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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem preučevala nasilje nad otroki ter prepoznavanje in ravnanje 

vzgojiteljic predšolskih otrok pri zaznavi nasilja nad otroki.   

 

V teoretičnem delu sem opredelila oblike nasilja, te so fizično, psihično in spolno nasilje, 

zanemarjanje otroka in ekonomsko nasilje. Opredelila sem njihove definicije ter znake, ki 

kaţejo na določeno obliko nasilja. Predstavila sem tudi vlogo strokovnih delavcev pri 

zaznavi nasilja nad otroki ter zakone, ki le-to opredeljujejo, vlogo centra za socialno delo, 

vrtca ter policije pri prijavi oziroma obravnavi nasilja nad otrokom. 

 

Raziskovala sem, kako dobro strokovne delavke poznajo zakone in predpise, ki 

opredeljujejo nasilje nad otrokom in ali poznajo pravilen vrstni red ukrepov ob zaznavi 

nasilja. Zanimalo me je, koliko se čutijo usposobljene za prepoznavanje nasilja ter ali se ob 

tem pojavljajo dileme. Pri raziskovanju sem uporabila anketni vprašalnik za vzgojitelje in 

pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok. Ugotovila sem, da strokovne delavke slabo 

poznajo zakone in predpise o tovrstni problematiki. Menim, da je razlog za takšen rezultat, 

ker se skoraj polovica strokovnih delavk še ni udeleţila izobraţevanja na temo nasilja nad 

otroki. Večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic meni, da so zmerno usposobljene za 

prepoznavanje nasilja nad otrokom, vendar ugotavljam, da večina ne bi znala pravilno 

ravnati v primeru suma suma le-tega. 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, nasilje nad otrokom, prepoznavanje nasilja, 

vloga strokovnih delavcev, vloga centra za socialno delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis analyses violence against children and early childhood educators' recognition of 

violence against children and their treatment. 

 

The theoretical part defines different types of violence which are: physical, mental, and 

sexual violence, child neglect, and economic violence. Definitions as well as signs of a 

certain type of violence are presented. The author also describes the role of practitioners in 

recognition of violence against children and the legislation that defines their role, as well 

as the role of a centre for social work, a kindergarten and the police in the reporting and 

treatment of cases of violence against children. 

 

The author has researched how well the practitioners know the legislation and regulations 

which define violence against children and if they know the protocol of taking measures 

when violence occurs. The author also wanted to find out how competent the practitioners 

feel in recognising violence and if they have any dilemmas. Data was collected with a 

questionnaire which was disseminated to childcare workers and their assistants. The results 

have shown that the practitioners do not know the legislation and regulations well. The 

author believes the reason lies in the fact that almost a half of the practitioners have not 

attended a training about violence against children. The majority of childcare workers and 

their assistants believe they are moderately trained to recognise violence, but the author 

believes that the majority would not act correctly in a case of suspected violence against a 

child. 

 

Key terms: preschool child, violence against children, recognition of violence, 

practitioner’s role, role of a centre for social work 
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1. UVOD 

 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) nasilje opredeljuje kot dejaven odnos do koga, 

značilen po uporabi sile, pritiska. Nasilje je torej povezano z uporabo moči, ki škoduje 

drugi osebi in je v našem času še vedno prisotno, čeprav si mnogi zatiskajo oči pred tem 

dejstvom. Za pisanje diplomske naloge na to temo sem dobila navdih pri praktičnem 

usposabljanju v vrtcu. Po nekajdnevnem delu v skupini sem opazila otroka, ki se ni ţelel 

vključiti v skupne dejavnosti, med počitkom ni upal zaspati, če pa je zaspal, se je polulal. 

Njegov strah pred spanjem je bil zelo močan, ko se je polulal, je pričel takoj jokati. Z 

vzgojiteljico sva se pogovorili o otroku in povedala mi je, da je ţe nekaj časa pozorna na 

njegovo vedenje in da ji je otrok pred kratkim zaupal, da oči pretepa mami. Vzgojiteljico 

sem vprašala, kako se v takem primeru ukrepa in mi je odgovorila, da je sama v veliki 

dilemi, ali naj primer posreduje naprej. Skrbelo jo je, ali bo s tem povzročila še slabše 

pogoje za otroka in kako bo komunicirala s starši, če jih bo prav ona prijavila. Kot 

dijakinja se takrat sploh nisem zavedala pomembnosti ukrepanja, saj je bilo nad otrokom 

izvajano psihično nasilje. To me je spodbudilo k boljši izobrazbi oz. ozaveščenosti glede 

nasilja nad otroki, da bom lahko prepoznala znake nasilja in tudi pravilno ukrepala v takih 

primerih.   

 

V diplomskem delu bom izhajala iz predpostavke, da je nasilje nad otrokom prisotno v 

druţbi, a je odvisno od posameznika oz. kulture, v kateri ţivi, na kakšen način ga zaznava. 

Obstaja veliko definicij nasilja, ki si so med seboj bolj ali manj podobne, vse pa so 

kulturno oziroma druţbeno pogojene. Svetovna zdravstvena organizacija (2015) navaja, da 

je nasilje vsaka namerna uporaba fizične ali psihične moči proti sebi, drugi osebi ali 

skupini oziroma skupnosti, posledica nasilja pa je poškodba, smrt, psihološka škoda, 

zanemarjanje in pomanjkanje.  

 

Vrtec je ustanova, ki mora otroku zagotoviti varnost. Strokovni delavci v vrtcu se srečujejo 

z otroki, ki so ţrtve nasilja, zato morajo biti pozorni na spremembe v otrokovem obnašanju 

ter na znake, ki kaţejo na to, da so otroci ţrtve nasilja. Da lahko razumemo nasilje, 

moramo poznati okoliščine, ki obkroţajo otroka. 

 

Postavlja se vprašanje, ali so strokovni delavci dovolj usposobljeni za prepoznavanje 

nasilja nad otrokom oziroma ali znajo primerno ukrepati. V diplomski nalogi ţelim 

raziskati usposobljenost strokovnih delavk za prepoznavanje nasilja nad otroki, ukrepe in 

dileme vzgojiteljic pri zaznavi nasilja nad otrokom, saj menim, da mi bodo ta znanja oz. 

spoznanja pomagala pri bodočem poklicnem delu. Predvidevam, da bo znanje strokovnih 

delavk v vrtcu zadovoljivo.  
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2. OPREDELITEV NASILJA 

 

Nasilje je pojav, ki je ţe od nekdaj prisoten v druţbi, razlika je le v tem, kako ga druţba 

dojema oziroma do katere mere ga dopušča. Otroci so bili v preteklosti obravnavani kot 

objekt, s katerim so ˝rokovali˝ odrasli, bili so dodatna delovna sila, vzgojni ukrepi pa so 

dopuščali nasilje nad njimi, predvsem telesno. »S sprejetjem zakonodaje o preprečevanju 

trpinčenja otrok leta 1889 so bili zastavljeni prvi temelji za urejanje zaščite otrok tudi 

znotraj zasebnosti druţine.« (Domiter Protner, 2014, str. 26) S sprejetjem Konvencije o 

otrokovih pravicah (1989) je otrok postal oseba s pravicami in potrebami, ki so pomembne 

za razvoj otroka. Nasilje nad otroki je postalo priznano kot posebna kategorija kaznivega 

dejanja. V strokovni literaturi lahko zasledimo veliko definicij nasilja, večinoma so si 

enotne pri tem, da gre za povzročitev škode drugi osebi. K. Domiter Protner (2014) meni, 

da je definiranje nasilja teţavno in nikakor ne enoznačno, saj se opredelitve razlikujejo 

glede na to, ali so oblikovane s strani kriminološke, psihološko-socialne ali sociološke 

perspektive. Pojmovanje zlorabe otroka se spreminja skozi zgodovino in je kulturno ter 

druţbeno pogojeno. Vsak posameznik drugače definira pojem nasilje – glede na njegove 

osebne izkušnje, vrednote in norme. Muršič (2010) meni, da v širšo opredelitev nasilja sodi 

vsaka zloraba fizične, psihične, socialne, ekonomske, kulturne in politične premoči, ki 

pomeni nespoštovanje drugega človeka kot nosilca pravic in ga ogroţa ali mu povzroča 

škodo. 

 

Otroci so lahko zlorabljeni oz. so lahko ţrtve nasilja doma, v institucijah, socialnih 

sluţbah, šoli, vrtcu, pri rejnikih, obšolskih dejavnostih itd. Otroka lahko zlorabijo starši, 

rejniki, stari starši, sorodniki, vrstniki ali popolni neznanci. Vsak otrok je lahko ţrtev 

nasilja ne glede na njegovo starost, raso, vero, ekonomski in socialni status. Zaradi teh 

razlogov bi »znanje in občutljivost za zaznavanje slabega ravnanja z otrokom in za 

ustrezno zaščitno ukrepanje morali vgraditi v vse javne sluţbe, ki se srečujejo z otroki, to 

so predvsem osnovna zdravstvena sluţba, vrtci in šola« (Mikuš Kos, 1997, str. 78). Otrok 

ima pravico ţiveti v nenasilnem, varnem okolju. Nasilje nad ali med otroki je svetovni 

problem, saj se dogaja v vseh drţavah sveta. Tudi če se še tako trudimo, nasilja v celoti 

nikoli ne bomo izkoreninili, lahko pa se trudimo in ga skušamo preprečiti. Pomembno je, 

da otroke ţe od vrtca seznanjamo s to problematiko in da jim skozi dejavnosti pokaţemo, 

da je nasilje nekaj, kar lahko povzroči hude psihične ali fizične posledice pri ţrtvi. 
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3. VRSTE IN OBLIKE NASILJA V VRTCIH 

 

V vzgojno-izobraţevalnih institucijah lahko zaznamo več vrst in oblik nasilja. Zakon o 

preprečevanju nasilja v druţini (2008) opredeljuje naslednje oblike nasilja: fizično, spolno, 

psihično nasilje in ekonomsko nasilje ter zanemarjanje dolţne skrbi.  

 

Izven druţine se lahko pojavljajo tudi druge vrste nasilja, kot so: medvrstniško nasilje, 

nasilje v odnosu otrok/vzgojitelj oziroma vzgojitelj/otrok, institucionalno nasilje, vzgojno 

nasilje. Vse te vrste nasilja se odraţajo skozi oblike nasilja, ki so najbolj pogoste (Lešnik 

Mugnaioni, 2005, str. 17). V nadaljevanju bom bolj izpostavila fizično, spolno in psihično 

nasilje ter zanemarjanje dolţne skrbi, ekonomsko nasilje pa bom opredelila bolj na kratko. 

 

Če ţelimo preprečiti oziroma zmanjšati izvajanje nasilja nad ali med otroki, moramo 

poznati vse oblike nasilja nad otrokom. V nadaljevanju se bom posvetila oblikam nasilja 

nad otroki, ki lahko potekajo v druţini, med vrstniki in tudi med odnosom vzgojitelj/otrok. 

Otrok je lahko ţrtev več oblik nasilja hkrati. 

 

3.1 Fizično/telesno nasilje 

 

J. Zloković (2007) navaja, da se telesno kaznovanje otrok in agresivne stike z njim pojmuje 

kot nasilje. »Kot telesno nasilje se pojmuje kateri koli namerni telesni napad ali kontakt, s 

katerim se otroka fizično ogroţa, poškoduje, se mu povzroča telesna bolečina, neugodje ali 

smrt.« (Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007, str. 45) Kot fizično nasilje lahko 

obravnavamo tudi vzgojne ukrepe oz. pretirano discipliniranje otrok z uporabo sile. Po 

besedah V. Plevnik Vodušek (2007) telesno kaznovanje slabo vpliva na oblikovanje 

otrokove osebnosti. Bolečino, ki jo otrok doţivi ob telesni kazni, lahko prepozna kot 

pravico staršev do uporabe sile, kasneje pa meni, da lahko pod določenimi pogoji sam 

ustvari bolečino nekomu drugemu. Starši tako oblikujejo osebo, ki je lahko v prihodnosti 

nasilna tudi do svojih otrok in bliţnjih.  

 

K. Miller (2000) navaja, da vsaka modrica, ki je povzročena namerno, modrice na različnih 

delih obraza in telesa opozarjajo na zlorabo. Kaznovanje, ki vključuje udarjanje s 

predmetom, pestjo, brcanje, povzročanje opeklin, metanje otroka, naj se obravnava kot 

zloraba otroka, ne glede na resnost poškodb. 

Po navedbah O. Bezenšek Lalić (2009) fizično nasilje vključuje pretepanje z rokami, 

nogami ali predmeti, stresanje, stiskanje, oţigosanje, praskanje, davljenje, vezanje, 

izpostavljanje visoki temperaturi ali mrazu, senzorno preobremenitev, preprečevanje 

spanja in drugo. 
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J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007) opredelita kot neposredne telesne napade na 

otroka:  

  udarce s palicami, nogami, rokami, dlanmi, električnimi kabli, jermeni, letvami in 

drugimi predmeti; 

  metanje otroka ob tla; 

  metanje otroka ob različne predmete in stene; 

  klofutanje in puljenje las, zvijanje ušes, nosu in okončin; 

  privezovanje otroka k različnim predmetom – stolu, omari, postelji, mizi, drevesu; 

  povzročanje opeklin z ţarečimi predmeti, cigaretami in vrelo vodo; 

  druga neustrezna obnašanja odraslih, ki ogroţajo zdravje, varnost in ţivljenje 

otroka.  

 

Poznamo veliko oblik telesnega nasilja, ki jih prepoznamo glede na vidne zunanje znake 

(npr. modrice, rane, zlomi, opekline). Opozoriti pa moramo tudi na različne oblike 

telesnega nasilja, ki ne kaţejo vidnih zunanjih znakov in jih teţko prepoznamo. To so 

siljenje otroka s hrano do bruhanja, prisilno klečanje ali stanje, izpostavljenost otroka 

visokim ali nizkim temperaturam itd. (Mikuš Kos, 1997, str. 58). 

 

Ko otrok postane ţrtev fizičnega nasilja, lahko opazimo spremembe v njegovem 

obnašanju, otrok ima pogosto nepojasnjene poškodbe, kot so praske, otekline, modrice, 

zlomi. 

 

J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007) navajata naslednje spremembe pri otrokovem 

vedenju, na katere moramo biti pozorni: 

  strah pred odraslimi in drugimi otroki; 

  ţivčnost v prisotnosti odraslih; 

  stalna napetost in previdnost glede na reakcije odraslih, kot da bi pričakoval, da se 

bo zgodilo nekaj slabega; 

  izogibanje odraslim osebam in vrstnikom; 

  agresivnost do odraslih in vrstnikov – verbalna, telesna; 

  izrazita introvertiranost, anksioznost, depresivnost; 

  teţave pri vzpostavljanju komunikacije z odraslimi in vrstniki; 

  agresivnost in okrutnost do ţivali.  

 

3.1.2. Münchausnov sindrom 

 

Posebna in še dokaj neznana oblika telesnega nasilja nad otrokom se imenuje 

Münchausnov sindrom. To je motnja, za katero je značilno, da neka oseba, po navadi eden 

izmed staršev, otroka predstavlja kot bolnega in mu pri tem povzroča različne bolezenske 

znake, ki so nepojasnljivi. K. Domiter Protner (2014) navaja, da je otrok pri tem 

izpostavljen diagnozi in postopkom, ki so zanj mučni, boleči in škodujejo njegovemu 

zdravju. Vse to lahko vodi tako daleč, da ta oseba otroku namenoma povzroči poškodbo ali 

obolenje, ki posledično otroka vodi v zdravstvene teţave ali celo smrt. 
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Po besedah A. Mikuš Kos (1997) sum na Münchausnov sindrom vzbujajo: 

  trajni ali ponavljajoči se bolezenski znaki nepojasnjenega vzroka; 

  razkorak med anamnezo, kliničnimi izvidi in splošnim zdravstvenim stanjem 

otroka; 

  domnevna diagnoza je redko obolenje ali pa izkušeni kliniki še nikoli niso videli 

česa takega; 

  simptomi se pojavljajo le v prisotnosti matere, ko je otrok v bolnišnici brez obiskov 

matere, pa izginejo; 

  mati je zelo skrbna in pozorna do otroka in vztraja, da bi bila stalno ob njem v 

bolnišnici; 

  mati je manj zaskrbljena glede otrokove bolezni kot zdravstveno osebje; 

  simptomi ne reagirajo na ustrezno terapijo; 

  pogosto se je v druţini zgodila nenadna smrt otroka; 

  mati je bila v preteklosti v času šolanja ali na delovnem mestu povezana s kako 

zdravstveno dejavnostjo ali pa ima oz. je imela sama dolgotrajne bolezenske teţave. 

 

3.2. Spolno nasilje 

 

»Dejanje spolne zlorabe otroka je podano takrat, kadar odrasel človek ali mladostnik 

načrtno uporabi ali uporablja otroka za to, da se spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno 

slo.« (Frei, 1996, str. 12) 

 

Spolno nasilje je dejanje, ko otrok sodeluje v spolnih dejavnostih, na katere ni pripravljen. 

Odrasel z izvajanjem spolnega dejanja nad otrokom otroka vznemiri na način, ki ga le-ta 

ne pozna in ne odgovarja njegovi razvojni stopnji. Storilci z različnimi strategijami otroka 

prepričujejo, da je dejanje sprejemljivo, normalno, lepo in da je vse to del igre, zato odrasli 

določene spolne aktivnosti doseţejo tudi brez uporabe kakršne koli sile in groţnje. Vse to 

lahko pri otroku pusti trajne posledice. Tudi če spolno nasilje ne pusti telesnih poškodb, 

otrok čuti do sebe gnus, strah, sram, nemoč, počuti se umazanega ter krivega za to dejanje. 

Zaupanje do odraslega se poruši.  

 

K. Bašič (1997) opredeli naslednje vrste spolnih zlorab otroka: 

  golota: odrasla oseba hodi gola po hiši pred druţinskimi člani ali samo pred otroki; 

  nesramne pripombe: neprimerni komentarji odrasle osebe o otrokovem telesu ali 

spolnosti; 

  slačenje pred otroki; 

  razkazovanje genitalij: odrasla oseba otroku pokaţe svoje genitalije; 

  opazovanje otroka: odrasla oseba opazuje otroka, na skrivaj ali vidno, kadar se 

umiva, slači, urinira ali iztreblja; 

  fotografiranje otrok ali opazovanje otroka v erotični poziciji; 

  uporaba pornografije: otrok je prisiljen gledati pornografsko literaturo, filme in se 

udeleţuje pornografskih aktivnosti; 

  dolgo in intimno poljubljanje; 
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  otipavanje: odrasla oseba otipava otrokovo telo (prsi, zadnjico, genitalije …); tudi 

otrok mora odraslo osebo otipavati na podoben način; 

  masturbacija: odrasla oseba masturbira med opazovanjem otroka; odrasla oseba 

gleda otroka, kako masturbira; vzajemna masturbacija je, ko otrok in odrasla oseba 

opazujeta drug drugega pri masturbiranju; 

  felacija: odrasla oseba prisili otroka, da v usta vzame njegov penis ali pa si sam 

vzame dečkov penis v usta (oralno genitalni stik); 

  kunilingus: otrok se mora z usti ali jezikom dotikati spolovila odrasle ţenske; 

odrasla oseba se z usti dotika spolovila deklice; 

  digitalna penetracija v zadnjik, danko ali vagino: odrasla oseba vtakne v zadnjik, 

danko ali vagino prst, penis ali različne predmete; 

  spolni odnos na suho: odrasla oseba drgne penis ob otrokove genitalije, zadnjico, 

notranjo stran stegen; 

  bestialnost oziroma prisilni spolni akt z ţivaljo: odrasla oseba prisili otroka, da ima 

z ţivaljo spolni odnos ali da drgne spolovilo ţivali; 

  ekshibicionizem: oseba kaţe spolovila osebam drugega spola. 

 

Spolna zloraba je v Sloveniji še vedno tabuizirana, saj se je o njej pričelo govoriti pozno, 

šele okoli leta 1988. Prijava spolne zlorabe je zelo nizka, saj teţko prepoznamo znake 

zlorabe, če jih prepoznamo, pa teţko najdemo dokaze zanjo. Pri spolni zlorabi je značilno 

večkratno ponavljanje. Pozorni moramo biti na otroka, ki nenadoma spremeni svoje 

vedenje in/ali govor (govor o spolnosti), posledice spolnega nasilja pa lahko zaznamo šele 

v odrasli dobi. Kot poznejše posledice so značilne: depresija, motnje v prehranjevanju, 

ginekološke teţave, nizko samospoštovanje, nagnjenje k samomoru, agresija, 

nezaupljivost, nevera v ljubezen, teţave v partnerskih odnosih, problemi s spolnem 

ţivljenjem, nočne more, itd. (prav tam). 

 

K. Miller (2000) navaja moţne znake, ki opozarjajo na to, da je otrok ţrtev spolnega 

nasilja:  

  genitalni ali rektalni problemi (bolečine v genitalnem ali rektalnem predelu; fizične 

poškodbe genitalij, anusa ali ust; kri na spodnjem perilu; teţave pri uriniranju, 

izločanju); 

  problemi s spanjem (močenje postelje, nočne more); 

  znanje o spolnosti in nenavadne seksualne teme (uporaba besed, ki vključujejo 

spolnost; izraţanje spolnosti pri risanju ali pripovedovanju pravljic); 

  pri igri z igračami odigrajo seksualni prizor; 

  zapiranje vase, nemir, strah pred določeno osebo; 

  upiranje slačenju; 

  razodetja (otrok spregovori o zlorabljanju); 

  nenavaden izostanek otroka v vrtcu (starši tako ovirajo stike z vrstniki). 

 

Pri spolnem nasilju sta prisotna tudi psihično in fizično nasilje, saj so otroci velikokrat 

deleţni groţenj, udarcev in povzročitve bolečine. 
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3.3. Psihično ali čustveno nasilje nad otrokom 

 

Psihično nasilje spremlja vse vrste nasilja, lahko pa se pojavi tudi kot samostojna oblika. 

Teţko je opredeliti, do katere mere je določeno čustveno nasilje še dopustno za 

posameznika in za kulturo, v kateri ţivi. Ţivljenje pod stalno kontrolo in z omejitvami 

otroci prenašajo teţje kot fizično nasilje, vendar je ta oblika nasilja deleţna manj 

pozornosti. »Pri definiranju pojma psihološkega trpinčenja otroka izhajamo v glavnem iz 

obnašanja odraslih, ki ne nudijo potrebne emocionalne spodbude, ne ščitijo otrok, jih 

omalovaţujejo, ţalijo, neustrezno kritizirajo, podcenjujejo ali pa razvijajo in neustrezno 

spodbujajo emocionalno odvisnost otroka od staršev.« (Zloković in Dečman Dobrnjič, 

2007, str. 48) Filipčič (2002) meni, da takšna oblika nasilja nad otrokom škodi 

kognitivnemu, čustvenemu ali telesnemu razvoju otroka. 

 

A. Mikuš Kos (1997) meni, da k psihičnemu nasilju sodijo:   

  namensko omalovaţevanje otrok, zmerjanje ali druge oblike ţaljivega vedenja do 

otroka, ki prizadevajo njegovo samospoštovanje in samopodobo; 

  zavestno in namensko zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb, odsotnost čustvene 

topline, namensko odklanjanje podpore v okoliščinah, ki jih ne zmore obvladati 

sam; 

  postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki presegajo njegove 

zmogljivosti: starši ali drugi odrasli postavljajo pred otroka zahteve glede vedenja 

in uspehov, ki jih otrok zaradi svojih značilnosti ali sposobnosti ne more izpolniti; 

  izločanje, zavračanje, nepravično ravnanje z otrokom; 

  poniţevanje otroka in prikrajševanje za dostojanstvo; 

       teroriziranje: zastrahovanje, discipliniranje z zastrahovanjem, kričanje, groţnja s 

fizičnim napadom ali ubojem; siljenje otroka, da opazuje nasilje, izvajano nad 

osebo, katero ima otrok rad; zapuščanje malega otroka samega; 

  izolacija otroka: prostorska osamitev, prepoved stikov in odnosov z vrstniki ali 

odraslimi; 

  kvarna vzgoja: namenska vzgoja za antisocialnost ali disocialnost; izrabljanje 

otroka za koristi, ugodnosti; 

  izkoriščanje otrokovega dela v druţini; odrasli uporablja otroka kot sredstvo 

izsiljevanja.  

 

Obliki psihičnega nasilja nad otrokom sta tudi ločitev staršev in posredno ter neposredno 

opazovanje nasilja. S. Kraljić (2010) meni, da z ločitvijo staršev pride do razpada druţine, 

otroci pa pri tem izgubijo neko oporo, ki so jo dobivali od staršev. Otroci ločitev staršev 

dojemajo drugače kot odrasli, velikokrat krivijo sebe za razpad zakona. Naloga staršev je, 

da se še naprej trudijo ohranjati dober stik z bivšim partnerjem, otroku pa pojasnijo, da ni 

kriv za razvezo. Otrok je lahko posredna ali neposredna priča nasilju v druţini, med 

odraslimi, to pa negativno vpliva nanj. Kot posredno obliko opazovanja nasilja štejemo, ko 

je otrok prisoten pri nasilnem dogodku in ga opazuje. Pri neposredni obliki otroci ne vidijo, 

kaj se dogaja v drugi sobi, vendar to slišijo, opazijo npr. polomljeno pohištvo, pretreseno 
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mamo. Tudi ko so otroci ločeni od nasilne osebe, ţivijo v neprestanem strahu, da se bo 

nasilna oseba vrnila. 

 

K. Filipčič (2002) navaja posledice psihičnega nasilja, kot so slab tek, občutek krivde, 

laganje, majhna samozavest, zmanjšana čustvena odzivnost, nesposobnost postati 

neodvisen, nezaupanje v druge, depresija, avtistično obnašanje, uţivanje drog, prostitucija, 

samomor in teţnja po trpinčenju drugih oseb. Vse zgornje opisane oblike nasilja so lahko 

prisotne tudi v razmerju vzgojitelj/otrok.  

 

3.4. Zanemarjanje otroka 

 

»Zanemarjanje je opustitev dejanja ali vedenja, s katerim odgovorni odrasli zadostijo 

otrokovim telesnim, čustvenim, intelektualnim in drugim potrebam, ki varujejo otroka in 

mu omogočijo ustrezen razvoj.« (Mikuš Kos, 1997, str. 60) Zanemarjanje je zloraba otrok, 

ki ni tako raziskana kot druge oblike nasilja. Pojavljajo se pogoste teţave pri 

opredeljevanju zanemarjanja, saj se standardi ustrezne skrbi za otroka razlikujejo glede na 

kulturo, v kateri otrok ˝ţivi˝. 

 

 Po besedah A. Mikuš Kos (1997) je lahko zanemarjenje otroka:  

  fizične narave: prehranjevanje otroka ni ustrezno, odsotnost skrbi za varnost otroka, 

neustrezna skrb za otrokovo zdravje in da odrasli ne poišče zdravniške pomoči v 

primeru, da je ogroţeno otrokovo zdravje, razvoj in ţivljenje; 

  čustvene narave: otrok je prikrajšan za normalne čustvene odnose v druţini; 

  izobraţevalne narave: ko odrasli onemogočijo otroku izobraţevanje, prikrajšajo ga 

za osnove razvojne spodbude. 

 

Definicije zanemarjanja otroka so različne. Nanašajo se glede na škodo, ki je povzročena 

otroku ali pa glede na vedenje odrasle osebe, ki skrbi za otroka. Ne smemo pa izraza 

zanemarjanje otroka enačiti z revščino. Revščina pomeni, da odrasla oseba nima dovolj 

finančnih prihodkov in zato ne more poskrbeti za otroka. Zanemarjanje otroka pomeni, da 

ima oseba dovolj financ in otroku ne priskrbi hrane, oblačil, zdravstvene oskrbe, itd. (prav 

tam). 

 

K. Bašič (2011) navaja naslednje znake, pri katerih lahko posumimo na zanemarjanje 

otroka: 

  otrok je neprimerno oblečen glede na letni čas in vreme; 

  telesna higiena otroka je minimalna oziroma nezadovoljiva; 

  otrok se prenajeda, je lačen, stalno išče hrano; 

  otrok je zunaj ponoči brez staršev oziroma skrbnikov; 

  otrok je telesno slabo razvit glede na svojo starost; 

  otrok ostaja v vrtcu tudi ko je moţnost, da so starši ali skrbniki z njim; 

  otrok je pasiven in nezmoţen vzpostavitve relacije z drugimi otroki; 

  otrokova pozornost pri dejavnostih je majhna, bega od ene dejavnosti do druge; 
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  otrok je nezmoţen poslušati in slediti navodilom; 

  otrok ima slabši besednjak; 

  otroku primanjkuje ţivljenjskih in socialnih veščin. 

 

3.5. Ekonomsko nasilje 

 

Tretji člen Zakona o preprečevanju nasilja v druţini (2008) navaja, da je »ekonomsko 

nasilje neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje druţinskega člana pri razpolaganju z 

dohodki oziroma upravljanju s premoţenjem, s katerim druţinski član samostojno 

razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejuje razpolaganje oz. upravljanje s 

skupnim premoţenjem druţinskih članov«. Ta vrsta nasilja ni prisotna pri predšolskih 

otrocih, saj ti otroci še nimajo svojega lastnega premoţenja.  
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4. POSLEDICE NASILJA  

 

Otrok, ki je bil ţrtev nasilja, je predvsem čustveno, lahko pa tudi fizično prizadet. Na 

posledice zlorabe vpliva predvsem intenzivnost in trajanje nasilja, starost otroka oz. 

razvojno obdobje ter otrokova psihična odpornost. Dalj časa kot traja nasilje, večje so 

posledice za otroka. Pomemben dejavnik pri posledicah je tudi to, ali je bil otrok z nasilno 

osebo prej tudi čustveno povezan, ali je bila ta oseba otrokov zaščitnik (oče, mama, brat, 

stric, itd.), kako druţina odreagira na razkritje ter kako se institucija odzove na prijavo. 

Nekatere ţrtve nasilja nimajo dolgotrajnih psihičnih ali socialnih posledic. Dejavniki 

znotraj otroka ali v njegovem ţivljenjskem okolju, ki preprečujejo oz. omilijo dolgotrajne 

posledice, se imenujejo varovalni dejavniki (otrokov temperament, dober odnos z enim 

druţinskim članom, sposobnost iskanja pomoči, itd.). Otrok se po nasilnem dogodku 

počuti drugačnega od ostalih otrok in meni, da ga nihče ne more razumeti. Nikomur ne 

zaupa, nasilni dogodek pa velikokrat prikriva pred ostalimi, saj ga je sram ali pa mu je 

nasilna oseba grozila oziroma ga je prepričevala, da si to zasluţi. 

 

Kot posledica nasilja nad ali med otroki se velikokrat pojavi tudi agresivno vedenje otroka, 

strah, prikrivanje nasilja, ki pripelje do čustvenih motenj, depresija, slaba samopodoba, 

samomorilnost, slabši učni uspeh, more, motnje spanja, motnje vedenja, anksioznost, slaba 

socialna integracija, grizenje nohtov, puljenje las, kasneje lahko tudi uporaba drog, 

alkohola, multipla osebnost, pobegi od doma, kognitivne motnje ter še mnogo drugih 

posledic, ki se razlikujejo glede na to, kako je otrok nasilje doţivel. »Kognitivne motnje se 

kaţejo predvsem z motnjami v intelektualnem delovanju, niţjem inteligenčnem količniku 

in niţjih doseţkih na razvojnih testih, zapoznelem psihomotoričnem razvoju in motnjah na 

področju besednega izraţanja.« (Mikuš Kos, 1997, str. 74)  

 

Raziskave so pokazale, da so posledice nasilja pri dečkih in deklicah v odrasli dobi 

različne. Deklice oz. ţenske, ki so bile ţrtve nasilja, so velikokrat tudi kasneje ţrtve nasilja 

v partnerskih odnosih, nagnjene so k osamitvi, občutku krivde in depresiji. Dečki oz. 

moški pa velikokrat povzamejo nasilno dejanje in so nasilni do svojih otrok ali partnerke. 

Otroci, ki doţivljajo nasilje v različnih starostnih obdobjih, le-to drugače dojemajo. Mlakar 

(2010) meni, da zelo majhni otroci, ki so priča nasilju med starši oz. partnerji, veliko 

jokajo, slabo spijo, so slabega zdravja in imajo somatske motnje ter so pogosto bolj 

prizadeti kot starejši otroci. Pri predšolskih otrocih se kot posledica nasilja v druţini 

pojavljajo znaki strahu, kriki, razdraţljivo vedenje, skrivanje, tresenje in jecljanje. (prav 

tam) Mlajši otroci dogodkov ne razumejo, zato krivijo sebe za jezo staršev, starejši pa 

razumejo dogodke in velikokrat pričnejo kriviti za nasilje druge ne storilce (mater, 

sorojence, sorodnike).  

 

Posledice nasilja, ki predstavlja ponavljajoče in hude nasilne dogodke, velikokrat storjene s 

strani osebe, ki ji otrok zaupa in meni, da je njegov zaščitnik, so lahko tudi potravmatske 

stresne motnje. »Potravmatski simptomi vključujejo podoţivljanje travmatskega dogodka, 

izogibanje stvarem, ki spominjajo na dogodek, občutek odtujenosti, izguba interesa za 
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vsakdanje aktivnosti, utesnjeno čustvovanje, motnje spanja, nagnjenost k pretirani 

vzburjenosti, izbruhom jeze ali agresije.« (prav tam) Otrok, ki je doţivel travmatski 

dogodek, se le-tega sramuje, občuti krivdo in jezo na samega sebe in doţivlja občutek 

ogroţenosti. Pri otroku lahko opazimo podoţivljanje travmatičnega dogodka skozi igro, 

risanje ali kako drugače. Te motnje po navadi trajajo dalj kot en mesec.  

 

5. VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA PRI 

PREPOZNAVANJU NASILJA NAD OTROKOM 

 

Otrok preţivi večino svojega dne v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah, zato je pomembno, 

da se v njih počuti varno in sprejeto. Strokovni delavec mora biti dovolj usposobljen, da 

zna otroka v primeru suma nasilja nad njim primerno zaščititi in se soočiti s posledicami 

tako, da bodo situacije manj obremenjujoče za otroka in zanj. Če ţeli strokovni delavec 

otroku ustrezno pomagati, mora poznati protokole ravnanja v primeru obravnave nasilja 

nad otrokom.  

 

Nasilje največkrat poteka skrito pred javnostjo, nasilneţ zavzeto varuje svojo zasebnost in 

grozi otroku ali pa ga prepričuje, da je nasilje nekaj povsem normalnega in s tem otroka 

prepriča, da je tiho. Najpogostejši razlogi za prikrivanje nasilja so: groţnja storilca, 

sramota, dvom, da kljub prijavi ne bo posredovanja, strah, upanje, da se bo nasilneţ 

spremenil, itd. (Selič, 2010). Zaradi naštetih razlogov je nasilje nad otrokom teţko odkriti 

oziroma potrditi, dokler otrok sam ne spregovori o njem. Ko otrok spregovori, da je ţrtev 

nasilja, mu moramo verjeti. Pomembno je, kako odreagiramo, ko nam otrok pripoveduje o 

nasilnem dogodku. Nikoli ga ne smemo spraševati, zakaj nam ni povedal takoj, zakaj se 

nasilneţu ni uprl, saj bi mislil, da je sam kriv za nasilno dejanje. Otroku moramo povedati, 

da za nasilen dogodek ni kriv on in da je storilčevo dejanje napačno. Otrok, ki je ţrtev 

nasilja, potrebuje ob sebi osebo, ki ji zaupa, in to je v predšolskem obdobju največkrat 

vzgojitelj v vrtcu. Vzgojitelj ter drugi strokovni delavci imajo nalogo, da varujejo otrokove 

pravice in da otroke seznanjajo z njimi, saj le tako otroci vedo, kaj je prav in kaj narobe. 
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6. ZAKONI IN PREDPISI  

 

Strokovni delavci v vrtcu imajo dolţnost, da ob sumu nasilja nad otrokom ukrepajo. Da 

pravilno ukrepajo, morajo poznati zakonske podlage. Otroka pred nasiljem ščitijo: 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989), Zakon o preprečevanju nasilja v druţini (2008), 

Pravilnik o obravnavi nasilja v druţini za vzgojno-izobraţevalne zavode (2009), Pravilnik 

o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD), 

multidisciplinarnih timov in regijskih sluţb pri obravnavi nasilja v druţini (2009), 

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 

preprečevanju nasilja v druţini (2010), Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju 

nasilja v druţini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti (2011), Kazenski zakonik (2008), 

Zakon o kazenskem postopku (2012).  

 

6.1. Konvencija o otrokovih pravicah (OZN) 

 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) je v Sloveniji začela veljati leta 1990. Drţave, ki 

so podpisale konvencijo, so sklenile, da bodo spoštovale otroka ne glede na raso, versko 

pripadnost, barvo koţe, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, premoţenje, invalidnost 

… 

 

V 2. členu konvencije sklenejo, da bodo drţave podpisnice »s sprejetjem vseh ustreznih 

ukrepov zagotovile varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja ali kaznovanja zaradi 

poloţaja, delovanja, izraţenih mnenj ali prepričanj njegovih staršev, zakonitih skrbnikov 

ali druţinskih članov« (prav tam, 2. člen). Zaveţejo se, da sta otrokova korist in varnost na 

prvem mestu. 

 

19. člen (prav tam) navaja, da bodo drţave z ustreznimi zakonskimi, upravnimi, 

druţbenimi in vzgojnimi ukrepi zagotovile varnost otrok, ki so pod skrbništvom staršev, 

skrbnikov ali druge osebe, ki skrbi zanje, pred vsemi oblikami nasilja oziroma zlorabami. 

Navaja tudi, da naj ti ukrepi vključujejo postopke, ki zagotovijo socialne programe. Ti 

skrbijo za varnost, zaščito otroka in podporo ljudem, ki so povezani z otrokom, ki je ţrtev 

nasilja. Postopki naj vključujejo tudi ugotavljanje, obveščanje, obravnavanje primerov 

trpinčenja otrok. Konvencija govori še o tem, da je drţava dolţna otroku poiskati primerno 

skrbništvo, če je nad njim izvajano nasilje oziroma zloraba.  

 

34. člen (prav tam) je posvečen predvsem spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju, proti 

kateremu se drţave pogodbenice borijo z ukrepi, ki preprečujejo siljenje otroka k 

prostituciji, k pornografskim predstavam in proti napeljevanju ter siljenju otroka k spolni 

dejavnosti, ki ni zakonita. Zavezujejo se še k temu, da mora drţava poskrbeti, da otroci po 

zlorabi čim prej okrevajo, tako duševno kot tudi telesno. Okrevanje mora potekati v druţbi 

in okolju, ki je primerno za otroka, njegovo zdravje ter samospoštovanje. Drţave 

pogodbenice so ustanovile Odbor za otrokove pravice, ki preverja napredek uresničevanja 

konvencije. 
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6.2. Zakon o preprečevanju nasilja v druţini (ZPND) 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v druţini (v nadaljevanju ZPND, 2008) je bil v Sloveniji 

sprejet dokaj pozno, šele leta 2008. Zakon se nanaša na nasilje v druţini – med druţinskimi 

člani (krvni sorodnik, posvojitelj, skrbnik, rejnik, osebe, ki ţivijo v skupnem gospodinjstvu 

…). Opredeljuje tudi oblike nasilja v druţini, ki sem jih ţe omenila.  

  

5. in 6. člen (prav tam) zajemata dolţnost ravnanja in dolţnost prijave, ko je opaţeno 

nasilje nad otrokom. »Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu 

izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolţni o 

tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če ţrtev temu izrecno 

nasprotuje …« Poudarjeno je, da morajo strokovni delavci oz. delavke v zdravstvu in 

vzgojno-izobraţevalnih institucijah prijaviti nasilje nad otrokom ne glede na določbo o 

poklicnem varovanju skrivnosti. Obvestiti morajo center za socialno delo, drţavno 

toţilstvo ali policijo.  

 

Isti zakon še določa, da se morajo strokovni delavci oz. delavke vzgojno-izobraţevalnih 

institucij in drugih organov strokovno izobraţevati ter usposabljati na področju nasilja. 

Ministrstvo pripravi nacionalni program, ki ga sprejme drţavni zbor. Nacionalni progam 

zajema oceno stanja, cilje, akcijske načrte, usmeritve za izobraţevanje in usposabljanje 

strokovnih delavcev ter zagotavljanje finančnih sredstev na področju preprečevanja nasilja 

v druţini.  

 

Zakon od 14. do 17. člena (prav tam) opredeljuje naloge centrov za socialno delo, ki so 

pomoč ţrtvam nasilja v druţini, tako da oblikujejo načrt pomoči ţrtvi. Center za socialno 

delo za nasilni primer oblikuje multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo tudi drugi organi in 

organizacije, kot so strokovni delavci vzgojno-izobraţevalnih zavodov. V okviru centra za 

socialno delo deluje tudi regijska sluţba za koordinacijo in pomoč ţrtvam.  

 

Členi od 18. do 20. (prav tam) navajajo ukrepe, prepovedi za nadaljevanje nasilnega 

dejanja, ki zadeva ţrtev in njeno varnost. Sodišče lahko nasilni osebi odredi prepoved 

pribliţevanja ţrtvi in kraju, kjer se ţrtev redno nahaja (sluţba, vrtec, šola). V teh členih je 

navedeno tudi to, da je center za socialno delo dolţan zaščititi in pomagati ţrtvi. V zakonu 

je opredeljena še brezplačna pravna pomoč za ţrtve. 

 

Členi od 29. do 33. (prav tam) govorijo o zbiranju podatkov in o varstvu podatkov ţrtve. 

Te podatke zbira center za socialno delo, ki jih lahko pridobi prek policije, ministrstva za 

zdravje, ministrstva za notranje zadeve itd.  
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6.3. Pravilnik o obravnavi nasilja v druţini za vzgojno-izobraţevalne zavode 

 

Pravilnik o obravnavi nasilja v druţini za vzgojno-izobraţevalne zavode (2009) določa 

ukrepe strokovnih delavcev v vzgojno-izobraţevalnih zavodih, ko zaznajo nasilje nad 

otrokom v druţini. Za ravnanje zaposlenih je odgovoren ravnatelj zavoda.   

 

V pravilniku (prav tam) je navedeno, da se morajo strokovni delavci vzgojno-

izobraţevalnega zavoda v primeru zaznave nasilja nad otrokom v druţini takoj obrniti na 

svetovalnega delavca oziroma ravnatelja. V primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem ali 

psihičnem nasilju sledi obvestitev CSD-ja o zlorabi in zapis dogodka, opaţanj ter 

informacij, ki jih je pridobil strokovni delavec oz. vzgojitelj. Vodstvo vrtca obvesti starše o 

postopku prijave le takrat, ko menijo, da je to koristno za otroka.  

 

Členi pravilnika od 6. do 8. (prav tam) določajo postopke nudenja pomoči ţrtvi nasilnega 

dejanja. Svetovalni delavec vzgojno-izobraţevalnega zavoda skliče interni tim, ki ga 

sestavljajo svetovalni delavec, ki je tudi vodja internega tima, otrokov vzgojitelj, ki je 

zaznal nasilje nad tem otrokom, ter drug strokovni delavec zavoda, ki je naredil zapis 

dogodka. Ravnatelj mora biti obvezno navzoč le na prvem sestanku, lahko pa je tudi vodja 

internega tima. Ena izmed nalog vodje internega tima je, da sodeluje z CSD-jem in je 

vključen v multidisciplinarni tim. Naloge internega tima so podpora in pomoč ţrtvi, 

sodelovanje z drugimi organi, po potrebi seznanitev drugih strokovnih delavcev in 

svetovanje otroku. V sodelovanju z ravnateljem izdela omenjeni tim načrt za zaščito 

zaposlenih pred nasilneţem, se dogovori o načinu sodelovanja s starši oz. skrbniki ţrtve, 

sodeluje z multidisciplinarnim timom (deljenje informacij). Sestanki in dogovori o nalogah 

internega tima se zapisujejo v zapisnik, ki je uradni dokument in je zaupen.  

 

V pravilniku (prav tam) je določeno tudi sodelovanje z drugimi organi, kot so CSD, 

policija, toţilstvo in sodišče. Predpisano sodelovanje organov sem ţe oz. še bom opredelila 

v nadaljevanju.  

 

6.4. Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 

multidisciplinarnih timov in regijskih sluţb pri obravnavi nasilja v druţini 

 

Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 

multidisciplinarnih timov in regijskih sluţb pri obravnavi nasilja v druţini (2009) navaja 

postopke komunikacije med organi, ki so prisotni pri obravnavi ţrtve nasilja v druţini. 

Določa način dela multidisciplinarnih timov, naloge centra za socialno delo ter 

izobraţevanja strokovnih delavcev.  

 

Členi od 2. do 6. (prav tam) opredeljujejo center za socialno delo kot pomemben 

koordinacijski člen medinstitucionalnega sodelovanja. Če pri delu v vzgojno-izobraţevalni 

instituciji zaznamo nasilje v druţini, smo dolţni takoj o tem obvestiti CSD, policijo ali 

drţavno toţilstvo. Prijavo pa moramo oddati ustno oz. pisno v roku treh dni. CSD mora 
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zaščititi ţrtev in pridobiti vse potrebne informacije o dogodku. CSD in policija med seboj 

vzporedno sodelujeta in si izmenjujeta pridobljene informacije. 

 

V nadaljnjih členih je opisano sodelovanje in naloge multidisciplinarnih timov, ki jih bom 

na kratko opisala tudi v nadaljevanju diplomskega dela. Pomemben člen za zaščito ţrtve je 

tudi regijska sluţba za koordinacijo in pomoč ţrtvam nasilja, ki vključuje interventno 

sluţbo, krizni center in strokovnjaka za preprečevanje nasilja (regijski koordinator). 

Regijski koordinator načrtuje in pripravlja naloge interventne sluţbe, sodeluje pri 

usposabljanju strokovnih delavcev na področju nasilja v druţini. Interventna sluţba 

posreduje v nujnih primerih, ko CSD ne deluje, tako da poskrbi, da ţrtev ni več ogroţena. 

Krizni centri poskrbijo za namestitev ţrtev, jim nudijo pomoč ter jih vključujejo v 

programe, ki ţrtvam pomagajo.  

 

6.5. Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri 

odkrivanju in preprečevanju nasilja v druţini 

 

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in 

preprečevanju nasilja v druţini (2010) določa sodelovanje z drugimi organizacijami, 

predvsem s centrom za socialno delo, ter usposabljanje policistov in kriminalistov.  

 

V pravilniku (prav tam) je 13 členov, ki določajo sodelovanje in deljenje oz. pridobivanje 

informacij od drugih organizacij, določitev strokovnjaka, ki sodeluje v multidisciplinarnem 

timu, itd. Tako kot strokovni delavci v vzgojno-izobraţevalnih institucijah, morajo tudi 

policisti preko obrazca obvestiti CSD o prijavi zlorabe. Če je otrok oziroma ţrtev 

ogroţena, policija posreduje takoj, brez prehodnega posveta s CSD-jem, le-tega pa o 

dogodku obvesti takoj preko telefona ali osebno. Kadar ni dovolj dokazov o kaznivem 

dejanju in se sum kaznivega dejanja na okroţnem sodišču ovrţe, policist še vedno lahko 

sodeluje v multidisciplinarnem timu na zahtevo CSD-ja. Policisti in kriminalisti, ki so 

strokovnjaki na področju nasilja v druţini, se trikrat letno preko izobraţevanj, ki jih 

organizira generalna policijska uprava, o tem se usposabljajo. 

 

6.6. Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v druţini pri izvajanju 

zdravstvene dejavnosti 

 

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v druţini pri izvajanju 

zdravstvene dejavnosti (2011) navaja postopke in pravila za delo zdravstvenih delavcev v 

primeru obravnave ţrtve nasilja nad otrokom v druţini. Nasilje v druţini je tudi 

zdravstveni problem, saj ţrtve doţivijo psihične kot lahko tudi lahko fizične posledice. 

 

5. člen (prav tam) navaja, da je zdravstveni delavec dolţan pisno ali po telefonu obvestiti 

center za socialno delo oziroma policijo, če je ogroţeno ţivljenje ţrtve. Če se ţrtev ne 

strinja s prijavo in če ni zaznati kaznivega dejanja, zdravnik nima pravice prijaviti 
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dogodka. Zdravnik sodeluje v multidisciplinarnem timu. Zdravniki se izobraţujejo tudi na 

področju prepoznavanja nasilja v druţini. 

 

7. UKREPI VRTCA OZ. STROKOVNIH DELAVCEV PRI 

PREPOZNAVANJU NASILJA NAD OTROKOM  

 

7.1. Obvestitev vodstva vrtca/svetovalnega delavca 

 

Ko strokovni delavec (vzgojitelj, učitelj) zazna, da je otrok ţrtev katerekoli oblike nasilja, 

mora takoj ukrepati. Strokovni delavci v vzgojno-izobraţevalnih institucijah največkrat 

zaznajo nasilje tako, da  jim otrok sam pove o nasilju, ki se izvaja nad njim. Otrok v vrtcu 

preţivi velik del svojega dneva, zato vzgojitelji in drugi strokovni delavci lahko postanejo 

osebe, ki jim otrok zaupa in za katere meni, da ga bodo zaščitili. Pomembno je, da otroku 

vedno verjamemo in da ga pri pogovoru poslušamo, se odzovemo na povedano in ga 

spodbujamo, podpiramo ter da mu znamo odgovoriti na vsa vprašanja o tem, kaj se bo 

dogajalo z njim in z druţino oziroma nasilneţem v nadaljevanju postopka. Če otrok 

trenutno ni poškodovan oziroma ogroţen, je prvi korak posvet s svetovalnim delavcem ali 

vodstvom vrtca oziroma ravnateljem. Vodstvo lahko pomaga z dodatnimi informacijami o 

primeru, ukrepih in nadaljevanju procesa (Filipčič in Klemenčič, 2011). 

 

7.2. Obvestitev centra za socialno delo in zapis dogodka 

 

Sledi obvestitev centra za socialno delo. Če je otrok poškodovan zaradi fizičnega ali/in 

spolnega nasilja ali pa je v hudi psihični stiski, moramo takoj obvestiti CSD, v neuradnih 

urah pa policijo. Ko oddamo obvestilo na CSD (po telefonu ali elektronski pošti), je najbolj 

pomemben pravilen zapis poročila, ki ga zapišemo skupaj s svetovalno delavko oz. 

vodstvom vrtca. Obrazec za zapis o nasilju nad otrokom je objavljen v Pravilniku o 

obravnavi nasilja v druţini za vzgojno-izobraţevalne zavode. Zapis je dokument, ki je 

podlaga za  prijavo, ki jo je potrebno poslati pisno po pošti, najkasneje dan po obvestitvi 

centra o sumu izvajanja nasilja nad otrokom. »Zapišemo imena, kraje, dneve, čas – tako, 

kot jih navaja otrok. Dobesedno zapišemo tudi otrokove slengovske izraze oziroma izraze, 

ki jih je uporabljal za opis nasilja.« (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 31) Zapis mora biti 

čim bolj natančen in ne sme vsebovati zapisnikarjevih subjektivnih občutkov oziroma 

obsodb. Dogodek mora biti zapisan na kratko, vsebuje naj temeljne podatke o  tem, kaj se 

je zgodilo, kraju, času, kdo je izvajal nasilje in v kakšni obliki. Med samim pogovorom z 

otrokom ni priporočljivo pisati zapisnika, saj je bolje, da se osredotočimo na otrokove 

besede, sočustvujemo z njim in ga poslušamo. Med pogovorom lahko zapišemo 

pomembne datume oz. čas, prostor in osebe, ki jih je otrok omenil, takoj po pogovoru pa 

zapišemo celoten pogovor čim bolj dobesedno. 

 

Kadar je otrok zmeden in se iz pogovora ne prepozna storilca, mu lahko med pogovorom 

zastavljamo vprašanja, vendar moramo paziti, da vprašanja ne vsebujejo sugestij, da ne 

napeljujejo krivde na določeno osebo, da so kratka in nevtralna. Če informacijo o nasilju 
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nad otrokom dobimo od druge osebe (npr. sošolca, mame, itd.), moramo navesti ime in 

priimek osebe, ki nam je podala informacijo ter okoliščine, v katerih nam je oseba podala 

informacijo (npr. na govorilnih urah …) in tudi razmerje, ki ga ima oseba z otrokom, če le-

tega poznamo. Otrok ima pravico vedeti, kaj bo sledilo v nadaljnjem postopku, zato mu je 

le-to potrebno čim bolj jasno predstaviti. Zapisa otrok ne podpisuje (prav tam). 

 

K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) sta predstavili neprimeren in primeren zapis nasilja nad 

otrokom: 

 

Neprimeren zapis (prav tam, str. 35): 

»Pred nekaj dnevi je Gašper v stiski in prestrašen povedal, da je doma ţrtev hudega 

druţinskega nasilja s strani nasilniškega očeta, ki je poleg tega tudi alkoholik, nasilen pa je 

do ţene, katero tudi verjetno pretepa. Oče uporablja v otrokovi prisotnosti neprimerne 

izraze, zaradi česar sklepamo, da gre verjetno tudi za znake psihičnega nasilja. Ţrtev 

nasilja pijanega očeta je tudi Sara, njegova sestra. Gašper je opisal, kako ga je oče grdo 

pretepel, ga grobo vlekel po stopnicah in ga porinil v sobo, potem pa je zaradi strahu noč 

prespal v oblačilih …« (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 35) 

 

Zapis je neprimeren, ker ni dobesednega govora otroka, predpostavljajo se domneve, da 

oče pretepa tudi ţeno. Točen potek dogodka ni zapisan, zato se lahko vse skupaj smatra kot 

predvidevanje. 

 

Primeren zapis (prav tam, str. 36): 

  »Gašperja pripelje v svetovalno sluţbo učitelj športne vzgoje. Gašper pove:  

»V soboto me je oči pretepel, mi zvil roko. Mama me je peljala k zdravniku.« 

  Pove, da so bili v soboto na pikniku. Stric je imel rojstni dan, pili so, oče je zaspal 

v leţalniku. 

  Pove, da je oče doma vpil, da je vpil ţe v avtu. Mami je rekel, da jo bo vrgel iz 

avta. In da se krega na druge voznike, ko je pijan. 

  Pove, da ga je bilo strah, da je tudi Sara jokala. 

  Pove, da je oče mami rekel ˝prasica˝ in ˝kurba˝.  

  Pove, da je oče rekel, naj gresta s Saro spat. Ker mu je rekel, da še ni zaspan, mu je 

oče rekel, naj zapre gobec in da je pankrt. Zgrabil ga je za roko in ga vlekel po 

stopnicah. Pove, da je vpil na Saro. 

  Pove, da ga je bilo strah, ker sta se oči in mami kregala, da ni mogel zaspati, da je 

jokal v postelji.« (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 36) 

 

Ta zapis je primeren, saj je jedrnat in vsebuje opis otrokovega govora.   

 

Za strokovne delavce vrtca je najbolj pomembno sodelovanje z ostalimi strokovnjaki, ki 

vedo, kako pomagati ţrtvi in tudi usmerjati druge strokovne delavce k pravilnemu 

ukrepanju. Obrnemo se lahko na strokovnjake, kot so pediatri, strokovnjaki za mentalno 

zdravje, drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraţevanje (svetovalni delavci, psihologi ...) ter 
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na policiste. Ko vodstvo obvesti CSD, je njihova prva naloga zaščita otroka in skrb za 

njegovo ustrezno zdravstveno oskrbo. To tudi pomeni, da vzgojitelj ne prevzema vloge 

skrbnika, ki bo odpeljal otroka v zdravstveni dom, krizni center. S sprejetjem prijave center 

prevzame vse nadaljnje postopke v zvezi obravnave otroka, za katerega obstaja sum, da je 

ţrtev nasilja.  

 

Center za socialno delo ima vlogo koordinacije med različnimi strokami, ki so v stiku z 

otrokom ali pa le-temu lahko kako pomagajo. CSD oblikuje multidisciplinarni tim, ki ga 

sestavljajo predstavniki različnih sistemov iz socialnega varstva, zdravstva, policije, 

strokovnjaki iz vzgojno-izobraţevalnih ustanov, pravosodja in nevladnih organizacij. 

Strokovnjak CSD-ja med člane tima razdeli vloge, ki jih morajo strokovnjaki upoštevati, 

saj le tako primerno zaščitijo ţrtev. Tim mora med seboj sodelovati in obveščati druge 

člane tima o napredku primera. Multidisciplinarni tim oblikuje načrt pomoči ogroţenemu 

otroku, mu pomaga, nudi zaščito ter ga seznanja z vsemi oblikami pomoči, ki so na voljo. 

»Jasno je potrebno opredeliti cilje obravnave, oblike pomoči, vloge ter naloge vseh 

vpletenih, pomembne akterje v socialni mreţi, način spremljanja, posredovanja informacij 

ter trajanje pomoči.« (Murgel, 2010, str. 121) V vzgojno-izobraţevalnem zavodu 

svetovalna sluţba skliče interni tim, katere naloge sem ţe opisala.  

 

7.3. Sodelovanje s policijo 

 

Prijave o ogroţenosti otroka so obravnavane prednostno. CSD mora v primeru kaznivega 

dejanja nad otrokom o tem takoj obvestiti policijsko upravo, ki ustrezno ukrepa. Če o 

kaznivem dejanju nad otrokom policija prva dobi prijavo, o tem obvesti CSD. Policija ob 

prijavi takoj sproţi postopek in poda kazensko ovadbo na drţavno sodišče. Ob sumu 

povzročitve kaznivega dejanja lahko policija za 48 ur pridrţi nasilno osebo, jo pelje do 

preiskovalnega sodnika, ki ji odredi pripor. Preiskovalni sodnik lahko odredi prepoved 

pribliţevanja osebi ali kraju, kot posledica ukrepa za preprečevanje ponovitvene 

nevarnosti. Policija pri postopku kaznivega dejanja išče dokaze in pri tem vzporedno 

sodeluje s centrom za socialno delo. Če policija ne najde ustreznih dokazov, se postopek 

zaustavi. Ţe sama prisotnost policije pri ukrepanju nad nasilno osebo je lahko preventiva, 

saj povzročitelj nasilja velikokrat preneha z nasilnim vedenjem.  

 

Vzporedno s preiskovanjem policije, CSD osebo, ki je bila deleţna nasilja, pozove na 

pogovor, kjer skušajo ugotoviti, ali je prijava oziroma informacija resnična. Informacije 

lahko CSD pridobi tudi preko obvestila, da se izvaja nasilje nad otrokom. Obvestilo 

oziroma prijavo lahko oddajo posamezniki, organi (vrtec, šola, policija, zdravnik) in 

nevladne organizacije. V primeru, da je ţrtev nasilja otrok, mora CSD najprej ugotoviti, ali 

bo roditelj (ki ne izvaja nasilja) lahko zagotovil primerno zaščito otroka; če ta ne more 

zagotoviti primerne zaščite ali pa si zatiska oči pred nasiljem, je CSD odgovoren za 

popolno zaščito otroka. Otrok ostane v oskrbi CSD-ja dokler se primer ne razreši in se ne 

dobi primeren skrbnik zanj. 
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8. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

 

Pri raziskovanju sem izhajala iz predpostavke, da je nasilje nad otroki prisotno v vsaki 

druţbi. Od posameznika pa je odvisno, na kakšen način ga zaznava in do katere mere meni, 

da je dopustno. Vsak otrok ima pravico biti varen in zaščiten pred nasiljem, zato je 

prepoznavanje nasilja nad otroki bistveno, saj jih le tako lahko obvarujemo.  

Menim, da so strokovni delavci v vrtcu (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) premalo 

usposobljeni na področju prepoznavanja nasilja nad otroki. Velikokrat pa sem med 

praktičnim usposabljanjem zaznala tudi nasilje vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice 

nad otrokom. Menim, da se te strokovne delavke sploh niso zavestno zavedale, da nad 

otroki izvajajo nasilje, saj je bilo to nasilje psihično, ki ga teţko zaznamo, če nanj ne 

usmerimo pozornosti. 

 

Cilj diplomskega dela je raziskati, kako prepoznati, da je otrok ţrtev nasilja in kako naj bi 

vzgojitelji oziroma vrtec v takih primerih ukrepali. S pomočjo vprašalnika za strokovne 

delavce in delavke vrtcev sem raziskala njihovo usposobljenost pri prepoznavanju nasilja 

nad otrokom, njihove morebitne izkušnje pri obravnavi otroka, nad katerim je bilo izvajano 

nasilje, ter dileme, ki se ob tem/pri obravnavi ţrtve nasilja pojavljajo. 
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9. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V diplomskem delu sem skušala ugotoviti: 

 

1. katere zakonske podlage, povezane z nasiljem odraslih nad otroki, poznajo 

strokovni delavci v vrtcu; 

2. kako bi oz. so vzgojitelji ukrepali pri obravnavi nasilja nad otrokom; 

3. katere dileme se porajajo pri obravnavi otroka, ki je ţrtev nasilja; 

4. kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo lastno usposobljenost pri 

prepoznavanju nasilja nad otroki. 

 

10. METODA RAZISKOVANJA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. 

 

10.1. Vzorec 

 

V vzorec raziskave sem vključila 40 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok 

iz vrtcev na Gorenjskem (Vzgojno-varstveni zavod Radovljica – enote: Begunje, Brezje, 

Kamna Gorica, Kropa, Lesce, Posavec, Radovljica; Osnovna šola Gorje, enota vrtec 

Gorje). 

 

Vzorec je slučajnosti, vključenih je bilo 40 ţensk s povprečno starostjo 41 let. Anketni 

vprašalnik je rešilo 21 oseb, ki so končale srednjo vzgojiteljsko šolo; 3 osebe, ki so končale 

dvoletno višjo vzgojiteljsko šolo; 14 oseb, ki so končale triletni visoki strokovni program 

ter 2 osebi, ki sta končali enoletni poklicni tečaj. Povprečna delovna doba strokovnih 

delavk je bila 16,9 let.  

 

10.2. Tehnika raziskovanja in postopek zbiranja podatkov 

 

Pri raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama (P1). Anketne 

vprašalnike sem odnesla ravnateljicama vrtca in jih prosila, da jih razdelijo strokovnim 

delavkam. Anonimnost je bila zagotovljena tako, da so rešen vprašalnik strokovne delavke 

oddale v zbornico.  

 

10.3. Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke sem kvalitativno in kvantitativno obdelala in jih prikazala s pomočjo grafov ter jih 

interpretirala. 
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11. REZULTATI IN INTREPRETACIJA PODATKOV 

 

Pri prvem vprašanju sem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic (v nadaljevanju strokovne 

delavke) pozvala, naj izberejo vse odgovore, za katere menijo, da predstavljajo nasilje nad 

otroki.  

 

Predvidevala sem, da vsak po svoje zaznava nasilje in ga glede na svoje izkušnje in okolje, 

v katerem ţivi, tudi opredeljuje. Rezultati so pokazali, da polovica (53 %) vprašanih meni, 

da vsi zapisani odgovori predstavljajo nasilje nad otroki, preostali strokovni delavci pa so 

izbrali le nekatere izmed moţnih odgovorov. Deleţ izbir za posamezni odgovor je 

predstavljen v Grafu 1. 

  

Graf 1: Kaj je nasilje nad otrokom? 

 
 

Mnenje strokovnjakov je, da vsa navedena ravnanja pomenijo nasilje. Anketiranke so 

lahko izbrale več odgovorov - kot najpogostejšo obliko nasilja so izbrale ustrahovanje 

otroka (38), najbolj redka oblika nasilja je po njihovem mnenju finančna prikrajšanost (24). 

Tri četrtine anketirank je mnenja, da vpitje spada pod obliko nasilja nad otrokom. Otroka 

vpitje ustrahuje, slabo vpliva na njegovo samopodobo itd. Po besedah A. Mikuš Kos 

(1997) vpitje oziroma kričanje lahko opredelimo kot psihično nasilje nad otrokom, vendar 

je opredelitev odvisna predvsem od tega, ali je ravnanje spremenljivo za posameznika, 

skupnost in kulturo, v kateri ţivi. Med praktičnim usposabljanjem po vrtcih sem večkrat 

opazila, da nekatere strokovne delavke pogosto kričijo nad otroki. Še posebej se mi zdi 

problematično, da so bili vpitja deleţni preteţno isti otroci. Menim, da se strokovne 
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delavke v vrtcih premalo zavedajo neustreznosti takega ravnanja in tudi njegovih posledic 

za otroke.  

 

Pri naslednjem vprašanju sem ţelela izvedeti, kako strokovne delavke ocenjujejo pogostost 

posamezne vrste nasilja. 

 

Tabela 1: Pogostost posameznih oblik nasilja 

Odgovor Pogosto (%) Včasih (%) Redko (%) Skupaj 

Fizično nasilje 60 % 23 % 17 % 100 % 

Ekonomsko nasilje 20 % 22 % 58 % 100 % 

Zanemarjanje 40 % 25 % 35 % 100 % 

Spolno nasilje 25 % 13 % 63 % 100 % 

Psihično nasilje 58 % 20 % 22 % 100 % 

 

Največ strokovnih delavk (60 %) je kot pogosto obliko nasilja navedlo fizično nasilje, kot 

nekoliko manj (58 %) pa psihično nasilje. Redko ali nikoli se po mnenju največ anketirank 

pojavljata spolno nasilje (63 %) ter ekonomsko nasilje (58 %).  

 

Mnenje strokovnih delavk, da je ena izmed najbolj pogostih oblik nasilja psihično nasilje, 

me ne preseneča, saj, kot trdi A. Mikuš Kos (1997), sleherno obliko trpinčenja – telesno 

trpinčenje, spolna zloraba, zanemarjanje, spremlja tudi psihično zlorabljanje otroka. 

Predvidevam, da so strokovne delavke pozorne na psihično nasilje, saj le-to velikokrat 

ostane prikrito in je teţko dokazljivo, na otroku pa lahko pusti hude posledice pri telesnem 

in psihičnem razvoju. 
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Strokovni delavci v vrtcih morajo biti usposobljeni in pozorni na znake moţnega nasilja 

nad otroki. Zanimalo me je, ali poznajo znake nasilja. Moţnih je bilo več odgovorov. 

 

Graf 2: Znaki nasilja nad otrokom 

 
 

Večina strokovnih delavk (90 %) je kot najpogostejše znake nasilja izbrala znake fizičnega 

nasilja (otrok ima poškodbe), strah pred odhodom domov (90 %) in nenadno spremembo 

otrokovega vedenja (88 %).  

 

Polovica strokovnih delavk kot znak nasilja ni izbrala bolečine v genitalnem predelu, ki se 

smatra kot znak spolnega nasilja nad otrokom. K. Miller (2000) navaja, da so znaki 

spolnega nasilja tudi genitalni problemi, ki se kaţejo kot bolečine v genitalnem ali 

rektalnem predelu, skelenje pri sedenju ali hoji, modrice v genitalnem predelu oz. fizične 

poškodbe genitalij. Tudi pomanjkljiva telesna higiena lahko kaţe na zanemarjanje otroka, 

vendar menim, da tega odgovora skoraj polovica strokovnih delavk ni izbrala, ker 

pomanjkljiva higiena ni vedno znak zanemarjanja otroka. Če je druţina revna in nima 

pripomočkov za vzdrţevanje higiene otroka ali pa ima drugačne kulturne navade, ni nujno, 

da gre tudi za nasilje nad otrokom. 

 

Vsi znaki, ki so bili ponujeni kot odgovori na vprašanje (modrice, poškodbe, sprememba 

vedenja, zaskrbljenost, itd.), niso nujno znaki, da je nad otrokom izvajano nasilje. 

Pomembno je, da so strokovne delavke pozorne na vsakega izmed njih in da si jih sproti 

zapisujejo, saj le tako lahko po potrebi ukrepajo in pomagajo otroku. Predvsem je 

pomembno, da otroka poznamo, poznamo okoliščine, v katerih ţivi, in da ga poslušamo ter 

ustvarjamo pogoje, da nam zaupa, če ga kaj muči.  
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Zanimalo me je tudi, ali so se strokovne delavke udeleţile izobraţevanja na temo nasilja 

nad otroki. Izobraţevanja na temo nasilje nad otroki se je udeleţila več kot polovica (58 %) 

strokovnih delavk. Od teh sem ţelela izvedeti še: kdo je organiziral izobraţevanje in koliko 

časa je trajalo.  

 

Izobraţevanje je v vseh primerih organiziral vrtec, v katerem so ali so bile zaposlene. Na 

vprašanje, koliko časa je trajalo izobraţevanje, je odgovorila le ena strokovna delavka in 

sicer, da je izobraţevanje trajalo 3 ure in da je potekalo v obliki predavanja. Menim, da bi 

morale biti vzgojno-izobraţevalne institucije bolj pozorne na ozaveščanje in preprečevanje 

nasilja nad otroki,  ter vsaj občasno organizirati izobraţevanje na to temo.  

 

Strokovne delavke, ki se izobraţevanja niso udeleţile (42 %), pa sem vprašala, kje so 

pridobile informacije o nasilju, ukrepih in postopkih pri obravnavi nasilja nad otroki. 

Odgovorile so, da so te informacije dobile preko spleta ali/in strokovne literature.  

 

Z naslednjim vprašanjem sem ţelela preveriti znanje strokovnih delavk o zakonskih 

podlagah in predpisih, ki opredeljujejo nasilje nad otrokom ter ukrepe pri zaznavi le-tega. 

 

Graf 3: Poznavanje zakonov in predpisov 

 

 

Anketiranke so lahko izbrale več odgovorov. Iz grafa 3 je razvidno, da kar dobri dve 

tretjini (68 %) strokovnih delavk ni navedlo niti ene zakonske podlage, ki opredeljuje 

nasilje nad otrokom. Tudi nekatere izmed strokovnih delavk, ki so se udeleţile 

izobraţevanja na temo nasilja nad otrokom, niso poznale nobenega zakona ali predpisa o 

tej problematiki. To je zaskrbljujoče, saj nepoznavanje pravnih podlag verjetno pomeni, da 
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ne vedo, kako ukrepati pri zaznavi nasilja nad otrokom. Sklepam tudi, da ne poznajo 

postopka ukrepanja ter načina zapisa o nasilju, kar pa lahko povzroči zaplete pri 

nadaljnjem postopku ob prijavi le-tega. 

 

Z vprašanjem, ali poznajo zakone in predpise, ki opredeljujejo nasilje nad otrokom, sem 

odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje, in sicer, kakšno je poznavanje zakonodaje. 

Ugotovila sem, da je poznavanje zakonskih podlag pri vzgojiteljicah in pomočnicah 

vzgojiteljic zelo slabo, saj kar dve tretjini strokovnih delavk ni navedlo niti enega zakona 

ali pravilnika.  

 

Naslednje vprašanje je bilo namenjeno strokovnim delavkam, ki so ţe imele izkušnjo z 

otrokom, ki je bil ţrtev nasilja. Ţelela sem izvedeti, koga vse so obvestile o primeru.  

 

Skoraj tri četrtine (72 %) strokovnih delavk v vsej svoji delovni dobi ni imelo primera 

obravnave otroka, ki je bil ţrtev nasilja. Vprašanje, ki se mi zastavlja glede na odgovore 

anketirank o tem, kako poznajo zakonodajo iz tega področja, je, ali nasilja res ni bilo, ali pa 

ga le niso zaznale, ker imajo o tem premalo znanja. V grafu 4 so prikazani odgovori tistih 

anketirank (11), ki so ţe imele primer nasilja nad otrokom. 

 

Graf 4: Obvestilo o primeru nasilja nad otrokom 

 
 

Anketiranke so lahko izbrale več odgovorov. Graf 4 prikazuje, da so strokovne delavke o 

primeru nasilja nad otrokom večinoma obvestile svojo sodelavko oz. sodelavca (73 %), 

vodstvo vrtca (73 %) oz. svetovalno sluţbo (73 %). Le v treh primerih so o sumu obvestili 

center za socialno delo, v enem primeru pa tudi policijo. 
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Anketiranka, ki o tem nikogar ni obvestila, je svoje dejanje obrazloţila s tem, da je bila 

takrat dijakinja na praktičnem usposabljanju. Opazila je otroka, ki je bil zanemarjen in je 

nazadoval tudi v razvoju, o njem se je pogovorila z mentorico, ki ji je dejala, da v tem 

primeru ne upa storiti ničesar. Menim, da bi morala vzgojiteljica v primeru zanemarjanja 

otroka obvestiti svetovalno sluţbo oz. vodstvo, saj je odgovorna za zaščito otroka. K. 

Filipčič in I. Klemenčič (2011) pravita, da so odrasli dolţni pomagati otroku, ki doţivlja 

nasilje, ter da je pomoč ţrtvi nasilja poslanstvo vzgojno-izobraţevalnih zavodov, kar pa 

opredeljujejo tudi številni predpisi. »Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v 

zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraţevalnih zavodov, mora ne glede 

na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo 

ali drţavno toţilstvo, kadar sumi, da je otrok ţrtev nasilja.« (ZPND, 2008, 6. člen) Če 

vzgojiteljica v tem primeru ni upala ukrepati, domnevam, da so se ji porajale dileme, ki jih 

bom predstavila v nadaljevanju.  

 

Ţelela sem izvedeti tudi, ali strokovne delavke poznajo predpisano zaporedje ukrepov, kot 

si sledijo ob zaznavi nasilja nad otrokom. V anketnem vprašalniku je bilo potrebno po 

vrstnem redu razvrstiti naslednje ukrepe: obvestitev vodstva vrtca/svetovalnega delavca, 

obvestitev centra za socialno delo, izdelava zapisnika, sklic internega tima.  

 

Tabela 2: Vrstni red ukrepov 

Odgovori F % 

Pravilen vrstni red 15 37,5 % 

Napačen vrstni red 25 62,5 % 

Skupaj 40 100 % 

 

Le dobra tretjina anketirank (37,5 %) je zapisala pravilen vrstni red ukrepov. Med tistimi, 

ki so ga zapisale napačno, so največkrat (10-krat) zapisale, da je sklic internega tima pred 

izdelavo zapisnika in da je zadnji korak obvestitev centra za socialno delo.  

 

Z vprašanjem, kako naj bi si sledila dejanja ob zaznavi nasilja, sem prišla do odgovora na 

drugo raziskovalno vprašanje. Pričakovala sem boljše znanje na tem področju, dejstvo, da 

več kot polovica anketirank ne pozna vrstnega reda ukrepov, je po mojem mnenju 

zaskrbljujoče. 

 

Na vprašanje, ali bi bile strokovne delavke pripravljene pričati na sodišču v primeru nasilja 

nad otrokom, je večina (95 %) odgovorila z da, to pa so obrazloţile z odgovori, da je to  v 

korist otroka. Dve anketiranki, ki sta na to vprašanje odgovorili z ne, sta svoj odgovor 

utemeljili s tem, da je dejanje nasilja teţko dokazljivo in da bi se pri tem bali za svojo 

varnost.  

 

V skladu s tretjim raziskovalnim vprašanjem sem ţelela izvedeti, ali se strokovnim 

delavkam pojavljajo dileme ob zaznavi nasilja in če, katere so. 
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Graf 5: Dileme ob zaznavi nasilja 

 
 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da slaba četrtina (23 %) strokovnih delavk nima nobene dileme 

ob zaznavi nasilja nad otrokom. Druga najpogostejša dilema, ki jo ima tretjina anketirank 

(33 %) je »kaj, če ni res«. Nekaj več kot četrtina  (28 %) jih meni, da bi ob prijavi nasilja 

nad otrokom lahko ogrozile sebe in svojo druţino. Pojavlja se strah, da bo nasilna oseba 

grozila tudi njim, jih zasledovala, poškodovala. Najmanj pogosta dilema, ki pa je vendarle 

prisotna pri skoraj petini anketirank (18 %) je, da si je otrok to morda izmislil. Ta odgovor 

nedvomno kaţe na njihovo zelo pomanjkljivo znanje o tej problematiki. Več ali manj vsi 

strokovnjaki (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 26) namreč poudarjajo, da je otroku 

potrebno verjeti, saj glede nasilja nikoli ne laţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 33 % 

28 % 

18 % 

23 % 

Dileme ob zaznavi nasilja 

Kaj, če ni res?

Ogrozitev sebe in

druţine

Ali si je otrok izmislil?

Ne



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                      Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija 

Monika Pogačar: Prepoznavanje nasilja nad otroki in ravnanje vzgojiteljic predšolskih otrok       28 

Zadnje, četrto raziskovalno vprašanje je bilo, kako anketiranci ocenjujejo svojo 

usposobljenost prepoznavanja nasilja nad otrokom. Po predhodnih odgovorih sklepam, da 

so strokovne delavke za prepoznavanje in ukrepanje v tovrstnih primerih slabo 

usposobljene. 

 

Graf 6: Usposobljenost strokovnih delavk pri zaznavi nasilja nad otrokom 

 
 

Iz Grafa 6 lahko razberemo, da dobra polovica (55 %) anketirank meni, da so zmerno 

usposobljene, slaba petina (18 %) pa, da so malo usposobljene oz. povsem neusposobljene 

za zaznavanje nasilja nad otroki. Nekatere od teh so zapisale, da bi se rade udeleţile 

predavanja na to temo in da o njej niso nikoli bolj podrobno razmišljale, dokler niso dobile 

tega anketnega vprašalnika.  

 

Dejstvo, da so strokovne delavke samokritično ugotovile, da so malo oz. zmerno 

usposobljene za zaznavanje nasilja nad otroki, je po mojem mnenju prvi korak k boljši 

ozaveščenosti te tematike. Menim, da ko se posameznik zave, da na nekem področju nima 

strokovnega znanja oz. da je to znanje pomanjkljivo, strmi k temu, da to znanje pridobi in 

je odslej bolj pozoren na to problematiko v svojem delovnem okolju. 
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Za konec sem ţelela izvedeti izkušnje strokovnih delavk pri zaznavi nasilja nad otroki, ki 

so jo same doţivele. Na to vprašanje je odgovorilo 11 anketirank, kar je dobra četrtina (28 

%) vseh vprašanih. Na kratko bom strnila nekaj primerov in ukrepov, ki so jih zapisale 

anketiranke.  

 

Ena strokovna delavka sprva ni opazila, da je nad otrokom izvajano nasilje. Opazila je le, 

da je otrok v nekaterih pogledih drugačen od ostalih. Bil je zelo grob in ni imel občutka, 

kako močno lahko prime vrstnika. Nato je v skupino prišla svetovalna delavka in povedala, 

da je center za socialno delo vloţil zahtevo za odvzem otroka zaradi suma zanemarjanja in 

psihičnega nasilja nad njim. Prijavo je center za socialno delo dobil s strani babice. S 

sodelavko sta podali mnenje glede otroka, kasneje so ju seznanjali s potekom postopka. 

Center za socialno delo se je z materjo dogovoril o ukrepih in spremembah pri skrbi za 

otroka in postopek se odvija v korist otroka. 

 

Nekaj strokovnih delavk (5) je opisalo probleme pri ločitvah staršev. Omenile so primere 

(3), da niso vedele komu od staršev lahko dajo otroka in komu ne. Tudi to je vplivalo na 

otroka, saj je ločitev staršev zanj lahko vrsta psihičnega nasilja.  

 

Dve strokovni delavki sta opisali nasilje med vrstniki. V prvem primeru je nasilje (fizično 

in psihično) prišlo tako daleč, da je bilo potrebno obvestiti vodstvo vrtca ter starše. Sklicali 

so sestanek, na katerem so bili prisotni starši, svetovalna delavka, vodstvo vrtca in 

vzgojiteljica. Pogovorili so se o dogodkih in ukrepih. Pogovorili so se tudi z otrokoma, ki 

sta kasneje z večkratnim opozarjanjem in ustreznimi ukrepi prenehala z medvrstniškim 

nasiljem. V drugem primeru pa je vzgojiteljica (v 1. razredu) dobila od dečka listek, na 

katerem je pisalo, da si fantje v straniščih  v ritko vtikajo lulčke. Vzgojiteljica je o tem 

dogodku obvestila svetovalno delavko, ki se je pogovorila z otroki.  

 

Dve strokovni delavki sta opisali primer fizičnega nasilja nad otrokom. V enem primeru je 

vzgojiteljica opazila modrice pri otroku, njegovo vedenje je postajalo čudno, ni se  

vključeval v dejavnosti, bil je ţalosten in jokav. S sodelavko sta obvestili svetovalno 

delavko, ki se je pogovorila z njima in s starši. Nadaljnjih postopkov oziroma ukrepov ni 

zapisala. V drugem primeru pa je vzgojiteljica sodelovala s centrom za socialno delo. 

Primer je prišel na sodišče, kjer so ga uspešno zaključili in s tem pomagali otroku. 

Vzgojiteljica je še zapisala, da je imela velike teţave z nasilneţem po obravnavi 

(zasledovanje, groţnje). 

 

Zadnji opisan primer je primer spolne zlorabe. Anketiranka je zapisala, da se otrok ni ţelel 

previjati, med previjanjem je jokal in kričal. Njegovi spolni organi so bili raztrgani, o 

stanju so obvestili center za socialno delo in nato svetovalno sluţbo, ki sta nadaljevala z 

obravnavo primera. Razrešitev je bila, da obtoţeni očim sluţi zaporno kazen. Problem 

skozi celoten postopek je bil zanikanje in zatiskanje oči s strani otrokove matere.  
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V vseh opisanih primerih je bilo pravilno, da so vzgojiteljice ukrepale in s primerom 

seznanile svetovalno sluţbo, vodstvo in tudi center za socialno delo, saj so le tako ustrezno 

pomagale otroku. Menim, da bi morale vse vzgojiteljice ukrepati in pomagati otroku, tudi 

če bi se pri tem bale za svojo varnost.  
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12. ZAKLJUČEK  

 

Nasilje nad otroki je razširjen pojav, ki ni omejen na določeno kulturo, druţbo, raso, 

veroizpoved in spol … Zavedati se moramo, da je nasilje prisotno v naših ţivljenjih in da 

so strokovni delavci izredno pomemben dejavnik pri zaščiti otroka, ki je ţrtev nasilja. 

Otroci v vrtcu in drugih vzgojno-varstvenih ustanovah preţivijo velik del dneva, zato ni 

presenetljivo, da prav strokovnim delavkam velikokrat zaupajo, da so ţrtve nasilja s strani 

staršev, vrstnikov, sorodnikov, drugih strokovnih delavk ali neznancev. Pomembno je, da 

so strokovni delavci izobraţeni na področju prepoznavanja nasilja nad otroki in ukrepanja. 

Ko otrok zaupa strokovnemu delavcu, da je ţrtev nasilja, je zelo pomemben njegov prvi 

odziv. Otroka mora pohvaliti, da je ravnal pravilno, ga pozorno poslušati in vmes ne 

prekinjati, prav tako pa je potrebno otroku povedati, da bo storilec prijavljen na CSD in mu 

obrazloţiti, kakšen je nadaljnji postopek. Nikoli pa mu ne smemo obljubiti, da storilca ne 

bo več videl ali pa, da ga storilec ne bo več nadlegoval, tudi če ga ţelimo s tem pomiriti, 

saj je pot do razrešitve primera praviloma dolgotrajna in teţavna. A. Mikuš Kos (1997) 

poroča, da mnogi primeri telesne in spolne zlorabe lahko trajajo od enega do treh let po 

tem, ko je bil postavljen sum zlorabe otroka. Zato morajo strokovni delavci ob sumu na 

zlorabo ukrepati takoj. Če je strokovni delavec v dilemi, je najbolje, da se pogovori s 

svetovalno delavko oz. vodstvom vrtca, ki bodo znali pravilno ukrepati in posredovati 

informacije ustreznim institucijam. Vzgojitelj mora biti otroku v oporo, ga ščititi in se z 

njim o tem oz. o njegovih teţavah tudi pogovarjati.  

 

V uvodu sem se spraševala, ali so strokovni delavci dovolj usposobljeni za prepoznavanje 

nasilja nad otroki in ali znajo v takem primeru pravilno ukrepati. Rezultati raziskave, ki 

sem jo izvedla, so pokazali, da so strokovne delavke zelo slabo seznanjene z zakonodajo, 

ki opredeljuje nasilje nad otroki in njenimi ukrepi. Čeprav večina ocenjuje, da je zmerno 

usposobljena za prepoznavanje nasilja nad otroki, to trditev lahko ovrţemo z dejstvom, da 

večina ne pozna pravilnih ukrepov ob zaznavi nasilja. Menim, da je slabo poznavanje 

posledica tega, da se večina še ni udeleţila nobenega izobraţevanja na to temo. Tudi same 

so izrazile ţeljo, da bi se v prihodnosti rade udeleţile predavanja oz. delavnic, še posebej 

pa jih zanima prepoznavanje nasilja nad otroki s pomočjo risbe otrok. Med branjem 

strokovne literature sem zasledila knjigo avtorice Frei (1996), v kateri so opisani primeri, 

kako lahko otrok skozi risanje izrazi svoje teţave oz. zlorabo. Knjigo priporočam 

strokovnim delavkam, ki jih zanima ta tehnika zaznavanja nasilja nad otrokom.  

 

Na osnovi rezultatov anketnega vprašalnika lahko predvidevam, da bi večina ob sumu, da 

je otrok ţrtev nasilja, preučila potrebno literaturo in zakonodajo. Tako bi znala ukrepati in 

pravilno zapisati pogovor z otrokom, ki je pomemben dokument pri prijavi nasilja nad 

njim. Menim, da je prepoznavanje nasilja nad otroki zelo teţavno in da se velikokrat 

znajdemo v dilemi, ali je dejanje resnično ali pa si ga samo domišljamo oz. se sprašujemo, 

ali je vzrok za otrokovo vedenje kje drugje. Tudi če se strokovne delavke znajdejo v 

tovrstni dilemi in niso prepričane, ali je nad otrokom izvajano nasilje, je bolje, da se sum 

prijavi, kot pa da je otrok ţrtev nasilja in mu nihče ne pomaga. Upam, da sem s to 
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raziskavo vsaj malo spodbudila strokovne delavke, da postanejo pozorne na znake nasilja 

nad otrokom in da preučijo literaturo in ukrepe, ki jim bodo morda prišli prav pri njihovem 

delu.  

 

Vrtec ima pomembno vlogo varovalnega dejavnika v ţivljenju otrok, zato je pomembno, 

da so strokovne delavke izobraţene tudi glede nasilja nad otroki. Nasilja nad otroki se ne 

da izkoreniniti, lahko pa ga zmanjšamo. Menim, da bi morali strokovni delavci strmeti k 

ničelni toleranci nasilja. Otroke bi morali ozaveščati o nasilju in njegovih negativnih 

posledicah. Dejavnosti, ki jih lahko strokovne delavke uporabijo v vrtcu, so zapisane v 

knjigi Strategije za preprečevanje nasilja (Lešnik Mugnaioni, 2005).  

 

Rezultati raziskave lahko spodbudijo strokovne delavke, da se bolj izobrazijo na področju 

prepoznave nasilja nad otroki in da pri tem postanejo bolj pozorne na različne oblike 

nasilja, pri čemer ne smejo pozabiti, da je ob sumu zlorabe vedno potrebno takoj ukrepati. 

Zavedam pa se, da so rezultati moje raziskave zaradi majhnega in priloţnostnega vzorca 

omejeni in jih ne smemo posploševati na populacijo vseh vzgojiteljev predšolskih otrok v 

slovenskih vrtcih. 

 

Pri pisanju diplomske naloge sem pridobila veliko novega znanja o nasilju nad otroki. S 

pridobljenim znanjem sem postala bolj samozavestna, saj vem, da bom pri svojem delu v 

vrtcu znala pravilno ukrepati v primeru zlorabe otroka.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN POMOČNIKE 

VZGOJITELJEV 

 

Spoštovani, 

sem Monika Pogačar, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pripravljam diplomsko 

delo z naslovom Prepoznavanje nasilja nad otroki in ravnanje vzgojiteljic predšolskih 

otrok. Zanimajo me vaše izkušnje v zvezi z nasiljem nad otroki, vaša usposobljenost o 

prepoznavanju ter ravnanju vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja pri zaznavi nasilja nad 

otrokom. Anketni vprašalnik je anonimen. 

 

Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem. 

 

Spol: M  Ţ                                                          Starost: _____ let  

 

Stopnja izobrazbe: 

  srednja vzgojiteljska šola  

  2-letna višja vzgojiteljska šola 

  3-letni visoki strokovni program  

  magisterij ali doktorat 

  drugo (napišite kaj): 

_______________ 

 

Leta delovne dobe (v vrtcu):  

 

1. Kaj za vas predstavlja nasilje nad otrokom? (Obkroţite, moţnih je več odgovorov.) 

 

  ustrahovanje otroka 

  zanemarjanje 

  vpitje 

  klofuta 

  otipavanje 

  finančno prikrajšanje  

  dolgotrajno prisilno klečanje 

  drugo (napišite kaj): 

___________________________________________________________________ 

 

2. Kako bi ocenili pogostost posameznih oblik nasilja? (Od 1 do 5; 1 = najbolj pogosta 

vrsta nasilja, 5 = najmanj pogosta vrsta nasilja.) 

 

  fizično nasilje 

  ekonomsko nasilje 

  zanemarjanje otroka 

  spolno nasilje 

  psihično nasilje 
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3. Kako lahko prepoznamo nasilje nad otrokom? (Moţnih je več odgovorov.) 

 

  otrok ima modrice, poškodbe  

  otrok nenadno spremeni svoje 

vedenje 

  otrok ima bolečine v genitalnem 

predelu 

  telesna higiena otroka je 

pomanjkljiva 

  otrok je pogosto zaskrbljen, 

ţalosten 

  otrok ima strah pred odhodom 

domov

  drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Ste se ţe kdaj udeleţili izobraţevanja na temo nasilja nad otrokom? 

 

  Da. Prosim navedite, kdo je organiziral izobraţevanje, obliko (predavanje, 

delavnica ...) in trajanje le-tega:  

___________________________________________________________________ 

 

  Ne. 

 

5. Ste še kje dobili potrebne informacije, da ste ali bi lahko ukrepali v primeru 

nasilja nad otrokom? Če da, navedite kje: 

___________________________________________________________________ 

 

6. Ali poznate zakone in predpise, ki opredeljujejo nasilje nad otrokom? Če da, vas 

prosim, da jih navedete: 

___________________________________________________________________ 

 

7.  Ali ste koga obvestili o primeru nasilja nad otrokom v vaši skupini? Če da, koga? 

(Obkroţite tisti, ki ste ţe imeli primer nasilja nad otrokom; lahko obkroţite več 

odgovorov.) 

 

  ne 

  sodelavko ali sodelavca  

  vodstvo vrtca 

  svetovalno sluţbo 

  policijo 

  

  center za socialno delo 

  starše otroka 

  drugo osebo oz. institucijo:  

______________________ 

 

8. Kako naj bi sledila dejanja ob zaznavi nasilja nad otrokom? (S številkami od 1 do 4 

označite v pravilnem vrstnem redu.) 

 

  izdelava zapisnika 

  sklic internega tima 

 

  obvestitev centra za socialno delo 

  obvestitev vodstva vrtca/svetovalnega 

delavca 
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9. Ali ste v primeru nasilja nad otrokom pripravljeni pričati na sodišču? (Obkroţite 

odgovor.) 

 

–  Da.              

–  Ne. Zakaj? 

______________________________________________________________________ 

10. So (bi) se vam ob sumu nasilja nad otrokom porajale dileme? Katere? (Npr. kaj, 

če ni res; ali bo nasilneţ ogrozil tudi mene, itd.) 

 

 

 

 

11. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, koliko menite, da ste usposobljeni prepoznati primer 

nasilja nad otrokom. (Obkroţite ustrezno številko.) 

 

1 = povsem neusposobljena  

2 = malo usposobljena 

3 = zmerno usposobljena 

4 = dobro usposobljena 

5 = zelo dobro usposobljena 

 

12. Opišite izkušnjo ob zaznavi nasilja nad otroki, če ste jo doţiveli. (Kako ste 

prepoznali nasilje nad otrokom; koga ste obvestili o primeru nasilja; so se pri tem 

pojavljali kakšni problemi – s starši, vodstvom, sodelavko; kako ste pomagale otroku, ki 

je bil ţrtev itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                      Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija 

 

 

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

OBRAVNAVI NASILJA V DRUŢINI ZA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNE ZAVODE  

 

Ustanova: Podatki o otroku: 

Priimek in ime: 

Spol (Obkroţite!) M 

 Ţ Rojstni datum: 

 Razred: 

(popolni podatki o vzgojno- 

izobraţevalnem zavodu, 

naslov) 

 

 

Zapis izdelal: Delovno mesto: 

Zapis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Po potrebi dodajte vrstice.) 
Ali je strokovni delavec VIZ ţe obvestil CSD oziroma izven poslovnega časa centra 

interventno sluţbo CSD o potrebni ustrezni zdravstveni oskrbi oziroma takojšnji 

zaščiti otroka?   (Obkroţite!) DA NE 

Obrazloţitev: 

 

 

(Po potrebi dodajte vrstice.) Datum in ura, ko je otrok v razgovoru poročal o dogodku ali ko so bili opaţeni znaki nasilja 

nad 

otrokom. 

 

 

 

Datum Ura: 

 

PREDAJA ZAPISA SVETOVALNI SLUŢBI: 

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

 

Ime in priimek svetovalnega delavca, ki je zapis Zapis 

prevzet Podpis: prevzel: dne: 

ob: 

Tel. št. svetovalnega delavca: 

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                                                


