 

Seveda moramo vzporedno pomagati tudi žrtvi. S tem, ko otroku povemo, da nam lahko 

zaupa in ko se bo počutil dovolj varnega, nam bo morda le zaupal svoje probleme. V slikanici 

je tudi z ilustracijami dovolj nazorno prikazano fizično nasilje (obmetavanje s kamni). Kljub 

temu, da je nasilje slikovno prikazano, menim, da je slikanica primerna tudi za otroke stare 5 

let. Vsi vemo, da se že majhni otroci med seboj tepejo za igrače. Prav zato je pomembno, da 

že zgodaj podučimo otroke o fizičnem in psihičnem nasilju. Seveda moramo pri tem 

upoštevati starost otrok in njihov razvoj. Pomembno je, da se otroci, ki nasilje izvajajo, 

zavedajo, da otroke, ki so žrtve, boli vsaka brca, udarec ali pa grde besede. Kljub temu, da 

obstaja kar nekaj knjig na to temo, sem z delom v vrtcu opazila, da je še posebej med fanti 

prisotno medvrstniško nasilje – fizično nasilje. Slikanica Peter Klepec je le ena izmed njih, ki 

lahko pomaga vzgojitelju, da z branjem prepreči nasilje v vrtcu. Še posebej pa je namenjena 
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otrokom, da spoznajo, da takšno početje ni dopustno in se ga nikakor ne sme jemati 

samoumevno.  

 

ZOJINA REŠITEV – KATARINA KESIČ DIMIC IN JANA MARTINŠEK (2011) 

 Slika 5 (ilustr. Nina Rupel) 

 

Povzetek vsebine: 

To je zgodba o osnovnošolski deklici Zoji, ki je imela veliko problemov. Prihajala je iz revne 

družine, ki je imela tako malo denarja, da so ji prenehali plačevati šolsko kosilo. Živela je 

skupaj z mamo, očetom, bratom ter dedkom. Mati je poskušala prikriti revščino, vendar je 

bilo to vse težje. Oče je zmeraj zapravil denar, ki je bil sicer namenjen za hrano. Mati si ni 

upala poiskati pomoči, saj se je bala svojega moža, da ji ne bi storil kaj hudega. Ves ta strah 

pa se je prenesel na Zojo. Počasi je postajala nesamozavestna, nezaupljiva in se je oddaljevala 

od svojih prijateljev. Pijani oče se je fizično spravljal na vse družinske člane, z izjemo dedka. 

Zoja je na šoli našla prijazno kuharico Julko, ki ji je ponudila brezplačen obrok tople hrane. 

Čez čas, ko je Julka pridobila Zojino zaupanje, ji je ta zaupala vse težave, ki jih ima. Julka ji 

je obljubila pomoč. Oče je na koncu priznal, da je zagrešil kaznivo dejanje, dedek pa je odšel 

v dom za starejše občane. Mati je skupaj z otrokoma sprejela ponudbo centra za socialno delo 

in se preselila v podnajemniško stanovanje. Zoja od takrat naprej ni več trpela nasilja, ki ga je 

nad njo izvajal oče, ampak je imela srečno otroštvo, kot si ga zasluži vsak otrok.  

 

Problemska tematika, ki se pojavlja v knjigi: 

- nasilje v družini. 
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Obravnava problemske tematike nasilja s knjigo Zojina rešitev: 

Nasilje v družini je v zadnjem času po poročanju medijev zelo pogost pojav. Ponavadi takšne 

družine izgledajo čisto običajno. Vendar pa se temačno ozadje dogaja za štirimi stenami, 

skrito pred očmi javnosti. Pomembno je, da če opazimo, da se v družini nekaj dogaja, kar ni 

običajno, to sporočimo osebi, ki ji zaupamo, ali pa takoj obvestimo socialne delavce oziroma 

policijo.  

Knjiga Zojina rešitev je poučne narave. Otrok skozi zgodbo spozna, da se vedno najde rešitev 

za probleme, ki ga skrbijo. Otrokom razložimo, da nasilno vedenje, ki ga izvaja oče, mati ali 

pa kar oba, ni sprejemljivo in ga je treba takoj ustaviti. Pomembno je, da otrok dobi občutek, 

da se nad njim ne sme izvajati nikakršno nasilje. Ta knjiga je zaradi obsežnosti morda bolj 

primerna za otroke od šestega do desetega leta, saj imajo večjo koncentracijo kot mlajši. 

Otrokom, ki še ne poznajo črk, zgodbo preberejo odrasli. Tisti, ki pa črke že poznajo in znajo 

brati pa jo lahko preberejo tudi sami. Vendar naj se ne konča le pri prebrani knjigi. 

Predlagam, da otroci kljub samostojnemu branju vseeno delo preberejo skupaj z vzgojiteljico 

ali učiteljico. Knjiga bo imela poučen učinek le, če se bomo z otroki o družinskem nasilju tudi 

pogovorili. Vedno je priporočljivo, da se o tako občutljivih temah tudi pogovorimo. Nekateri 

otroci bodo v tej zgodbi prepoznali svoje vsakdanje življenje, ki se dogaja v njihovih 

družinah. Nekateri pa se bodo seznanili s svetom, ki jim je neznan in morda začutili trpljenje 

svojih sovrstnikov. Na koncu so zapisana vprašanja, ki so vzgojiteljem in učiteljem v pomoč 

pri pogovoru o tej zgodbi in jih je treba prebrati skupaj z otroki. Nenazadnje pa je najbolj 

pomembno, da otrokom, ki so žrtve družinskega nasilja, prisluhnemo, jim damo čas, jih 

zaščitimo in seveda pomagamo.  

 

KAJ SE ZGODI, ČE KDO NE SPI – SAŠA VEGRI (1991) 

Pesmi Saše Vegri kritično opisujejo vedenje odraslih do otrok. Avtorji, ki pišejo o problemski 

tematiki, so dostikrat izključeni iz glavnega toka in med njimi je tudi Saša Vegri.  

Njena najbolj prepoznavna pesem o nasilju nad otroki je pesem z naslovom Kaj in zakaj. 

 

Kaj in zakaj 

 

Kdaj in zakaj 

tepejo odrasli otroke? 

Odrasli tepejo 

takrat otroke, 

ko jim od glave 

in srca 

odnese roke. 
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Takrat brezglavo 

brezsrčna dlan 

kakšen deževen dan 

sploh ne ve, 

kaj naj počne. 

Kaj pa počne? 

Takoj, ko kje 

kakšno živahno 

betico uzre, 

ji eno primaže. 

In zakaj to počne? 

KER MISLIJO VSI, 

DA JE DOBRO PRETEPATI 

MAJHNE LJUDI. 

(Vegri, 1991, str. 60) 

 

 Slika 6 (ilustr. Marjan Manček) 

 

 

V družinskem nasilju so žrtve največkrat ranljive skupine ženske in otroci. Saša Vegri je s 

pesmijo Kaj in zakaj želela opozoriti, da se nad otroci izvaja vse več nasilja. Pesem govori o 

tem, kako starši brezčutno pretepajo otroke. Na njih se spravljajo zaradi svojih problemov, ki 

jih imajo. Saša Vegri kritizira vedenje odraslih do otrok in je vsekakor na strani otrok.   

 

Problemska tematika, ki se pojavlja v pesmi: 

- tematika družbenega nasilja. 

 

Obravnava problemske tematike nasilja s pesmijo Kaj in zakaj: 

Pesem Kaj in zakaj po mojem mnenju ni primera za otroke. Predvsem ni primera iz tega 

stališča, da bi se jo morali otroci naučiti na pamet. Uporabimo jo lahko pri starejših otrocih 

starih deset let ali več, če obravnavamo podobno tematiko. Pesem nam lahko takrat služi kot 
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izhodišče za pogovor ali pa za zaključek obravnavane teme. Vsekakor pa ni primerna za 

mlajše otroke do desetega leta, saj bi jim bila težko razumljiva. Otroci z  učiteljičino pomočjo 

analizirajo pesem in ugotovijo, da se v njej pojavlja družinsko nasilje. Otrokom razložimo, da 

starši ne smejo za kazen uporabljati fizičnega nasilja, kamor spada tudi tepež, ki je uporabljen 

v pesmi. Pojasnimo jim, da se lahko kadarkoli obrnejo po pomoč, če bo kdaj v njihovi družini 

prišlo do družinskega nasilja.  

 

Zgoraj naštete knjige so le ene izmed iztočnic za pogovor o nasilju, saj preko njih otroci 

spoznajo različne oblike nasilja. S pripovedovanjem različnih zgodb bomo pri otrocih dosegli, 

da bodo tudi oni začeli pripovedovati svoje. Na ta način bodo izražali sami sebe in morda 

spregovorili o stiskah, ki jih doživljajo. Preko knjige spoznajo, da imajo tudi drugi ljudje 

stiske in jih to spoznanje lahko razbremeni. Otroci, ki doživljajo nasilje so dostikrat agresivni, 

zaprti vase, nesamozavestni, slabo spijo, lahko se jim pojavi govorni in razvojni zaostanek. Če 

vzgojitelj ali učitelj opazi katerega od vidnih znakov, kot so modrice, zlomi in praske, ali pa 

mentalnih znakov, ki so našteti zgoraj, mora nemudoma reagirati. Najprej se mora pogovoriti 

z otrokom in si vse natančno zapisati. Nikoli ga ne sprašujmo z vprašalnico zakaj, ampak le z 

kdo, kako, kaj, kje, s čim, kdaj. Seveda se pogovorimo tudi s starši. O vsem tem pa moramo 

obvestiti socialno delavko in ravnateljico ter jima predati vse zapiske. Prijavo suma 

posredujemo tudi centru za socialno delo ter policiji.  
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4 ZAKLJUČEK 

Obravnava problemske tematike nasilja preko otroške in/ali mladinske književnosti nam v 

realnosti lahko služi za ozaveščanje o nasilju, njegovo prepoznavanje in ukrepanje zoper 

njega. Otrok se bo ob branju knjig o nasilju zavedal, da ni edini, ki doživlja katero izmed 

oblik nasilja. Na ta način bo morda nekomu lažje zaupal svojo težavo. Vzgojitelj in učitelj 

imata pri tem še posebno odgovornost. Ob branju takih knjig naj opazujeta njihovo vedenje, 

prisluhneta vsakemu otroku, kajti morda je med njimi nekdo, ki potrebuje pomoč pa je 

nikomur ne more zaupati. Ob vsakem pogovoru s tematiko nasilja moramo poudariti, da se ne 

sme nikoli molčati, četudi mu je to prepovedano, ampak se je treba zmeraj nekomu zaupati in 

poiskati ustrezno pomoč.  

 

Diplomsko delo z naslovom Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko 

nasilja je namenjeno predvsem vzgojiteljem in učiteljem, da bodo prepoznali znake različnih 

oblik nasilja, da se bodo zavedali pravic in dolžnosti (dolžnost sporočanja), da bodo znali 

začeti pogovor o nasilju z otroki ter se znali pravilno odzivati v korist otrok. Prav tako pa 

bodo ob tem znali poiskati primerna književna dela, ki obravnavajo nasilje. V knjižnicah, 

spletnih in drugih virih najdemo kar nekaj knjig na to temo. Ni vsaka knjiga primerna za 

otroke vseh starosti, ker nekatere obravnavajo tematiko s perspektive odraslega (Vegri S.). 

Knjige sicer opisujejo nasilje, vendar niso vse kvalitetne. V nekaterih knjigah je kljub nasilju, 

ki ga opisuje, na koncu nasilnež oproščen, kar zagotovo ni dobro [Alfie′s home]. Otrok mora 

spoznati, da nasilnežu sledi kazen za storjeno dejanje. Hkrati pa vidi, da je žrtvi ponujena 

pomoč.  

 

Med samim iskanjem knjig s problemsko tematiko nasilja sem ugotovila, da je kvalitetnih 

knjig za otroke zelo malo. V večini knjig je bilo, opisano medvrstniško nasilje (Mavrično 

moštvo, Peter Klepec). Morda je teh knjig zato največ, ker je ta vrsta nasilja najbolj prisotna v 

vrtcih in šolah. Vseeno mislim, da bi moralo biti več knjig na temo družinskega nasilja, 

zanemarjenja otrok, spolne zlorabe. Teh knjig skorajda ni. Otrokom pa je, še posebej 

najmlajšim, težko razložiti, kaj je to nasilje. S pomočjo knjig je to lažje, vendar pa nastopi 

težava, saj so take knjige večinoma napisane za otroke od desetega leta naprej, še vedno pa jih 

je premalo za tiste od tretjega do desetega leta. Morda je ravno zaradi pomanjkanja takšnih 

knjig to še vedno tabu tema, ki se je vzgojitelji in učitelji raje izogibajo, kot pa da bi jo 

obravnavali z otroki.  
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Otroci bodo z branjem kakovostnih otroških knjig s problemsko tematiko nasilja dobili 

občutek in se začeli zavedati, da je nasilje prisotno in da nasilno vedenje ni sprejemljivo. 

Dobili bodo občutek, da nasilno vedenje vodi le do novih težav. Hkrati bodo preko različnih 

knjig spoznali različne oblike nasilja, kako nasilje doživlja žrtev, kam se lahko obrnejo po 

pomoč in zakaj nasilnež to počne. Mislim, da imajo vzgojitelji, učitelji in starši oziroma 

odrasli veliko odgovornost, da jih o tem poučujejo, in da otrokom izbirajo kvalitetne knjige s 

problemsko tematiko nasilja. V primeru konkretnega problema pa poiščejo sistemske rešitve 

in ponudijo pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja. Če opazimo, da se je otrokovo vedenje 

spremenilo, se pogovorimo s straši. Ko nas otrok izbere za zaupnika ali neuradnega 

zagovornika ga moramo poslušati, verjeti kar govori, ne smemo ga prekinjati, ampak le 

usmerjati z vprašanji (kdo, kaj, kje, s čim, kdaj) in si zabeležiti natančno otrokovo ustno 

pripoved. Obvestimo socialno delavko in ravnateljico, ki jima predamo vse naše zapise. 

Prijavo suma o nasilnem ravnanju pa moramo posredovati tudi centru za socialno delo in 

policiji. Ob vsem tem pa se mi zdi najbolj pomembno to, da se bo otrok, ki je žrtev nasilja, 

počutil varnega in mu bo zagotovljena pomoč.  

Namen diplomskega dela je bil predvsem ta, da bi se o nasilju začeli pogovarjati že z otroki 

starimi od 3 do 10 let. Otrokom lahko preko knjig, ki obravnavajo problemsko tematiko 

nasilja, prikažemo njegove različne oblike, ki se ves čas dogajajo okoli nas. S tem, ko bomo o 

nasilju poučili že naše najmlajše otroke, bomo morda pripomogli k temu, da se bo nasilje v 

naši družbi začelo zmanjševati.  
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7 PRILOGE 

7.1 Zagovornik – soglasje staršev: 

(Zagovornik – glas otroka, 2008, str. 19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                               Dimnik Anja; diplomsko delo 

 39 

SOGLASJE STARŠEV O ODLOČITVI IN POOBLASTILU ZAGOVORNIKU OTROKA 

 

Predlagatelj , roj.  , stanujoč , 

v nadaljevanju oče/mati 

 

in 

                                                 , roj.                                      , stanujoč , 

 

dajeta:  

SOGLASJE 

 

1. Oče in mati se strinjava, da mladoletni/-emu                                      ,roj.                             ,  

stanujoč/-i                                                          , pri varovanju njegovih/njenih pravic, koristi in 

interesov pomaga zagovornik otroka. Otroku tudi pomaga pri izražanju njegovega mnenja.  

 

2. Starši se strinjamo, da delovna skupina za izvedbo pilotskega projekta zagovorništva otroku določi 

zagovornika s seznama zagovornikov, ki ga vodi Varuh za človekove pravice RS. 

 

3. Z vlogo zagovornika se pravice in odgovornosti staršev ne zmanjšajo, smo pa starši obveščeni in se 

strinjamo, da je zagovornik zavezan koristim otroka, ki jim mora dajati prednost pred pravicami 

staršev. Zagovornik, kot glas otroka, otroka zastopa avtonomno, starši pa spoštujemo, da je 

zagovornik postavljen zato, da sledi koristim otroka in jih po svojih najboljših močeh varuje. 

 

4. Starši se strinjamo, da je odnos zagovornika in otroka zaupen, zato zagovorniku ni treba poročati o 

vsebini pogovorov, ki jih je imel z otrokom. 

 

5. Zagovornik otroka bo ob opravljanju posameznih nalog sodeloval s starši in bo pri izvajanju skrbno 

ščitil mladoletnikove pravice, koristi in interese. 

 

6. To soglasje se šteje za preklicano, ko zagovornik otroka prejme pisni preklic enega od staršev. 

 

Kraj in datum: 

Oče:  

Mati:  

V vednost: 

1. 

2. 
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7.2 Konvencija o otrokovih pravicah 

Konvencijo o otrokovih pravicah je 20. novembra 1989 sprejela generalna skupščina 

Združenih narodov z resolucijo št. 44/25. V skladu z 49. členom je začela veljati 2. septembra 

1990. V Konvenciji je zapisanih 54 členov v korist otrok. V njej so napisana merila za zaščito 

otrok pred zanemarjanjem in zlorabo (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989).  

 

1. člen 

Kot otroka štejemo vsako človeško bitje, ki je mlajše od osemnajst let. V nekaterih primerih 

lahko otrok doseže polnoletnost že prej, če zakon to določa.  

 

2. člen 

Vsakemu otroku morajo biti zagotovljene pravice brez kakršnekoli izjeme. Naloga držav 

pogodbenic je, da ščitijo otroke ne glede na razlikovanje.  

 

3. člen 

Glavno vodilo vseh dejavnosti mora biti korist otrok. 

  

4. člen 

Za izvajanje pravic iz Konvencije so zadolžene države pogodbenice, saj je to njihova 

dolžnost.  

 

5. člen 

Države pogodbenic morajo spoštovati vlogo staršev in družine pri vzgoji otrok. 

 

6. člen 

Dolžnost držav pogodbenic je, da otroku zagotovijo njegovo preživetje in razvoj.  

 

7. člen 

Otrokova pravica ob rojstvu je, da dobi ime, državljanstvo, spozna svoje starše in da ti skrbijo 

zanj.  

 

8. člen 

Če je bil otrok nezakonito prikrajšan lastne identitete, je dolžnost držav pogodbenic, da mu 

nudijo pomoč pri vzpostavljanju le-te.  
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9. člen 

Otrokova pravica je, da v primeru ločitve ohranja stik s staršema. Če je vzrok za ločitev, 

pripor, zapor ali smrt, so države pogodbenice dolžne zagotoviti otroku ali staršem ustrezne 

podatke o tem, kje se odsotni družinski član nahaja.  

 

10. člen 

Zahteve za vstop ali izstop iz države zaradi ponovne združitve družine morajo države 

pogodbenice obravnavati na human način. Prav tako je otrokova pravica, da vzdržuje redne 

osebne stike z obema staršema, če živita v različnih državah.  

 

11. člen  

Države pogodbenice morajo vsekakor ukrepati, če se otroka nezakonito premešča ali se ga ne 

vrača iz tujine. V ta namen države podpirajo sklepanje dvostranskih in večstranskih 

sporazumov. 

 

12. člen 

Otrokova pravica je, da lahko izrazi svoje lastno mnenje in da se to upošteva.  

 

13. člen 

Otrok ima pravico, da se svobodno izraža; v to je vključeno svobodno iskanje, sprejemanje in 

širjenje informacij v vseh oblikah (pisani, tiskani, umetniški ali kakršni koli drugi obliki). 

 

14. člen 

Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Pri 

tem upoštevajo pravice in dolžnosti staršev oziroma skrbnikov, da pri uresničevanju teh 

pravic otroka usmerjajo na način, ki je prilagojen njegovim zmožnostim.  

 

15. člen 

Otrok ima pravico do svobodnega združevanja in do svobode mirnega zbiranja.  

 

16. člen 

Noben otrok ne sme biti izpostavljen nezakonitemu vmešavanje v njegovo zasebno življenje, 

družino in dom.  
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17. člen 

Države pogodbenice morajo otroku zagotoviti dostop do informacij iz najrazličnejših virov 

tako domačih kot tujih, zlasti tistih, ki krepijo otrokovo družbeno, duhovno, telesno in 

duševno zdravje.   

 

18. člen 

Za otrokovo vzgojo in razvoj sta odgovorna oba starša. Države pogodbenice morajo staršem 

oziroma zakonitim skrbnikom nuditi ustrezno pomoč pri izvrševanju starševskih 

odgovornosti.  

 

19. člen 

Države pogodbenice so dolžne varovati otroka pred kakršnimi koli oblikami fizičnega ali 

psihičnega nasilja, zlorab, zanemarjanja, trpinčenja, spolne zlorabe, medtem ko je pod 

skrbništvom staršev ali zakonitih skrbnikov. Zaščitni ukrepi naj vključujejo, če je le mogoče, 

socialni program, podporo in druge oblike zaščite. Če je potrebno, lahko vmes poseže tudi 

sodišče.  

 

20. člen 

Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo zakonodajo otrokom, ki so prikrajšani 

za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej živel v tem okolju, 

zagotoviti nadomestno skrb. Ta skrb zajema rejništvo, kafalo, posvojitev ali nastanitev v 

primernih ustanovah, ki skrbijo za otroke.  

 

21. člen 

Države pogodbenice morajo zagotoviti, da bodo posvojitev izvajali le pristojni organi. 

Mednarodna posvojitev je dopustna v primeru, če zanj ni mogoče najti rejniške ali adoptivne 

družine v njegovi matični državi. Otrok mora biti pri tem deležen enakega varstva in norm, ki 

veljajo pri nacionalni posvojitvi. Države pogodbenice morajo zagotoviti, da nastanitev pri 

mednarodni posvojitvi otroka ne bo imela za posledico neupravičenega bogatenja tistih, ki so 

vanjo vključeni.  
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22. člen 

Države pogodbenice morajo zaščititi otroke, ki so begunci. Države bodo v ta namen 

sodelovale z mednarodnimi organizacijami, da otrok ne bo več begunec in se bo ponovno 

združil s svojo družino. Če družinskih članov ni mogoče najti, mora biti otrok deležen 

enakega varstva kot vsak drug otrok.  

 

23. člen 

Otrok, ki je telesno ali duševno prizadet ima pravico uživati polno in dostojno življenje. 

Države pogodbenice so takemu otroku dolžne zagotoviti posebno skrb v skladu z 

razpoložljivimi sredstvi. Pomoči so deležni tudi tisti, ki zanj skrbijo. 

 

24. člen 

Otrok ima pravico do najvišje dosegljive ravni zdravja. Države pogodbenice morajo 

zagotoviti uresničitev te pravice. Prav tako bodo odpravljale tradicionalne navade, ki 

škodujejo zdravju otrok in mednarodno sodelovale med seboj.  

 

25. člen 

Otrok, ki so ga zaradi skrbi, varstva ali zdravstvenega stanja vzeli v oskrbo pristojni organi, 

ima pravico do občasne preverbe postopka. 

 

26. člen  

Otrok ima pravico do socialnega varstva in zavarovanja. 

 

27. člen 

Otrok ima pravico do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu celotnemu razvoju. 

Odgovornost staršev je, da otroku zagotovijo potrebne življenjske pogoje, ki jih potrebuje. 

Države pogodbenice bodo v skladu z nacionalnimi pogoji staršem ali drugim zakonitim 

skrbnikom nudile pomoč, še posebej glede stanovanja, prehrane in oblek.  

 

28. člen 

Države pogodbenice so dolžne otrokom zagotoviti izobraževanje. V šolah se mora disciplina 

izvajati na način, ki je v skladu s človeškim dostojanstvom. Prav tako bodo države 

pogodbenice mednarodno sodelovale na področju izobraževanja.  
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29. člen 

Države pogodbenice so si glede izobraževanja otrok enotne; izobraževanje mora biti 

usmerjeno v otrokovo osebnost in nadarjenost, k pripravi otroka na odgovorno odraslo 

življenje, v katerem bo spoštoval in upošteval človekove pravice ter kulturne in nacionalne 

vrednosti države.  

 

30. člen 

Pravica otroka je, da uživa življenje, če živi v  različni etični, verski ali jezikoslovni manjšini.  

 

31. člen 

Otrok ima pravico do počitka, prostega časa, iger in razvedril, ki so primerni njegovi starosti. 

Države pogodbenice spoštujejo otrokovo pravico do udeležbe kulturnega in umetniškega 

življenja.  

 

32. člen 

Države pogodbenice morajo zaščititi otroka pred škodljivim delom in izkoriščanjem. V ta 

namen so države pogodbenice določile najnižjo starostno mejo, pri kateri je dovoljeno 

zaposlovanje, predpisale ustrezno število delovnih ur in določile ustrezne kazni, s katerimi 

bodo zagotovile učinkovitost tega člena. 

 

33. člen 

Države pogodbenice bodo zaščitile otroke pred nezakonito uporabo, uživanjem, preprodajo in 

proizvodnjo mamil.  

 

34. člen 

Države pogodbenice morajo otroka zavarovati pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in 

zlorab vključno s siljenjem otrok k nezakoniti spolni dejavnosti, prostituciji in pornografiji. 

 

35. člen 

Dolžnost držav pogodbenic je, da preprečijo ugrabitev, prodajo ali trgovanje otrok.  

 

36. člen 

Države pogodbenice morajo otroka zaščititi pred vsemi oblikami izkoriščanja, ki mu lahko 

škodujejo. 
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37. člen 

Države pogodbenice zagotavljajo da: 

- noben otrok ni izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju. Smrtna kazen naj se 

mlajšim otrokom od osemnajst let, ki so zgrešili kaznivo dejanje, ne izreka, 

- le v skrajnem primeru in za najkrajši potrebni čas je lahko otrok prijet, priprt ali zaprt, 

- se bo z vsakim otrokom, ki mu je bila odvzeta prostost, ravnalo človeško in s spoštovanjem 

dostojanstva, 

- bo imel vsak otrok, ki mu je bila odvzeta prostost, dostop do pravne ali katerekoli druge 

pomoči. 

 

38. člen 

Države pogodbenice bodo zagotovile, da osebe mlajše od petnajst let ne bodo sodelovale v 

sovražnostih. Nobena oseba, ki je mlajša od petnajst let, ne bo rekrutirana v oborožene sile. 

Med oboroženimi spopadi je država pogodbenica dolžna zagotoviti varnost in skrb za otroke.  

 

39. člen 

Dolžnost držav pogodbenic je, da zagotovijo okrevanje otroka, ki je bil žrtev kakršnekoli 

oblike zlorab, zanemarjanj in izkoriščanja. Ponovno vključevanje v družbo mora potekati v 

okolju, ki krepi otrokov razvoj.  

 

40. člen 

Otrok, ki je bil obtožen kaznivega dejanja ima pravico, da se z njim ravna na način, ki je v 

skladu z razvijanjem njegovega občutka za dostojanstvo.  

 

41. člen 

Iz te Konvencije ne bo vplivalo nič na katerokoli določbo, ki je ugodnejša za uresničitev 

otrokovih pravic in ki je lahko vsebovana v zakonodaji države pogodbenice in mednarodnem 

pravu, veljavnem za to državo. 

 

42. člen 

Dolžnost držav pogodbenic je, da s Konvencijo seznanijo otroke in odrasle. 

 

43. – 54. člen 

Vsi ti odstavki zagotavljajo Odboru za otrokove pravice nadzor nad izvajanjem Konvencije. 


