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POVZETEK 

V strokovni in znanstveni literaturi je nasilje sorazmerno pogosto opredeljeno kot k cilju 

usmerjeno vedenje z namenom poškodbe oz. povzročitve škode. Nasilje je torej kršenje 

pravil varnega in kakovostnega skupnega bivanja, je kršenje človekovih pravic in človekovih 

osebnih mej. Je tudi zlorabljanje moči enega v škodo drugega, najpogosteje pa se dogaja 

med osebami, ki se med seboj poznajo. 

V teoretičnem delu sem opisala kakšna je vloga vzgojitelja pri prepoznavanju, preprečevanju 

in obravnavanju nasilja v družini. Zapisala sem, kateri so znaki, ki strokovnim delavcem 

pomagajo prepoznati nasilje in kaj je potrebno storiti ob zaznavi nasilja nad otroki. Zapisala 

sem tudi, kako lahko strokovni delavci preprečujejo nasilje nad otroki. Pozornost pa sem 

namenila tudi vlogi strokovnih delavcev pri obravnavi nasilja v družini, kako ravnati in kakšni 

so postopki, ko se le to pojavi.  

V sklopu empiričnega dela sem ugotavljala, kakšna je vloga strokovnih delavcev pri 

prepoznavanju in preprečevanju nasilja v družini, ter kateri so dejavniki, ki nam pomagajo 

prepoznati in preprečevati nasilje nad otroki. Zanimalo me je tudi, kako pomembni se 

strokovnim delavcem zdijo posamezni dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati in preprečevati 

nasilje.  
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ABSTRACT 

Professional and scientific sources relatively often define violence as aimed behaviour with 

the intention of causing damage or injury. Violence is therefore a breach of rules of safe and 

quality communal living, is a breach of human rights and personal space. It is also an abuse 

of power of one side which damages the other side, the most common occurrence of 

violence is among persons who know each other. 

In the theoretical part, I have described a role of a nursery teacher at recognising, preventing 

and dealing with a case of family violence. I have written what are the signs that help 

teaching staff to recognize cases of family violence and what action needs to taken when a 

case of family violence is detected. I have also noted down how child abuse is prevented by 

teaching staff. A lot of focus was given on the procedures that teaching staff need to follow 

in case of family violence.  

In the empirical part I was finding out what role does a member of teaching staff has in 

recognizing and preventing family violence and what are the factors that help us to 

recognize and reduce child abuse. I was interested in find out how important are these 

factors to teaching staff. 
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1. UVOD 

V diplomski nalogi bom izpostavila vlogo vzgojitelja pri prepoznavanju, obravnavanju in 

pri preprečevanju nasilja nad otroki. Pomembno je, da vzgojitelj pozna otroka in 

prepozna njegova odstopanja. Pri tem je treba biti zelo previden, saj ne gre vedno za 

nasilje v družini, ampak je ravnanje lahko posledica tudi drugih okoliščin. Pri obravnavi 

nasilja v družini je potrebno, da vzgojitelj pozna korake, po katerih potekajo obravnave. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) določa, da mora vzgojitelj ali drug delavec 

VIZ v primeru, ko pri otroku opazi spremembe, ki bi bile lahko posledica nasilja, ali mu 

otrok zaupa, da je žrtev nasilja, ali pa dobi vzgojitelj informacijo o nasilju od tretje osebe, 

takoj storiti sledeče: obvestiti svetovalnega delavca VIZ, v njegovi odsotnosti ravnatelja 

ali pomočnika ravnatelja, ob hudi poškodbi pa mora sam ali ob pomoči svetovalnega 

delavca obvestiti pristojni center za socialno delo ali policijo. Za preprečevanje nasilja je 

potrebna preventiva: starše bi bilo potrebno seznanjati z oblikami pomoči in z vsemi 

uradnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami, ki nudijo pomoč. Vzgojitelj mora 

imeti vpogled v naravo nasilja, se zavedati, kakšne vrste nasilja poznamo, kako se otrok 

obnaša, kadar doživlja nasilno ravnanje, in kako ga zaščitimo. Predpogoj za pravilno delo 

z otrokom je, da ga seznanjamo s tem, kakšne so njegove pravice. Potrebno mu je 

omogočiti, da spozna sebe in prostor, ki je samo njegov in v katerega drugi brez 

njegovega dovoljenja ne smejo posegati. Natančno opazovanje in beleženje vedenja 

otrok v vrtcu igra pomembno vlogo pri prepoznavanju nasilja. Najpomembnejše pa je 

nudenje pomoči družini, v kateri se nasilje dogaja. Pridobiti si moramo zaupanje 

družinskih članov in jih pritegniti k sodelovanju. Pomembno vlogo igra tudi odgovorno 

ravnanje institucij kot eden izmed kriterijev uspešnosti, saj lahko le medsebojno 

spoštovanje, sprejemanje in upoštevanje drugačnih mnenj privede do učinkovitega 

ugotavljanja ogroženosti otroka in njegove zaščite. 
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2. NASILJE 

2.1. OPREDELITEV NASILJA 

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

značilen po uporabi sile, pritiska«. Iz besede so izpeljani še drugi pojmi: nasiljevanje, 

nasiljevati, nasilnež, nasilnica, nasilništvo itn. (SSKJ 1994, 624). Nasilje je kršenje pravil 

varnega in kvalitetnega skupnega bivanja. Ljudje smo del širših in ožjih skupnosti, v katerih 

veljajo neka pravila, kakšno vedenje je dopustno in kakšno ni. Ker se družba in načini življenja 

spreminjajo, se obenem spreminjajo tudi pravila skupnega bivanja. Če je v odnosu prisotno 

nasilje, se zmanjšata občutek varnosti in kvaliteta življenja, ki je oškodovana na vseh 

področjih. Nasilje predstavlja tudi kršenje človekovih pravic ter človekovih osebnih mej. Vsak 

človek ima namreč pravico živeti varno, brez nasilja, obenem pa ima pravico s svojo 

nenasilno komunikacijo in pravnimi sredstvi ščititi svoje osebne meje in interese. Nasilje 

pomeni zlorabljanje moči enega v škodo drugega. Je namerno, nadzorovano, razumno ter 

premišljeno dejanje, ki se ponavlja. Največ nasilja se dogaja med osebami, ki se med seboj 

poznajo, zanj pa je vedno odgovoren povzročitelj nasilja, saj mu daje lažen občutek moči. 

Nasilje ni konflikt in ga z njim ne smemo enačiti, saj gre pri slednjem zgolj za kratkoročni 

spor, kjer se dogovarjamo o tem, katero mnenje bo obveljalo in katero ne. (Filipčič, 2008). A. 

Kristančič (2002)  definira nasilje kot simptom agresivnih in sovražnih dejavnosti posameznih 

skupin in njihovih članov. Meni, da je nasilje le ena od ravni izražanja agresije in sovraštva.   

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, psihičnega, spolnega ali ekonomskega nasilja 

enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu. Več o tem v nadaljevanju. 

(Filipčič, Klemenčič, 2011). V sodobnem času izpostavljenost otrok in mladostnikov nasilju v 

družini najpogosteje označujeta termina »trpinčenje« in »zloraba«. Oba termina vsebujeta 

širok razpon vedenja – od tistega, ki je neprimerno in neprijazno, do tistega, ki je brutalno in 

škodljivo. Gelles, pionir na področju raziskovanja nasilja v družini, ugotavlja, da se definicije 

zlorabe otrok pogosto nanašajo na: spolno zlorabo, pomanjkanje hrane in obleke, udarjanje 

otrok, mučenje, ter na dopuščanje, da otrok živi v okolju pomanjkanja in deviantnosti, se ne 

izobražuje redno in nima zdravstvene oskrbe. Definicija zlorabe otroka variira skozi čas med 

različnimi kulturami pa tudi med različnimi družbenimi in kulturnimi skupinami. (Domiter, 

Protner, 2014, str. 14). Gil zapiše, da zlorabo otroka predstavlja vsaka opustitev ali storitev, 

ki jo izvršijo posamezniki, družba ali institucije  kot celota. Za posledico, pa ima, da so otroci 
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prikrajšani pri enakosti socialnih, ekonomskih ali političnih pravic (Pečjak, 2014). Pri 

opredelitvi nasilja je potrebno biti previden, saj si vsak posameznik nasilje razlaga na svoj 

način. Za nekatere je nasilje že to, da otrok občasno prejme udarec po riti ali rahlo klofuto, 

spet za druge je to vzgojna metoda, ker menijo, da se bo otrok le tako lahko česa naučil in da 

kakšen rahel udarec nikakor ne smemo šteti za nasilje. Mejo med dovoljenim in 

nedovoljenim telesnim kaznovanjem so v posameznih državah morala določiti sama sodišča 

pri obravnavanju konkretnih primerov. Stopnja dopustnega je bila odvisna od konkretnih 

okoliščin, starosti otroka, stopnje njegovega psihofizičnega razvoja, spola otroka in 

kulturnega okolja. V nekaterih državah je nasilje nad otroki obravnavano bolj strogo.  Tako je 

Švedska leta 1979 prva zakonsko prepovedala vse oblike telesnega kaznovanja otrok v 

družini, kasneje pa so ji sledile še Finska, Danska in Norveška. Leta 1989 se je pridružila 

Avstrija in kasneje še Ciper ter Hrvaška. V Sloveniji pa za prepoved telesnega kaznovanja še 

ni splošno veljavne norme. (Filipčič, 2002, str. 161-162).  

2.2. VRSTE NASILJA 

Poznamo več vrst nasilja: fizično, psihično, spolno, ekonomsko, zanemarjanje in tišina kot 

nasilje. Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki osebi povzroči bolečino, strah ali 

ponižanje ne glede na to, ali so nastale poškodbe. (Plaz, 2004, Filipič, Klemenčič, 2011, str. 

13). Oblike fizičnega nasilja so lahko: zaušnice, klofutanje, lasanje, omejevanje gibanja, 

nasilno zapiranje, odrivanje, porivanje, brcanje, udarci z roko, predmeti, namerne opekline, 

zlomi, hude poškodbe. (prav tam). Psihično nasilje je ravnanje, s katerim povzročitelj nasilja 

pri osebi povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne 

stiske. (Plaz, 2004, Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 14). Oblike psihičnega nasilja: molk kot 

sredstvo pritiska, socialna izolacija, zavračanje, poniževanje, podcenjevanje, omalovaževanje, 

čustveno izsiljevanje, manipuliranje z otrokom, ustvarjanje klime strahu, terorja, 

zastraševanja, nepozornost do otrokovih potreb, nezaupanje, (čustveno) zanemarjanje, ali 

pa so drugi družinski člani žrtve psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega nasilja in otrok 

to opazuje, je priča nasilnim dejanjem oziroma živi v družini, kjer je prisotno nasilje. (Prav 

tam). 

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki ji oseba nasprotuje, je vanje prisiljena ali 

zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena (Filipič, Klemenčič, 2011, str. 14, 

Plaz, 2004). Oblike spolnega nasilja: otipavanje spolnih organov, siljenje otroka, naj se dotika 
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spolnih organov odraslega, samozadovoljevanje pred otrokom, siljenje otroka, da gleda 

pornografske filme in slike, navzočnost pri spolnem odnosu odraslih, otroška prostitucija, 

prisilni spolni odnos, posilstvo. (Prav tam). 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. (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 14, Plaz, 2004). Zanemarjanje je oblika 

nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, 

invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin. (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 15). Oblike 

zanemarjanja: neustrezno prehranjevanje, pomanjkljiva skrb za otrokovo zdravje, razvoj, 

pomanjkljiva skrb za oblačila in higieno, onemogočanje, da se otrok izobražuje. (Prav tam). 

Tišina je za otroke nasilje že takrat, ko se starši z njimi ne pogovarjajo. Kaj je lahko hujšega 

kakor to, da starši otroka ignorirajo in le-ta ne dobi njihove pozornosti. Tako vedenje lahko 

na otroke vpliva slabo, saj se ne zavedajo tega, zakaj se starši ne pogovarjajo z njimi in si zato 

znižujejo samopodobo. Starši morajo biti pozorni na otrokov jok, že ko je dojenček, in ga ne 

smejo ignorirati, saj otrok ne ve, zakaj ga ne slišijo. Ve samo, da ga je strah in da staršev ni. 

Otrok namreč, ko mu je hudo, išče pozornost, in če mu je ne damo, to razumejo kot 

zavrnitev. (Maj, Čirič, 2014, str. 21-23).  

2.3. NASILJE V DRUŽINI 

Nasilje v družini zajema različne oblike in različno intenzivna ravnanja z različnim 

posledicami. Pogosto je odvisna od subjektivne predstave posameznika (povzročitelj nasilja, 

žrtev, opazovalec) o primernosti medsebojnih odnosov, ki izhajajo iz subjektivne predstave 

vloge družinskih članov in splošnih vrednot posameznika. Delovanje države ne sme biti 

prepuščeno subjektivni opredelitvi strokovnih delavcev nekega ravnanja kot nasilja, ampak 

mora s pravnimi pravili in definicijami preseči subjektivne ocene. Bistveni elementi so 

enakost vseh pred zakonom in zagotavljanje enake stopnje pravne varnosti vsem. (Filipčič, 

Klemenčič, 2011). »Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali 

ekonomskega nasilja oziroma opustitev dolžne skrbi proti družinskemu članu ne glede na 

starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma 

povzročitelja nasilja.« (ZPND, 3. člen, 2008)  Pri tej splošni opredelitvi je potrebno dodati še 

to, da Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) določa tudi »krog« družinskih članov. 
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Čeprav so najpogostejše žrtve nasilja v družini ženske in otroci, se zakon o preprečevanju 

nasilja v družini ZPND ne omejuje samo na njihovo varstvo. Starost, spol ali druge osebne 

okoliščine tako žrtve kot tudi povzročitelja niso pomembne. »Krog« družinskih članov ne 

zajema samo mladoletne otroke, pač pa tudi starše in stare starše, žrtve in povzročitelji 

nasilja pa so lahko tako ženske kot moški. Nobena osebna lastnost  žrtev torej ne more 

opravičiti ali upravičiti nasilnih ravnanj. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008, 3. 

člen). Zakon o preprečevanju nasilja v družini ZPND (2008) je prvi zakon v slovenskem 

prostoru, ki jasno opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Zakon določa vlogo, naloge, 

mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju 

nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini. Vsaka žrtev ima tako 

pravico do spremljevalca, ki ji nudi duševno oporo, in pravico do brezplačne pravne pomoči. 

(Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008, 10. člen). Otroci so, poleg invalidov, starejših 

oseb in oseb s posebnimi potrebami, najbolj zavarovani. Zakon določa, da je otrok žrtev že v 

primeru, če je samo navzoč pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom. Vsakdo, ki 

sumi, da je otrok žrtev nasilja, mora po zakonu to prijaviti. Prijava se lahko izvrši na Center za 

socialno delo, na policijo ali državnem tožilstvu. Ta obveza velja tudi v primeru, če prijavitelja 

zavezuje poklicna molčečnost. Prepovedano je tudi izpostavljanje otrok množičnim medijem. 

Otroka smo vedno dolžni zavarovati pred vnovičnim podoživljanjem nasilja, zato moramo 

preprečiti izpostavljanje otrok medijem in morebitni stigmatizaciji v družbi (Filipčič, 2008). 

2.4. MEDVRSTNIŠKO NASILJE 

Medvrstniško nasilje je star pojav, čeprav do 70-ih let preteklega stoletja ni bil predmet 

sistematičnega preučevanja. Ross poudarja, da se večina raziskovalcev medvrstniškega 

nasilja med učenci strinja, da je trpinčenje oziroma medvrstniško nasilje resen in povsod 

prisoten problem, manj pa se jih strinja glede opredelitve tega pojava. Znanstveniki, kot so 

Smith, Ananiadou (2003) in Sullivan (2011), se strinjajo, da je medvrstniško nasilje zavestno, 

namerno in ponavljajoče se agresivno, manipulativno ter izključevalno vedenje ene ali več 

oseb proti eni ali več osebam, ki so šibkejši (fizično, psihično in socialno) od nasilneža. Torej 

če vse skupaj posplošimo, je to tisto nasilje, ki je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje časa, 

ima namen škoditi drugemu ter se pojavlja v različnih oblikah (verbalno, psihično ali fizično). 

Vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem (fizične ali psihične nemoči). Je 

pogosto skrito avtoriteti v šoli (učiteljem). Nasilneži ne pričakujejo, da bodo razkriti in da 
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bodo trpeli posledice za svoja dejanja. Nasilneže je pogosto strah nasilnih dejanj drugih, za 

žrtve pa ima tako nasilje fizične in psihične posledice. Nasilje deluje kot grožnja ne samo za 

žrtev, pač pa tudi za tiste, ki so priče temu nasilju, torej na opazovalce. (Pečjak, 2014, str. 8-

9). Raziskave, ki pozornost namenjajo proučevanju nasilja (npr. Owens, Shute in Slee, 2000; 

Salmivalli, Kaukiainen in Lagerspetz, 2000 v Kristančič, 2002) opredeljujejo naslednje nasilne 

oblike vedenja: 

- neposredno fizično agresijo (udarjanje, brcanje, spotikanje, suvanje, jemanje stvari, 

vlačenje in potiskanje), 

- neposredno verbalno agresijo (žaljenje, kričanje, prizadeti koga, zmerjanje, dajanje 

vzdevkov, zbadanje), 

- in posredne oblike agresije (sklepanje prijateljstva z drugimi iz maščevanja, 

ignoriranje, izločanje posameznika iz skupine, opravljanje, pripovedovanje slabih 

oziroma neresničnih zgodb, načrtovanje skrivnosti z namenom vznemirjenja drugega, 

govorjenje slabih strani za hrbtom, izdajanje skrivnosti, kritiziranje in spodbujanje 

drugih k sovraštvu do določene osebe, pozivanje drugih, naj se ne družijo z določeno 

osebo).  

Owens, Shute, Slee, Salmivalli, Kaukiainen in Lagerspetz so enotnega mnenja pri opredelitvi 

teh nasilnih oblik vedenj.  

2.5. KROG NASILJA – NASILJE V VRTCU IN NASILJE V DRUŽINI 

»Družina je primarna družbena skupina, za katero je značilna povezanost med starši in otroki 

in v kateri veljajo dolgotrajni intimni medosebni odnosi. V njej otrok dobi prve informacije o 

ljudeh, odnosih in komunikaciji, vlogah posameznikov in pravilih obnašanja v določeni 

skupnosti. V družini naj bi otrok dobil prvo občutje lastne vrednosti ter zaupanje v ljudi ter 

svet okoli sebe. Spodbude in zgledi njemu najbližjih oseb zasnujejo njegov vrednostni sistem, 

način izražanja samega sebe, sposobnost za reševanje in premagovanje vsakodnevnih težav 

in obremenitev. Posredno in neposredno v odnosih s starši in drugimi družinskimi člani 

dobiva napotke za socialno vedenje še za kasneje, ko se že osamosvoji.« (Pušnik v Muršič, 

2012, str. 107). Nasilje v družini naj bi bilo krožno povezano z nasiljem v drugih socialnih 

dejavnostih. Viktimiziranost otrok v družini kaže, da se poveča verjetnost za izvrševanje 

kaznivih dejanj v odrasli dobi. Obstaja torej velika verjetnost, da bo odrasel človek, ki je bil 

žrtev nasilja v družini v otroštvu, izvrševal kazniva dejanja. Pri tem ne gre za to, da je otrok 
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viktimiziran, če se izvaja nasilje nad njim. Otrok je žrtev nasilja, že samo če je opazovalec 

nasilja, ki se dogaja v družini med staršema. Primarno okolje, ki ga obeležuje nasilje med 

staršema, je za otroka razvojno izrazito neugodno, tudi če sam ni neposredna žrtev nasilja v 

družini. Kot žrtev nasilja v družini se v drugih socialnih okoljih (izven družinskega okolja) 

prelevi v storilca oziroma povzročitelja delikventnih dejanj, npr. med vrstniki v šoli. Ena 

izmed posledic nasilja v družini je tudi povečanje verjetnosti, da bo otrok v odrasli dobi tudi v 

novi družini, ki si jo bo ustvaril, izvajal nasilje. V tem smislu gre za svojevrstno kroženje 

nasilja. (Muršič, 2012). 

3. PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA NASILJA 

3.1. PREPOZNAVANJE NASILJA 

S preventivnimi dejavnostmi lahko občutno zmanjšamo različne oblike nasilja v družini. 

Veliko naredimo že s tem, da sproti in učinkovito rešujemo probleme, če se nam otrok 

zaupa. Po potrebi vključimo v pogovor tudi starše. Pomembno je tudi to, da se strokovni 

delavci vrtca z otroki pogovarjajo o nasilju in lahko izvajajo sklop na temo nasilja. V sklopu 

otroku razložijo, da nasilna dejanja niso primerna in da lahko težave rešujemo na drugačne 

načine, recimo s pogovorom. Naučijo jih, da nikakor ne rešujemo težav s silo. Kdo od otrok se 

lahko tudi odpre in sam spregovori o nasilju. (Mandl, 2010). Žrtve nasilja lahko prepoznamo 

po različnih znakih, vendar je pri opazovanju treba biti zelo previden, saj ne gre vedno za 

nasilje v družini, ampak je lahko ravnanje posledica drugih okoliščin. Pomembno je, da 

vzgojitelj pozna otroka in prepozna njegova odstopanja, ko se le ta pojavijo. (Pavlovič, 2008). 

Pri otroku lahko opazimo različne poškodbe na obrazu – modrice, praske ali druge poškodbe. 

Vidne so lahko tudi kakršnekoli poškodbe na telesu, kot so opekline, razni odtisi predmetov. 

Otrok lahko potoži tudi o različnih bolečinah, npr. glavobol, bolečina v trebuhu. Opazimo 

lahko tudi seksualno agresivno neustrezno vedenje ali slaba prehranjenost. Pri otroku je 

lahko opazna tudi pomanjkljiva urejenost, neprijeten telesni vonj, prevelika ali premajhna, 

umazana in raztrgana oblačila, pomanjkanje oblačil v nahrbtniku, pomanjkljivost oblačil; 

otroci lahko npr. hodijo v vrtec premalo oblečeni. Pozorni moramo biti tudi na ustrezno 

zdravljenje: higiena zob, otrok slabo vidi in nima očal, otrok slabo sliši in starši ne ukrepajo 

pravilno. Pojavi se lahko tudi zaskrbljenost, da je kdo od staršev v nevarnosti ali da je 

ogrožen. Otroci se lahko izogibajo skupnim aktivnostim in stikom z vrstniki. Možno je, da 
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otroci izražajo pomanjkanje samozaupanja pri novih aktivnostih, jih je strah pred neuspehom 

in se bojijo kazni ob neuspehu. Agresivni so lahko do vzgojiteljic ali otrok oziroma imajo 

izbruhe jeze in težko nadzirajo svoja čustva. Kažejo lahko strah pred odhodom domov, pred 

starši, skrbi jih, kaj se bo doma spet zgodilo, ali se bo nad njimi zopet izvajalo nasilje. Otroci 

lahko kažejo tudi značilnosti hiperaktivnega in živčnega vedenja. Nasilje dojemajo kot nekaj 

normalnega, kar je prisotno v vsaki družini, da je to del vsakdanjika in da se probleme rešuje 

samo na nasilen način. Taki otroci so običajno nesposobni izražati lastna čustva, imajo 

občutek manjvrednosti, slabšo samozavest in so preveč samokritični. Za njih je značilno 

nekontrolirano obnašanje, npr. metanje predmetov po igralnici in razmetavanje igrač. 

Običajno ne znajo izražati čustva, ne vedo, kaj je pravilno in kaj ne, kakšno vedenje je 

sprejemljivo in kakšno ne. Nasilje je nekaj samo po sebi umevnega, ker se nasilno ravnanje 

pojavlja doma, mislijo, da je to način za izražanje jeze. (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 15-16). 

3.2. VLOGA VZGOJITELJA PRI PREPOZNAVANJU NASILJA V DRUŽINI 

Na začetku se moramo zavedati, da je odstopajoče vedenje lahko posledica številnih vzrokov 

in da je nasilje v družini le eden izmed teh. Pomembno je, da si prizadevamo dobiti zaupanje 

otrok in pri tem krepiti občutek, da je vrtec varno okolje. Potrebno si je zastaviti vprašanja, 

kaj je problem, kdaj se je pojavil, kako pogosto je prisotno določeno vedenje, kdo občuti 

posledice takega vedenja, kaj smo poskusili narediti in kakšni so bili učinki. Kasneje se je 

potrebno pogovoriti s svetovalnim delavcem, da bi bolje razumeli morebitne vzroke za 

otrokovo vedenje. Od svetovalnega delavca si moramo pridobiti čim več informacij, saj nam 

le on lahko nudi uspešne rešitve, ker ima pridobljeno znanje na tem področju in morda ima 

celo sam že veliko izkušenj s takimi primeri ter mu niso tuji. (Pavlovič, 2008). 

Svetovalni delavec mora biti oseba, ki ji lahko zaupamo, saj bomo le tako uspešno nadaljevali 

razgovor. Morda svetovalni delavec celo pozna to družino, je bil z njo že v stiku, pozna 

okoliščine, lahko celo ve, kaj se je v družini dogajalo že v preteklosti, še posebej, če gre za 

mlajšega otroka in so imeli podobne težave že s starejšim. Vsak nasvet in pomoč nam v 

nadaljnjem lahko pride še kako prav. Če sumimo, da gre za nasilje v družini, je potrebno 

narediti zapis. Na govorilnih urah je priporočljivo, da staršem povemo, da opažamo 

spremembe, jih vprašamo, ali je tudi doma tako, ali morda poznajo razlog za spremembe. 

Pogovorimo se z njimi o možnih oblikah pomoči doma in v vrtcu. O problemih v družinah je 

težko govoriti, saj jih pogosto starši in otroci prikrivajo, strokovni delavci pa nimajo pravice 
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posegati v zasebnost družine. Starši se običajno ne upajo odpreti, saj imajo strah pred tem, 

da bi bilo samo še slabše in bi se vse skupaj samo še stopnjevalo, če bi kdo ugotovil. V 

pogovoru je potrebno pokazati zaskrbljenost za otroka in željo pomagati. Mogoče se nam bo 

starš celo kdaj v bližnji prihodnosti skušal približati in spregovoriti o nasilju in takrat mu je 

potrebno prisluhniti, se z njim pogovoriti, mu dati vedeti, da smo osebe, na katere se lahko 

zanesejo in lahko računajo. Po pogovoru s staršem pa je potrebno narediti zapis. Če nam o 

nasilju zaupa otrok, se moramo z njim pogovoriti sami ali s sodelovanjem svetovalne službe. 

(Filipčič, Klemenčič, 2012). 

3.3. VLOGA VZGOJITELJA PRI OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI 

Najpomembnejše dejstvo je, da morajo biti otroci zaščiteni pred zlorabo in zanemarjanjem. 

Načelo najboljše koristi za otroka je vodilno načelo skrbi in pomoči. Za dobrobit in zaščito 

otrok smo odgovorni vsi. Ob sumu, da je otrok žrtev nasilja, mora vsakdo, še posebej pa 

strokovni delavci, kljub varovanju poklicne skrivnosti, takoj obvestiti policijo, center za 

socialno delo ali državno tožilstvo. Sum lahko oseba sporoči ustno ali pisno. V primeru, da 

gre za hujše posledice nasilja, pa je potrebno takoj poklicati policijo in nato ona obvesti 

center za socialno delo (v nadaljevanju CSD). (Zoltan, Lončar, Zupanec 2008). Nasilje v družini 

obravnavamo po različnih korakih. Prvi in najpomembnejši korak je informacija o nasilju v 

družini: otrok spregovori sam, strokovni delavec opazi poškodbe, spremembe v vedenju ali 

informacije od tretje osebe. Drugi korak je obvestilo šolski svetovalni službi in izdelava 

zapisa: ko se otrok zaupa, mora zaposleni v VIZ takoj obvestiti svetovalnega delavca. Od 

delavcev se ne zahteva odkrivanja ali zbiranja dokazov o nasilju nad otrokom. Pravilnik o 

obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževale zavode (3. člen, 2009) opredeljuje, da 

naloga VIZ ni presojanje, ali gre za nasilje ali ne, za kakšno obliko nasilja gre ter kdo je 

storilec. Prav tako mora delavec sam ali s pomočjo svetovalnega delavca narediti zapis 

opažanj, dogodka ali pa pogovora z otrokom. Če gre za nujen primer, je potrebno takojšnje 

obvestilo CSD: »če je otrok fizično poškodovan, pri spolnem nasilju ali ob hudi psihični stiski 

otroka (npr. otrok noče domov, je vidno prizadet, hudo joka, ali kako drugače kaže stisko) 

mora zaposleni takoj obvestiti CSD (ali policijo), ki poskrbi za ustrezno zdravstveno oskrbo ali 

namestitev otroka. Zaposleni ni dolžan otroka sam odpeljati v zdravstveni dom, bolnišnico ali 

drugo institucijo, saj za to ni pristojen. Lahko pa mu pomaga služba ali vodstvo vrtca.« 

(Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 25-26). Opravi se pogovor z otrokom: najpogostejše vprašanje, 
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ki si ga postavljajo strokovni delavci je, kako se z otrokom pogovoriti, ko pove, da je bil žrtev 

nasilja, kako mu pomagati, kje se pogovoriti, kaj je za otroka pomembno, kaj želi vedeti. 

Potrebno je upoštevati osnovne smernice oziroma načela in tako razrešiti dileme. 

Pomembno je, da otroku verjamemo, razumemo njegov svet, poznamo posebnosti 

njegovega funkcioniranja in doživljanja, poslušamo, otroka podpiramo in spodbujamo, 

postavljamo konkretna vprašanja, pripravimo takojšnji načrt pomoči, s katerim je otrok 

seznanjen. Odločilen je tudi takojšen pogovor in odziv na povedano, enkraten pogovor in 

zapis. Navzoča naj bo oseba, ki ji otrok zaupa, pogovor pa naj poteka v otrokovem znanem in 

prijetnem prostoru. Otrok mora prejeti jasne odgovore na vprašanja kaj in kako se bo 

odvijalo v nadaljevanju. Nato sledi posredovanje suma o nasilju drugim institucijam: isti ali 

najkasneje naslednji delovni dan je potrebno obvestiti o dogodku center za socialno delo ali 

policijo. Obvestilo je lahko po telefonu, prijava pa mora biti poslana v pisni obliki po pošti, 

skupaj z zapisom. Nadaljnje preiskave in razgovore vodijo strokovni delavci CSD oziroma 

policija. Na koncu sledi sklic internega tima: Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-

izobraževalne zavode (6. člen, 2009) predvideva, da vse dejavnosti znotraj VIZ tečejo hitro. 

Zelo pomembno je usklajeno delovanje strokovnih delavcev znotraj VIZ, ki ima za otroka 

pomembno podporno funkcijo. Najkasneje naslednji dan se skliče interni tim v VIZ, ki je 

zadolžen za pripravo pomoči otroku, obenem pa bo omogočal medsebojno podporo vsem 

delavcem, ki delajo z otrokom. (Filipčič, Klemenčič 2012, Pravilnik o obravnavi nasilja v 

družini za vzgojno-izobraževalne zavode, 2008). 
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Shema 1: Informacija o nasilju (Janjušević, Klemenčič, 2008). 

3.4. VLOGA VZGOJITELJA V DELOVANJU INTERNEGA TIMA 

Interni tim ima pomembno vlogo v postopku, zato mu tudi Pravilnik o obravnavi nasilja v 

družini za vzgojno-izobraževalne zavode (7. člen, 2009) namenja veliko prostora. Ta tim 

skliče svetovalni delavec, njegovi člani pa so: otrokov vzgojitelj, svetovalna služba in delavec, 

ki je naredil zapis. Ta tim tudi vodi svetovalni delavec in vsaj na prvem sestanku je prisoten 
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tudi ravnatelj vrtca. Vsak član tima opravlja svojo nalogo, ki izhaja iz njegovih strokovnih 

kompetenc, znanj in delovnega mesta, njihova skupna naloga pa je podpora oziroma pomoč 

otroku v VIZ, ki mora vsebovati konkretne naloge posameznih delavcev pa tudi roke za 

izvedbo. Naloga vzgojitelja je, da zbira vse zapiske, se pogovori s starši, če je potrebno, in 

nudi zaščito otroku. Tim se dogovori tudi o podpori in sodelovanju s staršem ali skrbniki, ki 

otroka ščitijo. To nalogo običajno opravljajo svetovalni delavci, seveda če starši to sploh 

želijo. Vloga svetovalne službe je podpora družini. Vsi zapisniki, ki se jih naredi, so strogo 

varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (8. člen, 2009). »Delo internega 

tima je dinamičen proces, ki omogoča izrazito načrtovano, usklajeno in na spremembe pri 

otroku ali v njegovem okolju odzivno delovanje.« (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 25-29). 

Ravnatelj ali svetovalna služba VIZ starše o opravljeni prijavi nasilja obvesti le takrat, ko 

presodi, da je to v korist otroka. Po sklicu internega tima se dogovorijo, kako bodo otroka 

podprli in mu nudili pomoč. Če je VIZ uradno obveščen, da je bila povzročitelju nasilja 

izrečena prepoved približevanja otroku, ki jo je izreklo sodišče ali policija zaradi izvajanja 

nasilja v družini, o zaznanih kršitvah te prepovedi ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja 

sodeluje s policijo in vloži prijavo na policijo, v primeru, da eden od staršev ali druga odrasla 

oseba, ki izvaja nasilje nad otrokom, izvaja tudi nasilje nad zaposlenimi v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. (Filipčič, Klemenčič 2011, Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za 

vzgojno-izobraževalne zavode, 2009).  

3.5. IZDELAVA ZAPISA O DOGODKU 

»Zapis dogodka je uradni dokument, ki je podlaga za prijavo nasilja CSD, policiji ali 

državnemu tožilstvu ter za nudenje pomoči otroku v okviru VIZ. V zapisu dogodka je treba 

navesti vse okoliščine in opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje in da je 

otrok ogrožen. Delavec VIZ, ki naredi zapis, zapiše tudi, ali so potrebni takojšnji ukrepi za 

zaščito otroka.« (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, 

2009, 4. člen). Zapis o dogodku oziroma izdelava zapisa je ena od prvih nalog vseh delavcev 

VIZ, po tem ko se srečajo z otrokom, ki doživlja nasilje. Dobro izdelan zapis je eden od 

ključnih informacij. V njem 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. Vsi izrazi, ki jih je uporabil otrok, morajo biti zapisani dobesedno in 

nespremenjeno. Zapis otrokovega govorjenja je namreč pomemben za vse nadaljnje 
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obravnave oziroma postopke, npr. svetovanja, sodno izvedenstvo in kazenski pregon storilca. 

Vsak del pripovedi, tudi tisti, ki se nam ne zdijo tako pomembni, so na koncu ključnega 

pomena. Pozorni smo tudi, da zapišemo imena oseb, ki jih otrok navaja. Pomembna je torej 

natančnost zapisa. Zavedati se moramo, da je zapis objektiven posnetek tega, kar je povedal 

otrok. Vsako nasilje, še zlasti tisto nad otrokom, lahko v nas zbudi izrazito močna in 

neprijetna čustva, od jeze, gneva do občutkov nemoči. Vendar pa moramo paziti, da smo pri 

zapisu čim bolj objektivni, zato vanj nikoli ne vmešavamo svojih sodb, mnenj in lastnih 

občutkov. Primerna morajo biti tudi naša vprašanja, torej naj bodo kratka, jasna in nevtralna 

ter brez sugestij. (Filipčič, Klemenčič, 2011). Dogodek opišemo kratko in jedrnato, s 

temeljnimi podatki, kaj se je zgodilo in kje se je zgodil nasilni dogodek, kdo je izvajal nasilje in 

v kakšni obliki. Dogodka ne smemo interpretirati. Pomembno je, da je čim več dobesednega 

govora in da zapišemo dobesedne izjave otroka ali druge osebe. Zapisa ne delamo med 

samim razgovorom, razen če je nujno (zapišemo ključne podatke). V zapisu je potrebno 

napisati vse izraze, ki jih je uporabil otrok, dobesedno in nespremenjeno. Kadar v pripovedi 

ni jasno, kdo je izvajal nasilje ali pa ni jasno, kje se je dogodek zgodil, in je otrok v svojem 

pripovedovanju zmeden, ga skušamo spodbuditi s podvprašanji, vendar morajo biti le-ta 

nevtralna. Pomembno je, da otroku povemo, da bo razgovor zapisan in ga seznanimo z 

nadaljnjim postopkom. Otrok zapisa ne podpisuje. Zapis naredimo takoj po razgovoru, ko so 

informacije še sveže in popolne. Pri izdelavi zapisa je v pomoč tudi obrazec zapisa, ki je 

priloga Pravilnika. Takoj po tem, ko opravimo zapis, ga predamo svetovalnemu delavcu, če 

pa smo pred tem obvestili tudi interventno službo CSD, mora biti to prav tako navedeno v 

zapisu. (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 31-33) 

4. PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKOM 

4.1. PREPREČEVANJE NASILJA 

Otrok je bitje s svojim zakonitostmi, odvisen je od odraslega in potrebuje od njega ustrezen 

pristop. Njegov razvoj je odvisen od dednosti, okolja ter otrokove lastne aktivnosti. Dednost 

pomeni, da smo prinesli na svet vsak svoje možnosti za razvoj. Da te možnosti razvije, 

potrebuje otrok ustrezno okolje, ugodna tla in klimo. Starši vedo, kaj potrebuje za svoj razvoj 

in mu nudijo potrebne vzpodbude. Pravi čas, vzpodbude mu nudijo takrat, ko je za nekaj 

dozorel. Zadovoljene morajo biti tudi biološke in čustvene potrebe. Ljudje imamo različne 
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notranje moči, različne sposobnosti, a iste potrebe. Od tega, kako se bomo na malčkove 

potrebe odzivali, je odvisna tudi strategija otrokovega obnašanja v kasnejšem življenju. 

Otroci preizkušajo, s kakšnim vedenjem bodo priklicali starševsko pozornost, ali bo to samo 

lepa beseda, ali bodo morali tudi kričati, tepsti, jokati. Če jih starši ignorirajo, jim s tem dajejo 

občutek manjvrednosti, da za njih sploh ne obstajajo in niso pomembni. Zato je otrokom 

potrebno zadovoljevati osnovne čustvene potrebe: po prejemanju in izkazovanju ljubezni, po 

varnosti, pripadnosti, zaupanju, po uspehu, po spoštovanju in priznavanju, po koristnosti, po 

osamosvajanju, po disciplinah in omejitvah. (Rutar, Leban, 2011). Za preprečevanje nasilja v 

družini določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini (1. člen, 2008) tudi vlogo in naloge 

državnih organov, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih služb, organov samoupravnih 

lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter določa 

ukrepe za varstvo žrtev nasilja v družini. (Filipčič, 2008). V nadaljevanju bom opisala vzgojo 

za nenasilje, kakšna je pomoč in zaščita otrok pred slabim ravnanjem odraslih s strani 

vzgojitelja, kako poteka delo z otroki in kakšna je pomoč družini ob pojavu nasilja.   

4.2. VZGOJA ZA NENASILJE 

S spreminjanjem okolja se spreminja tudi družina, njena vloga ter njen statusni in socialni 

pomen v družbenem okolju. Znanstveniki Jung, Rugelj, Godina, Moore, Sixmith in Knowles 

imajo različna teoretska izhodišča glede pomena vzgoje v družni. Jung trdi, da je mati tista 

prva oseba, ki je odgovorna za zdrav razvoj otroka. Če mati dovoljuje, da se nad njo in 

otrokom izvaja nasilje, bo otrok to sprejel kot način komuniciranja in nekaj povsem 

sprejemljivega v družbi. Enakega mnenja sta tudi Rugelj in V. Godina. Moore, Sixmith in 

Knowles pa pravijo, da otrok doživlja svojo družino kot edinstveno, saj v njej deli svoje 

zadovoljstvo, skupen čas in probleme. Pravijo, da se otrok v družini uči vzpostavljanja 

odnosov. (Dečman, Dobrnjič, Pagon, Pšunder, 2013). Karkoli v življenju počnemo, je vedno 

smiselno, če to počnemo z nekim jasnim ciljem. Ko govorimo o vzgoji, večkrat pozabimo, kaj 

je pravzaprav njen glavni cilj. Dolgoročni cilj vzgoje je zagotovo vzgojiti srečnega in 

samostojnega odraslega, ki bo sposoben življenja v družbi. Še ne dolgo nazaj je veljalo, da je 

»trda roka« najboljša vzgoja in najbrž je res, da si otroke najlažje podredimo tako, da nad 

njimi uveljavimo svojo moč. Družba pa se spreminja, raste in nasilje je postalo v njej 

nezaželeno. Telesno kaznovanje otrok je prepovedano in zato se mnogi starši sprašujejo, 

kako sploh vzgajati, s čim, na kakšen način. V preteklosti se ni izkazalo ne pretirano 
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kaznovanje, ne pretirana svoboda in zato smo danes izpostavljeni res težki situaciji, katero 

pot ubrati. Odgovor je ta, da ni enega recepta za dobro vzgojo, ene same metode, tehnike, ki 

bi rešila vse probleme in veljala za vedno. Ker se družba neprestano spreminja, se spreminja 

tudi način vzgoje. Otroci se med seboj razlikujejo po temperamentu že od rojstva, kasneje pa 

se razlike še povečujejo zaradi razlik v okolju, v katerem rastejo. Otroku so zgled njihovi 

starši, zato se moramo včasih kritično vprašati, kakšen zgled smo svojim otrokom. Otrok se 

mora počutiti ljubljenega, sprejetega in varnega. Vsak starš si mora zadati cilje, ki jih v 

določenem obdobju otrokovega razvoja želi doseči. Otroku je vedno potrebno postavljati 

cilje v skladu z njegovim razvojem in sposobnostmi. Če mu postavljamo prenizke cilje, ne bo 

razvil svojih potencialov, če pa od otroka zahtevamo preveč, bo to negativno vplivalo na 

njegovo samopodobo, lahko celo oviralo njegov razvoj ali v otroku okrepilo odpor do 

dejavnosti in aktivnosti. Vsak otrok je individuum zase in zato je smiselno, da pri postavljanju 

ciljev to upoštevamo ter takoj prilagodimo zahtevnost ciljev, ko opazimo, da smo jih postavili 

prenizko oziroma previsoko.  

Otroku veliko pomenijo pohvale, ko pohvalimo vedenje in njega samega. Pohvala pomaga 

veliko bolj kot nagrada. Nagrado naj otrok dobi samo kadar resnično naredi kaj izjemnega 

oziroma je v kakšno stvar vložil veliko truda. (Rutar, Leban, 2011). Kadar otrok naredi kakšno 

dejanje, ki ni pravilno, potrebuje kritiko. Prava kritika vedno vsebuje tri elemente: otroku 

moramo najprej povedati, kaj počne narobe, in opisati neustrezno vedenje. PRIMER: »Ne 

dovolim, da mečeš kocke po sobi.« (Rutar, Leban, 2011, str. 56) Nato mu moramo povedati, 

zakaj je to njegovo vedenje neustrezno. PRIMER: »S kocko lahko koga zadeneš in poškoduješ. 

Poleg tega se kocke polomijo, če jih mečeš ob tla.« (Prav tam) Na koncu pa moramo otroku 

še pokazati, katero vedenje bi bilo ustrezno, oziroma kaj od otroka pričakujemo. PRIMER: 

»Mečeš lahko mehko žogico, ki ne more nikogar poškodovati.« »Iz kock lahko zgradiš stolp 

ali kaj podobnega.« (prav tam). Kritika mora biti vedno usmerjena na otrokovo dejanje in ne 

na otrokovo osebnost. Razlog otrokovega napačnega vedenja pa je lahko tudi kje drugje in 

zato si je nujno potrebno postaviti vprašanja: kdaj je nazadnje jedel/pil, ali je utrujen/zdrav, 

ali mu posvečamo dovolj pozornosti, ali se do njega vedemo spoštljivo, ali smo sami dovolj 

mirni? Naslednja stopnja je kazen. Pri kazni je pomembno, da jo vnaprej napovemo. 

NAPRIMER: »Če takoj ne prenehaš skakati po postelji (lahko tudi: če ne boš prenehal skakati 

po postelji, ko bom preštela do 3, ipd.), zvečer ne boš smel gledati risanke.« (Rutar, Leban, 

2011, str. 59). Tako ima otrok možnost, da se sam odloči, ali bo prenehal s svojim dejanjem 
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ali bo nadaljeval. Kazni se moramo držati: če otrok ne preneha z nepravilnim vedenjem, 

kazen velja in res ni risank. Če želimo, da se bo otrok prenehal nezaželeno vesti, moramo 

izbrati tako kazen, ki ima za otroke dovolj tehtne posledice, zaradi katerih se je pripravljen 

odreči neustreznemu vedenju. Torej mora biti kazen nekaj, kar je za otroka v danem 

trenutku neprijetno, ne sme pa vključevati telesnega, besednega, ali kakršnegakoli drugega 

nasilja, ki bi vplivala na občutek varnosti v družini in zunaj nje. PRIMERI: »Če ne nehaš z 

metanjem igrač po sobi, te bom zaprl v klet, kopalnico in ti ugasnil luč; … bo prišel Bedanec, 

škrat; … te bom udarila; … bo mamica žalostna, te mamica ne bo imela več rada.« (Rutar, 

Leban, 2011, str. 60). 

4.3. POMOČ IN ZAŠČITA OTROKA PRED SLABIM RAVNANJEM ODRASLIH 

4.3.1. VZGOJITELJ 

Predšolski otroci veliko časa preživijo v vrtcu, zato smo jim dolžni zagotoviti varno in ljubeče 

okolje. Vzgojitelj mora biti takšen, da dobro opazuje otroke, jim nudi zavetje in jim daje 

občutek zaupanja. Otrokom moramo omogočiti fizično in čustveno varnost. Vrtci so tiste 

ustanove, ki zadovoljujejo otrokove osnovne potrebe in imajo možnost zaznati znake 

nasilnega ravnanja. Zavedati se moramo, da lahko s preventivo in zgodnjim odkrivanjem 

pomagamo pri preprečevanju zlorab in nasilja ter smo lahko pomemben partner vsem tistim, 

ki delajo v prid in zaščito otroka.  Dolžni smo narediti vse, da preprečimo slaba ravnanja z 

otrokom in ga zaščitimo, ko do nasilnih dejanj že pride. Velikokrat se srečujemo z vprašanji, 

kdaj smo kot strokovni delavci dolžni poseči v družinska dogajanja. Pri hudih oblikah nasilja 

nad otroki ni dileme, pri etično nedopustnem slabem ravnanju, ki ga je mnogo več kot 

skrajnih oblik in je tudi veliko bolj skrit za družinskimi zidovi, pa so potrebne premišljene 

odločitve. (Bezenšek, Lalič, 2009). 

Potrebovali bi strategijo preventivnega delovanja, ki bi bila usmerjena k izboljšanju vzgojno 

izobraževalnega dela z otroki, svetovalnega dela s starši, seznanitvijo staršev in okolice z 

oblikami pomoči in z vsemi uradnimi institucijami in nevladnimi organizacijami, ki lahko 

nudijo pomoč. Uspešnost preventivnega delovanja je odvisna od usposobljenosti vzgojnega 

osebja, strokovnega znanja, praktičnih izkušenj, senzibilnosti ter odgovornega in 

sodelovalnega ravnanja vseh institucij, ki so zadolžene za varovanje otrok pred nasiljem. 

(Bezenšek, Lalič, 2009). Pomembna je vzgojiteljeva osebna struktura z oblikovanimi etičnimi 

normami, pripravljenost na spremembe, na stalno strokovno rast ter na pridobivanje novega 



17 
 

znanja in veščin. Vsekakor mora vsak vzgojitelj poznati oblike nasilja, kako jih prepoznati, 

kako se otrok obnaša, kadar doživlja nasilna ravnanja, kako ga zaščitimo. To je predpogoj za 

delo z otroki.  

Pridobivanje znanj s tega področja bi moralo biti usmerjeno na vse zaposlene, ne samo za 

tiste posameznike, ki se za to odločijo. V program bi bilo dobro vključiti tudi pridobivanje 

znanja za delo z odraslimi – starši. Zaposleni v vrtcu, ki imajo potrebno znanje in ga 

uporabljajo v vsakdanji praksi, bodo delovali bolj suvereno in skupaj z otrokom lažje 

soustvarili zaupljiv, prijeten odnos. Pozornost bi bilo potrebno nameniti tudi nekaterim 

varovalnim dejavnikom, kot so pozitivna samopodoba in samozavest ter izražanje čustev in 

volje. Izobraževanja bi potrebovali tudi na področju preprečevanja in odkrivanja 

zanemarjenih otrok in spolnih zlorab, ki nimajo fizičnih pokazateljev. Ne smemo pa pozabiti 

tudi na zanemarjanje, ki ima lahko za posledico počasnejši razvoj otroka. Odkloni na tem 

področju lahko nakazujejo morebitne zlorabe.  To znanje bi se pridobivalo na pedagoških 

delavnicah, aktivih, pogovornih srečanjih, seminarjih, konferencah. Ko se pojavi sum, morajo 

pri tem sodelovati vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, ravnatelj, po potrebi 

pa tudi zunanji strokovnjaki. Le na ta način bodo lahko na učinkovit način nudili pomoč 

otrokom in družini. (Pavlović, 2008, str. 9-15). 

K. Filipčič (2008) meni, da ima vzgojitelj pomembno vlogo pri preprečevanju nasilja nad 

otroki v družini. Z njimi preživi toliko časa, da bi si moral za vsakega posameznika vzeti čas in 

ga spoznati kar se da najbolje. Zagotovo bi morali biti bolj odprti odnosi med starši, vzgojitelji 

in otroki, saj bi bilo tako lažje preprečevati nasilna dejanja v tistih družinah, v katerih se ta 

dejanja nasilja pojavljajo. Avtor meni, da bi se morali tudi vzgojitelji sami še bolj izobraževati 

na tem področju, da bi bila njihova strokovnost in znanje še boljša. Biti bi morali dovolj 

pogumni, da zaustavijo oziroma preprečijo nasilje v tistih družinah, v katerih se nasilje 

dogaja.  

4.3.2. DELO Z OTROKI 

Zaščita otrok vključuje ozaveščanje in izobraževanje otrok kot aktivnih udeležencev 

oblikovanja odnosa v interakcijo z okoljem. Pri preprečevanju zlorab je pomembno 

seznanjanje otrok z njihovimi pravicami ter načinom, kako jih uveljavljajo. Otroku je 

potrebno omogočiti, da spoznava sebe in prostor, ki je samo njegov in v katerega drugi brez 

njegovega dovoljenja ne smejo posegati. Zavedati se mora tega, da njegovo telo pripada 
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samo njemu in da ima pravico samostojnega odločanja o njem. Vzgojitelji se morajo 

zavedati, da objemanje, božanje ali druge oblike dotikanja otrok niso samoumevne in 

dovoljene, ne da bi ga prej vprašali, če si tega želi, tudi v primeru tolažbe. Otroci na ta način 

dobijo konkretne izkušnje o upravljanju s svojim telesom in postavljanju meja v fizičnem 

kontaktu z drugimi. Otrok mora imeti možnost zaznavanja in prepoznavanja različnih čustev. 

Pomembno je, da izrazi katerokoli čustvo. Paziti moramo le, da ne bo ogrozil sebe ali drugih 

otrok v skupini.  

V komunikaciji in odnosu z odraslimi potrebuje otrok možnost in varen prostor, da sme reči 

ne, ne da bi pri tem izgubil, ali imel strah pred izgubo ljubezni odraslih. Tisti otrok, ki živi v 

nasilju, bo pripravljen sprejeti vzgojiteljevo pomoč takrat, ko bo prepričan, da mu lahko 

popolnoma zaupa. (Bezenšek, Lalič, 2009). Otroci, ki so žrtve nasilja, potrebujejo več časa, 

zato je naša naloga, da smo potrpežljivi, razumevajoči, jim prisluhnemo, ko so pripravljeni in 

skupaj z njimi poiščemo možnost pomoči zanj in za družino. Zavedati se morajo tega, da v 

svoji stiski niso sami, da niso ne krivi in ne odgovorni za to, da drugi z njimi nasilno ravnajo. V 

vrtcu je najučinkovitejše prepoznavanje simptomov nasilja nad otroki načrtno in usmerjeno 

opazovanje ter natančno in sistematično zapisovanje. Vzgojitelj naj bi skozi celo leto 

kontinuirano opazoval otroke in si njihova opažanja beležil. Le na takšen način lahko pri 

posameznem otroku odkrije odstopanja v vedenju, ki zanj niso značilna in ki vzbudijo sum. 

Zapisi opažanj so pomembni tudi v procesu preverjanja domneve o zlorabi otroka, saj se pri 

zbiranju podatkov o otroku lahko opremo na zabeležena dejstva, ki so kronološka in so iz njih 

spremembe dobro razvidne. Žal pa so zapisi še vedno prepuščeni presoji vzgojitelja. Sprejeti 

bi morali enoten način opazovanja ter določiti, kaj naj se v primeru suma, da gre za nasilno 

ravnanje z otrokom, opazuje in na kakšen način naj bo zapisano. (Pavlović, 2008). 

4.3.3. POMOČ DRUŽINI 

V vrtec z otroki vstopajo tudi njihove družine (oči, mami, brat, sestra, dedek, babica, stric, 

teta, …). Pri iskanju ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nasilja nad otroki se 

zavedamo, da je pomoč družini najboljša pomoč otroku. Starše moramo pridobiti kot 

sodelavce, kot partnerje na način, ki jih bo pritegnil k sodelovanju. Znanje in spretnosti, ki jim 

bodo pomagali pri ravnanju, ki je spoštljivo in nenasilno do otroka, lahko okrepimo s 

pogovornimi srečanji, delavnicami in drugimi oblikami izobraževanja, ki zahteva primerno 

usposobljeno vzgojno osebje. Starše poskušamo vključevati v različna dogajanja v vrtcu, saj 
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bomo le tako ugotovili, kje staršem primanjkuje znanja in spretnosti. To je ključnega pomena 

pri nadaljnji izbiri ukrepov za preprečevanje nasilja. Velikega pomena je tudi to, da imajo 

vrtci svetovalnega delavca, ki nudi staršem pomoč, kadarkoli potrebujejo pogovor ali 

svetovanje. Le tesno sodelovanje med starši in vrtcem lahko omogoči boljši vpogled obeh 

strani v prostor otrokovega razvoja, hkrati pa z vpogledom v družinsko dinamiko 

strokovnemu osebju vrtca omogoča zgodnje zaznavanje neprimernega ravnanja staršev z 

otroki. Veliko oblik nasilnih dejanj izhaja iz starševske nemoči ter pomanjkanja znanja za 

drugačno, bolj konstruktivno ravnanje z otrokom. Intervencija in ukrepanje ob zaznanem 

nasilju pa pomeni, da družini pomagamo. (Bezenšek, Lalič, 2009).  

Kot eden od kriterijev uspešnosti je odgovorno ravnanje institucij. Pri reševanju nasilja je 

poleg tega, da otroku hitro pomagamo pomembno tudi skupno reševanje problema in 

timskega dela. Ocena ogroženosti je namreč odvisna od izbranih dejstev in informacij z 

različnih strani. Medsebojno spoštovanje, sprejemanje in upoštevanje drugačnih mnenj je 

nujno za učinkovito ugotavljanje ogroženosti otroka in njegovo zaščito. Potrebno je 

sodelovanje, sprotno informiranje in hitro reagiranje. Nobena od služb ne more sama pokriti 

potrebe po širokem obsegu dela, ukrepov in znanj, ki jih potrebuje otrok za svojo zaščito. 

Mrežo, ki bo varovala otroka pred nasiljem, pletemo vsi, ki imamo stik z otrokom, od 

patronažne službe, zdravstva, vrtca in šole, do nevladnih organizacij, centrov za socialno 

delo, policije in sodstva. Sodelovanje je pomembno že kot preventiva pred nasiljem in ne 

šele v fazi ukrepanja. Vrtec se lahko z drugimi institucijami povezuje tudi preko projektov, 

skupnih delavnic, gostujočih strokovnjakov ter zanimivega načina predstavitve institucij. Le s 

pozitivno usmerjenostjo in usklajenim delovanjem lahko pričakujemo za otroke in družine 

ugodne rezultate. Izkušnje sodelovanja z nekaterimi institucijami niso najboljše, zato tudi ne 

moremo govoriti o dobrih rezultatih povezovanja in sodelovanja. (Bezenšek, Lalič, 2009).  

Velikokrat je vzgojno osebje prvo, ki pri otroku zazna, da se z njim nekaj dogaja. Žal pa 

velikokrat nima primernega znanja in podpore, da bi otroka zaščitila. CSD-ji niso naklonjeni 

temu, da bi vzgojiteljem dajali povratne informacije o tem, kaj se dogaja. Sklicujejo se na to, 

da je to strogo varovanje podatkov, kar je popolnoma nesmiselno. Prav zagotovo je vzgojitelj 

tisti, ki ima od vseh strokovnjakov najbolj pristen odnos z otrokom in ravno zato bi morali biti 

vzgojitelji s strani centrov za socialno delo, pediatrov, psihologov, … razumljeni kot partnerji 

v procesu, katerega cilj naj bo zaščita otroka. Otroka lahko zaščiti le tista oseba, ki se sama 

počuti dovolj varno in zaščiteno, zato mora imeti vzgojitelj podporo ravnatelja, svetovalnega 
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delavca in drugih strokovnjakov. Vzgojitelj mora vzpostaviti ravnovesje med osebnimi 

občutki, poklicno odgovornostjo, dolžnostjo in pravicami, kajti za vsakim stoji osebna 

zgodba, česar se moramo zavedati. Pri zaznavanju zlorab otrok je pomembna pozitivna klima 

v vrtcu. Kadar te klime ni, se bo zgodilo, da se osebje ne bo hotelo izpostavljati. Ne sme se 

zgoditi, da otroku ne bi pomagali zaradi lastne lagodnosti ali zaradi nepoučenosti. Vedeti 

moramo, kako ukrepati. Večina ima slabe izkušnje s poskusi, kako pomagati otroku, ki 

potrebuje pomoč. Ponavadi doživljamo frustracije zaradi lastne neučinkovitosti, etične 

dileme, včasih tudi strahu pred storilcem. (Pavlović, 2008). 

5. OVIRE IN OMEJITVE VRTCA IN STROKOVNIH DELAVCEV PRI ODKRIVANJU, 

PREPOZNAVANJU IN REAGIRANJU NA IZPOSTAVLJENOST OTROKA NASILJU V 

DRUŽINI 

Strokovni delavci se srečujejo z vrsto problemov, ki otežujejo prepoznavanje otrokove 

izpostavljenosti nasilju v družini, kot tudi odzivanju nanjo. Posledice nasilja in njihovi znaki so 

številni, a kljub temu pogosto specifični glede na značilnosti otrok in vrsto nasilja ter 

preostale okoliščine. Posploševanje pojava pa je izjemno tvegano, zato je potrebno 

poznavanje vseh okoliščin in značilnosti. Zaposleni v vrtcu imajo redko priložnost, da bi 

spoznali družino in otroka tako celovito, zato je eden od glavnih problemov zagotovo 

možnost prepoznavanja izpostavljenosti nasilju v družini. Različni znanstveniki, kot so Mikuš 

Kos, McGee, Byrne, Taylor, Austin, Bouwkamp, Abrahams imajo na te pojave različne 

poglede. A. Mikuš Kos (1993) med dejavnike, ki otežujejo prepoznavanje in odzivanje, navaja 

načelo spoštovanja zasebnosti družinskega dogajanja in vzgojnega ravnanja z otroki, vzgojna 

merila lastne kulture in tudi globlje psihodinamične vzroke, kot so tesnoba ob pojavu ali 

identifikacija s storilcem in tudi strah. Pomembni oviri, da bi opazili, da gre za psihično nasilje 

in bi si ga ustrezno razlagali, pa sta nepoučenost in neobveščenost strokovnih delavcev. Meni 

tudi, da so strokovni delavci premalo obveščeni o nasilju in njegovem prepoznavanju. 

McGee, Byrne, Taylor in Austin (v Domiter, Protner 2014) so po številnih raziskav sodeč 

mnenja, da vzgojitelji in drugi svetovni delavci znakov nasilja pogosto ne prepoznajo ali ga ne 

upajo potrditi. Byrne in Taylor menita, da je poleg vdora v zasebno življenje in drugih stisk, s 

katerimi se srečujejo, pomembno tudi pomanjkanje ustrezne usposobljenosti za 

prepoznavanje znakov izpostavljenosti nasilja v družini.  
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Roel Bouwkamp je opozoril na problem stiske, v kateri se znajde strokovni delavec, ko 

ugotovi otrokovo izpostavljenost nasilju v družini. Strokovni delavec se v položaju, ko mora 

pomagati zlorabljenemu otroku, tudi sam počuti kot »prestrašen otrok«. Gre za strah pri 

prevzemanju odgovornosti za razbitje družine, v kateri je prišlo do zlorabe. Raziskava 

Abrahamsa  in sodelavcev je pokazala, da strokovni delavci kot pomembno oviro za 

prijavljanje teh primerov navajajo premalo strokovnega znanja, strah pred javnim 

razkrivanjem, strah pred posledicam prijave, zanikanje staršev, strah pred poseganjem v 

zasebnost družine ter pomanjkanje podpore šole, vrtca in družbe. Ocenjujejo, da je pri 

obravnavi vloge vrtca pri odkrivanju in reševanju problematike izpostavljenosti otrok nasilju 

v družini nujno upoštevanje vseh ovir in stisk, s katerimi se ob tem srečujejo strokovni 

delavci vrtca.  

Vrtec sam ne zmore reševati problematike nasilja, zato je pomembno,  da se povežemo z 

različnimi institucijami: vrtec, center za socialno delo, zdravstvo, policija, tožilstvo in sodstvo. 

Pomembno vlogo igra tudi ozaveščanje celotne javnosti. Vendar pa bo v naši družbi, ki visoko 

vrednoti družino ter njeno intimnost in zaprtost, potrebno še veliko narediti, da si bomo 

upali videti znake in posledice zlorabe otrok. Zaviralni dejavnik je tudi ustaljeno kulturno 

prepričanje in stereotipi o družini. Zato ima že vrtec pomembno, a hkrati tudi bistveno in 

zahtevnejšo vlogo pri odkrivanju in reševanju problematike izpostavljenosti otrok in 

mladostnikov nasilju v družini. (Domiter, Protner, 2014). 
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 6. EMPIRIČNI DEL 

 6.1. NAMEN, CILJI RAZISKAVE  

Namen raziskave je pridobiti podatke o tem, kakšno je mnenje strokovnih delavcev dveh 

vrtcev o vlogi strokovnih delavcev pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki in 

kateri so dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati in preprečevati nasilje.  

Cilj je opis mnenja o vlogi strokovnih delavcev vrtca pri prepoznavanju in preprečevanju 

nasilja nad otroki in mnenja le-teh o dejavnikih, ki nam pomagajo prepoznati in preprečiti 

nasilje.  

 6.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

R 1 Kakšna je vloga strokovnih delavcev vrtca pri prepoznavanju nasilja nad otroki? 

R 2 Kakšna je vloga strokovnih delavcev vrtca pri preprečevanju nasilja nad otroki? 

R 3 Kateri so dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati nasilje? 

R 4 Kateri so dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati nasilje? 

6.3. HIPOTEZE 

V okviru raziskave, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v vrtcu Ciciban in Pedenjped, smo 

postavili štiri hipoteze:  

H1: Vloga strokovnih delavcev pri prepoznavanju nasilja nad otroki je opazovanje otroka. 

H2: Vloga strokovnih delavcev pri preprečevanju nasilja nad otroki je sodelovanje s 

svetovalnim delavcem vrtca. 

H3: Glavni dejavniki, ki strokovnemu delavcu pomaga prepoznati nasilje, so različne 

poškodbe (modrice, praske, …). 

H4:  Glavni dejavnik, ki strokovnemu delavcu pomaga preprečevati nasilje, je podrobno 

opazovanje otroka. 

6.4. METODE RAZISKOVANJA 

V okviru deskriptivnega pristopa smo v raziskovalni nalogi uporabili metodo deskripcije 

(opisovanja) mnenja strokovnih delavcev vrtca o vlogi strokovnih delavcev pri prepoznavanju 

in preprečevanju nasilja in mnenja o dejavnikih, ki nam pomagajo prepoznati in preprečevati 

nasilje ter metodo kompalacije (povzemanje) spoznanj, opazovanj in rezultatov.  

 



23 
 

6.5. OPIS VZORCA 

Anketni vprašalnik smo razdelili med strokovne delavce dveh vrtcev, in sicer vrtec Ciciban in 

vrtec Pedenjped. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 52 strokovnih delavcev obeh vrtcev. 

Graf 1: Opis vzorca po spolu 

 

 

Večina anketirancev (90,38%) je ženskega spola in slaba desetina (9,62%) moškega spola.  

 

Graf 2: Opis vzorca po starosti 

 

Polovica anketirancev je starih med 21-40 let (50%), polovica pa med 41-60 let (48,08%). 

Zanemarljiv je delež starejših nad 61 let (samo 1,92%).   

 

Starost 

21-40let

41-60let

več kot 61

Spol 

1. moški

2. ženski
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6.6. POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo od 17.4.2015 do 17.7.2015 v vrtcu Ciciban in vrtcu Pedenjped. 

Podatke smo zbirali s pomočjo spletne ankete 1ka.si, izpolnjevali pa so jih strokovni delavci 

obeh vrtcev.  

Vprašalnik je vseboval dvanajst vprašanj, ki so se nanašala na vlogo strokovnih delavcev pri 

prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki in pomembnosti le-teh. Zanimalo pa nas 

je tudi, kateri so tisti dejavniki, ki strokovnim delavcem pomagajo prepoznati in preprečevati 

nasilje nad otroki in kako pomemben se jim zdi posamezni dejavnik pri prepoznavanju in 

preprečevanju nasilja nad otroki. 

6.7. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo obdelali na številskih (starost) in opisnih spremenljivkah (spol, vloga vzgojitelja 

pri prepoznavanju nasilja nad otroki, vloga vzgojitelja pri preprečevanju nasilja nad otroki, 

dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati nasilje, dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati 

nasilje, pomembnost prepoznavanja in preprečevanja nasilja nad otroki, pomembnost 

dejavnikov, ki nam pomagajo prepoznati nasilje nad otroki, pomembnost dejavnikov, ki nam 

pomagajo preprečevati nasilje nad otroki). 

Starost in spol smo grafično prikazali s strukturnim krogom, ostale spremenljivke so v 

tabelah, kjer so navedene frekvence (število posameznih odgovorov) in izračuni relativne 

frekvence (strukturni odstotki). 

Spremenljivka vloga strokovnih delavcev pri prepoznavanju nasilja v družini je opisna, 

nominalna spremenljivka, za katero so vrednosti naslednje: pridobiti zaupanje otroka, 

opazovati otroka, poskrbeti, da se otrok počuti varno v vrtčevskem okolju, raziskovanje 

posledic neobičajnega vedenja, pogovor s svetovalnim delavcem vrtca, dobro poznavanje 

otrok, pogovor s starši na pogovornih urah, zapis dogodkov. Povzete odgovore smo podali s 

strukturnimi odstotki.                    

Spremenljivka vloga strokovnih delavcev pri preprečevanju nasilja v družini  je opisna, 

nominalna spremenljivka, za katero so vrednosti naslednje: iskren pogovor z otroki, iskren 

pogovor s starši, sodelovanje s svetovalnim delavcem vrtca, sodelovanje v internem timu, 
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sodelovanje z ravnateljem vrtca, sodelovanje s centrom za socialno delo, sodelovanje s 

policijo. Tudi pri tem vprašanju smo povzete odgovore podali s strukturnimi odstotki.  

Spremenljivka dejavniki ki strokovnim delavcem pomagajo prepoznati nasilje v družini je 

opisna, nominalna spremenljivka, za katero so vrednosti naslednje: različne poškodbe 

(modrice, praske, …), otrok potoži o različnih bolečinah (v trebuhu, glavobol, …), otroci so 

bolj zaprti vase, čustvena in duševna stiska pri otroku, agresivno vedenje otrok, 

zanemarjenost, izbruhi jeze, strah otrok pred neuspehom. Povzete odgovore smo podali s 

strukturnimi odstotki.  

Spremenljivka dejavniki, ki strokovnim delavcem pomagajo preprečevati nasilje v družini je 

opisna, nominalna spremenljivka, za katero so vrednosti naslednje: odprtost strokovnega 

delavca do vseh otrok, pridobivanje zaupanja otrok, izkazovanje občutka po varnosti s strani 

strokovnih delavcev, podrobno opazovanje otrok, izdelava zapisov o otroku, pogovor s starši, 

nudenje pomoči otrokom in staršem. Povzete odgovore smo podali s strukturnimi odstotki.  

Spremenljivki pomembnosti prepoznavanja in preprečevanja nasilja v družini sta opisni, 

ordinalni spremenljivki, za kateri so vrednosti naslednje: ne pomembno, manj pomembno, 

srednje pomembno, pomembno in zelo pomembno. Povzete odgovore smo podali s 

strukturnimi odstotki, s pomočjo opisnih statistik pa smo izračunali tudi srednjo vrednost – 

aritmetično sredino.  

Spremenljivki pomembnosti dejavnikov, ki nam pomagajo prepoznati in preprečevati nasilje 

nad otroki sta opisni, ordinalni spremenljivki, za kateri so vrednosti naslednje: nepomembno, 

manj pomembno, srednje pomembno, pomembno, zelo pomembno. Povzete odgovore smo 

podali s strukturnimi odstotki, s pomočjo opisnih statistik pa smo izračunali tudi srednjo 

vrednost – aritmetično sredino. 

Spremenljivka, kako pomembni se strokovnim delavcem zdijo posamezni dejavniki pri 

prepoznavanju nasilja v družini je opisna, ordinalna spremenljivka, za katero so vrednosti 

naslednje: nepomembno, manj pomembno, srednje pomembno, pomembno, zelo 

pomembno. Povzete odgovore smo podali s strukturnimi odstotki, s pomočjo opisnih 

statistik pa smo izračunali tudi srednjo vrednost – aritmetično sredino. 
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Spremenljivka, kako pomembni se strokovnim delavcem zdijo posamezni dejavniki pri 

preprečevanju nasilja v družini je opisna, ordinalna spremenljivka za katero so vrednosti 

naslednje: nepomembno, manj pomembno, srednje pomembno, pomembno, zelo 

pomembno. Povzete odgovore smo podali s strukturnimi odstotki, s pomočjo opisnih 

statistik pa smo izračunali tudi srednjo vrednost – aritmetično sredino. 

Vsako anketno vprašanje smo sproti analizirali ter obenem primerjali dosežene rezultate v 

obeh vrtcih, v končnem poročilu pa smo predstavili povzetek.   

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1. VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PREPOZNAVANJU NASILJA NAD OTROKI 

Najprej nas je zanimalo, kaj strokovni delavci menijo o tem, kakšna je vloga strokovnih 

delavcev obeh vrtcev pri prepoznavanju nasilja nad otroki. Izvedeti smo želeli, kakšno vloga 

za prepoznavanje nasilja bodo izbrali najpogosteje.  

 

Preglednica 1: Vloga strokovnih delavcev vrtca pri prepoznavanju nasilja nad otroki. 
                                                     Vrtec 
 
Vloga strokovnih delavcev 

Vrtec 
Pedenjped 

Vrtec Ciciban Skupaj 

f f% f f% f f% 

Pridobiti zaupanje otroka 22 78,57 15 60,00 37 69,81 

Opazovanje otroka 23 82,14 18 72,00 41 77,36 

Poskrbeti da se otrok počuti varno v vrtčevskem 
okolju 

21 75,00 19 76,00 40 75,47 

Raziskovanje posledic neobičajnega vedenja 10 35,71 8 32,00 18 33,96 

Pogovor s svetovalnim delavcem vrtca 15 53,57 17 68,00 32 60,38 

Dobro poznavanje otrok 13 46,43 10 40,00 23 43,40 

Pogovor s starši na pogovornih urah 16 57,14 7 28,00 23 43,40 

 

Rezultati v preglednici 1 kažejo, da največ strokovnih delavcev meni, da je vloga strokovnega 

delavca pri prepoznavanju nasilja, da opazujejo otroka (77,36%), kar je potrdilo tudi našo 

prvo hipotezo. Tri četrtine anketirancev je izbralo odgovor, da morajo strokovni delavci 

poskrbeti, da se v vrtcu otrok počuti varno (75,47%) in da si pridobijo zaupanje otroka 

(69,81%). V vrtcu Pedenjped je 78,57% vprašanih izbralo odgovor pridobivanje zaupanja 

otrok, medtem ko je to v vrtcu Ciciban izpostavilo samo 60,00% vprašanih. Podobna razlika 

pa je ravno tako pri odgovoru, da je vloga strokovnih delavcev pogovor s starši na 

pogovornih urah. V vrtcu Pedenjped je to izpostavilo 57,14% anketirancev, v vrtcu Ciciban pa 
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samo 28%. Prav pridobivanju zaupanja otroka in skrbi, da se otrok v vrtcu počuti varno, daje 

velik poudarek tudi Pavlović (2008), ki poleg tega priporoča tudi pogovor s svetovalnim 

delavcem, da bi bolje razumeli morebitne vzroke za otrokovo vedenje.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pomembno se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdi 

prepoznavanje nasilja v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: srednje 

pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 2: Pomembnost  prepoznavanja nasilja v družini. 

                               Stopnja pomembnosti 
Vrtec  

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Vrtec  Pedenjped 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 25,00 21 75,00 

Vrtec Ciciban 0 0,00 0 0,00 1 4,17 6 25,00 17 70,83 

Skupaj 0 0,00 0 0,00 1 1,92 13 25,00 38 73,08 

 

Kot je razvidno iz preglednice 2 se zdi tako anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu Ciciban 

kot tudi v vrtcu Pedenjped prepoznavanje nasilja zelo pomembno (73,08%). Povprečna 

ocena pomembnosti je 4,75, kar kaže, da se anketirani strokovni delavci obeh vrtcev 

zavedajo pomembnosti prepoznavanja nasilja v družini. Tudi Mandlu (2010), se zdi 

prepoznavanje nasilja zelo pomembno, saj lahko s preventivnimi dejavnostmi občutno 

zmanjšamo različne oblike nasilja v družini. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pomembna se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdi reakcija na 

prepoznavanje nasilja v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: srednje 

pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 3: Pomembnost reakcije strokovnih delavcev na prepoznavanje nasilja v družini. 

                               Stopnja pomembnosti 
Vrtec  

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Vrtec  Pedenjped 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 22,22 21 77,78 

Vrtec Ciciban 0 0,00 0 0,00 1 4,35 7 30,43 15 65,22 

Skupaj 0 0,00 0 0,00 1 2,00 13 26,00 36 72,00 

 

Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev (preglednica 3) je tudi reakcija na prepoznavanje 

nasilja v družini zelo pomembna (72%). Povprečna ocena pomembnosti je 4,7, kar kaže na to, 
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da anketirani strokovni delavci obeh vrtcev ocenjujejo, da je reakcija strokovnih delavcev na 

prepoznavanje nasilja zelo pomembna. Tudi avtorici K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) 

pripisujeta reakciji strokovnih delavcev na prepoznavanje nasilja zelo velik pomen. Menita, 

da je zelo pomembno, da strokovni delavci prepoznajo različne oblike nasilja in da ob tem 

pojavu tudi ustrezno reagirajo.  

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko ocenimo, da strokovni delavci obeh vrtcev menijo, 

da sta prepoznavanje in reakcija na prepoznavanje nasilja v družini zelo pomembni. 

7.2. VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV PRI PREPREČEVANJU NASILJA NAD OTROKI 

V nadaljevanju nas je zanimalo mnenje strokovnih delavcev o njihovi vlogi pri preprečevanju 

nasilja v družini. Izvedeti smo želeli, kakšno vlogo za preprečevanje nasilja bodo izbrali 

najpogosteje.  

 

Preglednica 4: Vloga strokovnih delavcev vrtca pri preprečevanju nasilja nad otroci. 

                                                     Vrtec 
 
Vloga strokovnih delavcev 

Vrtec 
Pedenjped 

Vrtec Ciciban Skupaj 

f f% f f% f f% 

Iskren pogovor z otroki 17 60.71 12 48,00 29 54,72 

Iskren pogovor s starši 18 64,28 12 48,00 30 56,60 

Sodelovanje s socialnim delavcem vrtca 24 85,71 20 80,00 44 83,02 

Sodelovanje v internem timu 7 25,00 12 48,00 19 35,85 

Sodelovanje z ravnateljem vrtca 11 39,28 6 24,00 17 32,07 

Sodelovanje s centrom za socialno delo 13 46,43 7 28,00 20 37,73 

Sodelovanje s policijo 6 21,43 2 8,00 8 15,09 

 

Anketirani strokovni delavci v vrtcu Ciciban in Pedenjped (preglednica 4) so za vlogo 

strokovnih delavcev pri preprečevanju nasilja nad otroki najpogosteje izbrali odgovor 

sodelovanje s svetovalnim delavcem vrtca (83,02%), kjer se je potrdila tudi našo druga 

hipoteza. Strokovni delavci obeh vrtcev pa so med pogostejšimi odgovori izbrali tudi iskren 

pogovor s starši (56,60%) ter iskren pogovor z otrokom (54,72%). Strokovni delavci obeh 

vrtcev so najmanj odgovorov izbrali za sodelovanje s policijo (15,09%). Primerjava obeh 

vrtcev pa pokaže precejšnje razlike. V vrtcu Pedenjped je 15,28% več vprašanih kot v vrtcu 

Ciciban izbralo odgovor sodelovanje z ravnateljem vrtca pri preprečevanju nasilja v družini in 

18,43% več odgovorov za sodelovanje s centrom za socialno delo. Več strokovnih delavcev v 

vrtcu Pedenjped je izbralo odgovor, da je za preprečevanje nasilja v družini pomemben 
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iskren pogovor z otroki in starši (12,71% oz. 16,28% več kot v vrtcu Ciciban).  V vrtcu Ciciban 

pa je mnogo več strokovnih delavcev označilo sodelovanje v internem timu (23% več kot v 

Pedenjpedu). Tudi avtorici K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) namenjata temu veliko pozornost, 

saj menita, da je sodelovanje v internem timu ena od ključnih nalog zaposlenih v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Navajata tudi, da samo s skupnim sodelovanjem in povezanostjo 

lahko pomagamo otroku, ki je žrtev nasilja.  

 

Zanimalo nas je še, kako pomembno se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdi preprečevanje 

nasilja v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: srednje pomembno, 4: 

pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 5: Pomembnost preprečevanja nasilja v družini. 

                                Stopnja 
pomembnosti 
Vrtec  

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Vrtec  Pedenjped 0 0,00 0 0,00 1 3,57 11 39,29 16 57,14 

Vrtec Ciciban 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 36,36 14 63,64 

Skupaj 0 0,00 0 0,00 1 2,00 19 38,00 30 60,00 

 

Kot je razvidno iz preglednice 5, se zdi tako anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu 

Ciciban, kot tudi v anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu  Pedenjped preprečevanje 

nasilja zelo pomembno (60,00%) in pomembno (38,00%). Povprečna ocena pomembnosti je 

4,6. Tudi avtorja Bezenšek in Lalič (2009), sta mnenja, da je preprečevanje nasilja v družini 

zelo pomembno, saj je vrtec otroku dolžan zagotoviti varno in ljubeče okolje. Vzgojitelj pa 

mora biti takšen, da otroka dobro opazuje, mu nudi zavetje in mu daje občutek varnosti.  

 

Zanimalo nas je, kako pomembno se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdi reakcija na 

preprečevanje nasilja v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: srednje pomembno, 

4: pomembno, 5: zelo pomembno). 
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Preglednica 6: Pomembnost reakcije strokovnih delavcev na preprečevanje nasilja v družini. 

                               Stopnja pomembnosti 
Vrtec  

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Vrtec  Pedenjped 0 0 0 0 1 3,57 8 28,57 19 67,86 

Vrtec Ciciban 0 0 0 0 2 10,53 7 36,84 10 52,63 

Skupaj 0 0 0 0 3 6,38 15 31,92 29 61,70 

 

Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev (preglednica 6) je tudi reakcija na preprečevanje 

nasilja v družini zelo pomembna (61,70%) in pomembna (31,92%). Tudi Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini (10. Člen, 2008) pravi, da je reakcija na preprečevanje nasilja 

v družini eden ključnih nalog vzgojno-izobraževalnih zavodov. Povprečna ocena 

pomembnosti je 4,6. 

7.3. DEJAVNIKI, KI STROKOVNIM DELAVCEM POMAGAJO PREPOZNATI NASILJE 

Z naslednjimi vprašanji bomo poskušali ugotoviti, kateri so dejavniki, ki strokovnim delavcem 

pomagajo prepoznati nasilje.  

 

Preglednica 7: Dejavniki, ki strokovnim delavcem pomagajo prepoznati nasilje v družini. 

                                                     Vrtec 
Dejavniki 

Vrtec 
Pedenjped 

Vrtec Ciciban Skupaj 

f f% f f% f f% 

Različne poškodbe (modrice, praske, …) 23 82,14 22 91,67 45 86,54 

Otrok potoži o različnih bolečinah (v trebuhu, 
glavobol, …) 

12 42,86 8 33,33 20 38,46 

Otroci so bolj zaprti vase 14 50,00 17 70,83 31 59,61 

Čustvena in duševna stiska pri otroku 23 82,14 19 79,17 42 80,77 

Agresivno vedenje otrok 21 75,00 14 58,33 35 67,31 

Zanemarjenost  18 64,28 12 50,00 30 57,69 

Izbruhi jeze 17 60,71 11 45,83 28 53,85 

Strah otrok pred neuspehom 4 14,28 3 12,5 7 13,46 

 

Anketirani strokovni delavci vrtca Ciciban in vrtca Pedenjped so za dejavnike, ki nam 

pomagajo prepoznati nasilje največkrat izbrali odgovor različne poškodbe, kot so modrice, 

praske … (86,54%), kar potrjuje tudi našo tretjo hipotezo. Tudi avtorici K. Filipčič in I. 

Klemenčič (2011) kot najpomembnejšo obliko za prepoznavanje nasilja v družini 

opredeljujeta različne poškodbe na telesu, kot so odtisi predmetov, opekline, poškodbe, 

praske in modrice. Velikokrat so strokovni delavci izbrali tudi odgovor čustvena in duševna 

stiska pri otroku (80,77%) in agresivno vedenje otrok (67,31%). Najmanj pogosto je bil izbran 
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odgovor strah otrok pred neuspehom (13,46%). Tudi pri tem vprašanju so se pojavile razlike 

pri odgovorih med vrtcem Ciciban in vrtcem Pedenjped. V vrtcu Ciciban je veliko vprašanih za 

dejavnike pri prepoznavanju nasilja izbralo, da so otroci bolj zaprti vase (20,83% več kot v 

Pedenjpedu). Za razliko od tega pa so v Pedenjpedu večkrat izbrali odgovor agresivno 

vedenje otrok (kar 16,67% več kot v Cicibanu), zanemarjenost (14,28% več kot v Cicibanu), 

ter izbruh jeze (14,88% več kot v Cicibanu). Mandl (2010) pravi, da otroka lahko prepoznamo 

po različnih znakih. Pri opazovanju pa je potrebno biti zelo previden, saj ne gre vedno za 

nasilje v družini, ampak je vzrok ravnanja lahko posledica kakšnih drugih okoliščin. 

   

Zanimalo nas je, kako pomembni se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdijo dejavniki, ki nam 

pomagajo prepoznati nasilje v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: srednje 

pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 8: Pomembnost dejavnikov, ki nam pomagajo prepoznati nasilje v družini. 

                             Stopnja pomembnosti 
Vrtec  

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Vrtec  Pedenjped 0 0,00 0 0,00 1 3,57 9 32,14 18 64,29 

Vrtec Ciciban 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 27,27 16 72,73 

Skupaj 0 0,00 0 0,00 1 2,00 15 30,00 34 68,00 

 

Kot je razvidno iz preglednice 8, se zdijo tako strokovnim delavcem v vrtcu Ciciban kot tudi v 

vrtcu Pedenjped dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati nasilje, zelo pomembni (68%) in 

pomembni (30%). Povprečna ocena pomembnosti je 4,7. Po našem mnenju to kaže na dobro 

usposobljenost strokovnih delavcev, ki se zavedajo pomembnosti odkrivanja dejavnikov, ki 

nam pomagajo prepoznati nasilje v družini.  

7.4. POMEMBNOST POSAMEZNIH DEJAVNIKOV PRI PREPOZNAVANJU NASILJA  

Zanimalo nas je, kako pomembni se zdijo strokovnim delavcem posamezni dejavniki, ki nam 

pomagajo prepoznati nasilje v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: srednje 

pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). V nadaljevanju najprej predstavljamo 

rezultate za vrtec Pedenjped in nato še za vrtec Ciciban. 
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Preglednica 9: Pomembnost posameznih dejavnikov pri prepoznavanju nasilja v družini – 

vrtec Pedenjped. 

                             Stopnja pomembnosti 
Dejavniki 

1 2 3 4 5 M 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Iskren pogovor z otrokom 1 3,57 1 3,57 3 10,72 8 28,57 15 53,57 4,3 

Izkazovanje zaupanja do otrok 0 0,00 1 3,57 2 7,14 7 25,00 18 64,29 4,5 

Prisluhniti otroku in njegovim težavam 1 3,57 2 7,14 1 3,57 2 7,14 22 78,58 4,5 

Opazovanje otroka in njegovega 
vedenja 

2 7,14 0 0,00 3 10,71 7 25,00 16 57,15 4,3 

Zapis dogodkov 1 3,70 2 7,41 4 14,81 8 29,63 12 44,45 4 

 

Kot je razvidno iz preglednice 9 se anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu Pedenjped zdijo 

dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati nasilje, pomembni. Najpomembneje se jim zdi, da 

prisluhnemo otroku in njegovim težavam (78,58%) ter da izkazujemo zaupanje do otrok 

(64,29%). Najmanj pomemben, a še vedno pomemben, se jim zdi zapis dogodkov, ki so ga 

ocenili s povprečno oceno 4. V povprečju so vse dejavnike ocenili s pomembno ali zelo 

pomembno. Največji poudarek dajejo temu, da prisluhnemo otroku in njegovim težavam 

(78,58%), ter izkazovanju zaupanja do otrok (64,29%). Najmanjši poudarek so dali zapisu 

dogodkov (44,45%).  

 

V nadaljevanju predstavljamo še podatke za vrtec Ciciban. 

 

Preglednica 10: Pomembnost posameznih dejavnikov pri prepoznavanju nasilja v družini – 

vrtec Ciciban. 

                                Stopnja pomembnosti 
Dejavniki 

1 2 3 4 5 M 

f f% f f% f f% f f% f f%  

Iskren pogovor z otrokom 0 0 0 0 2 8,33 7 29,17 15 62,5 4,5 

Izkazovanje zaupanja do otrok 0 0 0 0 0 0 6 26,09 17 73,91 4,7 

Prisluhniti otroku in njegovim težavam 0 0 0 0 0 0 4 17,39 19 82,61 4,8 

Opazovanje otroka in njegovega vedenja 0 0 0 0 0 0 4 17,39 19 82,61 4,8 

Zapis dogodkov 0 0 0 0 2 8,69 10 43,48 11 47,83 4,4 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 10 je povprečna ocena pomembnosti od 4,5 do 4,8, kar 

pomeni, da se anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu Ciciban zdijo dejavniki, ki nam 

pomagajo prepoznati nasilje, zelo pomembni. Zapisu dogodkov dajejo malo manjši 

poudarek, povprečna ocena je 4,4, a to še vedno pomeni, da jim je pomembno. 
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Zanimalo nas je tudi, kako pomembni se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdijo posamezni 

dejavniki, ki nam pomagajo prepoznati nasilje v družini (1: nepomembno, 2: manj 

pomembno, 3: srednje pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 11: Pomembnost posameznih dejavnikov pri prepoznavanju nasilja v družini – 

oba vrtca skupaj. 

                                Stopnja pomembnosti 
Dejavniki 

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Iskren pogovor z otrokom 1 1,92 1 1,92 5 9,62 15 28,85 30 57,69 

Izkazovanje zaupanja do otrok 0 0,00 1 1,96 2 3,92 13 25,49 35 68,63 

Prisluhniti otroku in njegovim težavam 1 1,96 2 3,92 1 1,96 6 11,76 41 80,39 

Opazovanje otroka in njegovega vedenja 2 3,92 0 0,00 3 5,88 11 21,57 35 68,63 

Zapis dogodkov 1 2,00 2 4,00 6 12,00 18 36,00 23 46,00 

 

Kot je razvidno iz preglednice 11 anketirani strokovni delavci obeh vrtcev menijo, da je 

najpomembnejši dejavnik pri prepoznavanju nasilja, da prisluhnejo otroku in njegovim 

težavam (80,39%). Veliko pomembnost pripisujejo tudi izkazovanju zaupanja do otrok in 

opazovanje otroka in njegovega vedenja (68,63%). Manj poudarka pa dajejo pomembnosti 

zapisovanja dogodkov (46%), kar je škoda, saj avtorici K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) 

navajata, da je potrebno napraviti zapis, še posebej po pogovoru s starši. Zapis o dogodku 

oziroma izdelava zapisa je ena od prvih nalog vseh delavcev v vzgojno izobraževanih zavodih, 

kadar se srečujejo s tovrstno problematiko. Dobro izdelan zapis je ena ključnih informacij. 

Tudi Pavlović (2008) opaža, da so na žalost zapisi še vedno prepuščeni presoji vzgojitelja, 

zato predlaga sprejetje enotnega načina opazovanja otrok in določitve, kaj naj se v primeru 

suma nasilnega ravnanja z otrokom opazuje in na kakšen način naj bo zapisano. Pri tem 

vprašanju ni večjih razlik med vrtcema, edino v vrtcu Ciciban menijo, da je za uspešno 

prepoznavanje nasilja zelo pomembno tudi opazovanje otroka in njegovega vedenja 

(82,61%, v Pedenjpedu pa samo 57,15%). 

7.5. DEJAVNIKI, KI STROKOVNIM DELAVCEM POMAGAJO PREPREČEVATI NASILJE 

V nadaljevanju smo raziskovali, kateri so dejavniki, ki strokovnim delavcem pomagajo 

preprečevati nasilje in kateri dejavnik so izbrali najpogosteje.  
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Preglednica 12: Dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati nasilje v družini. 

                                                        Vrtec 
Dejavniki 

Vrtec 
Pedenjped 

Vrtec Ciciban Skupaj 

f f% f f% f f% 

Odprtost strokovnega delavca do vseh otrok 11 40,74 12 50,00 23 45,10 

Pridobivanje zaupanja otrok 19 70,37 14 58,33 33 64,71 

Izkazovanje občutka po varnosti s strani 
strokovnih delavcev 

19 70,37 12 50,00 31 60,78 

Podrobno opazovanje otroka 21 77,78 16 66,67 37 72,55 

Izdelava zapisa o otroku 11 40,74 14 58,33 25 49,02 

Pogovor s starši 12 44,44 13 54,17 25 49,02 

Nudenje pomoči otroku in staršem 16 59,26 13 54,17 29 56,86 

 

Kot je razvidno iz preglednice 12, so anketirani strokovni delavci vrtca Ciciban in vrtca 

Pedenjped kot dejavnike, ki nam pomagajo preprečevati nasilje, največkrat izbrali podrobno 

opazovanje otroka (72,55%). Tako se je potrdila tudi naša zadnja hipoteza. Pogosto so izbrali 

tudi odgovor pridobivanje zaupanja otrok (64,71%) in izkazovanje občutka po varnosti s 

strani strokovnih delavcev (60,78%). Slednji odgovor so večkrat izbrali zaposleni iz vrtca 

Pedenjped (70,37%, Ciciban samo 50%). Najmanj pogosto so strokovni delavci izbrali 

odgovor odprtost strokovnega delavca do vseh otrok (45,10%). Precej malo je tudi 

odgovorov pogovor s staršem (49,02%), čeprav avtorja Bezenšek in Lalič poudarjata, da je 

zelo pomembno k sodelovanju pritegniti tudi starše. Avtorja tudi priporočata, da starše 

vključimo v različna dogajanja v vrtcu in tako poskušamo ugotoviti, kje staršem primanjkuje 

znanja in spretnosti. Le tesno sodelovanje med staršem in vrtcem lahko omogoča boljši 

vpogled v prostor otrokovega razvoja.  

 

Zanimalo nas je, kako pomembni se strokovnim delavcem  obeh vrtcev zdijo dejavniki, ki 

nam pomagajo preprečevati nasilje v družini (1: nepomembno, 2: manj pomembno, 3: 

srednje pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 13: Pomembnost  dejavnikov, ki nam pomagajo preprečevati nasilje v družini. 

                            Stopnja pomembnosti 
Vrtec  

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Vrtec  Pedenjped 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 44,44 15 55,56 

Vrtec Ciciban 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 40,00 12 60,00 

Skupaj 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 42,55 27 57,45 
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Kot je razvidno iz preglednice 13, se zdijo tako anketiranim strokovnim delavcem vrtca 

Ciciban, kot tudi vrtca Pedenjped dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati nasilje,  zelo 

pomembni (57,45%), oziroma pomembni (42,55%). Povprečna ocena pomembnosti je 4,6. 

Po mojem mnenju to kaže na dobro usposobljenost strokovnih delavcev, ki se zelo dobro 

zavedajo pomembnosti odkrivanja dejavnikov, ki nam pomagajo preprečevati nasilje v 

družini.  

 

Zanimalo nas je, kako pomembni se strokovnim delavcem obeh vrtcev zdijo posamezni 

dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati nasilje v družini (1: nepomembno, 2: manj 

pomembno, 3: srednje pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). V nadaljevanju 

najprej predstavljamo rezultate za vrtec Pedenjped in nato še za vrtec Ciciban. 

 

Preglednica 14: Pomembnost posameznih dejavnikov pri preprečevanju nasilja v družini – 

vrtec Pedenjped. 

                                Stopnja 
pomembnosti 
Dejavniki 

1 2 3 4 5 M 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Nudenje pomoči otroku 0 0,00 1 3,70 2 7,41 4 14,81 20 74,08 4,6 

Takojšnje reagiranje zaposlenih 1 3,70 1 3,70 1 3,70 7 25,93 17 62,97 4,4 

Stopiti v kontakt s socialnim 
delavcem vrtca in ravnateljico 

0 0,00 2 7,41 3 11,11 7 25,92 15 55,56 4,3 

Stopiti v kontakt s centrom za 
socialno delo 

2 7,41 4 14,81 6 22,22 5 18,52 10 37,04 3,6 

Ustrezno reagiranje ob pojavu nasilja 
nad otrokom 

2 7,41 1 3,70 0 0,00 3 11,11 21 77,78 4,5 

 

Kot je razvidno iz preglednice 14 se anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu Pedenjped zdi 

najpomembnejši dejavnik, ki nam pomaga preprečevati nasilje nudenje pomoči otroku, kjer 

je povprečje pomembnosti 4,6. Najmanj pomembno pa se jim zdi stopiti v kontakt s centrom 

za socialno delo, kjer je povprečna ocena pomembnosti 3,6. 

 

V nadaljevanju predstavljamo še podatke za vrtec Ciciban. 
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Preglednica 15: Pomembnost posameznih dejavnikov pri preprečevanju nasilja v družini – 

vrtec Ciciban. 

                                Stopnja pomembnosti 
Dejavniki 

1 2 3 4 5 M 

f f% f f% f f% f f% f f%  

Nudenje pomoči otroku 0 0,00 0 0,00 1 4,17 1 4,17 22 91,66 4,9 

Takojšnje reagiranje zaposlenih 0 0,00 0 0,00 2 8,33 6 25,00 16 66,67 4,6 

Stopiti v kontakt s socialnim delavcem 
vrtca in ravnateljico 

0 0,00 0 0,00 2 8,33 4 16,67 18 75,00 4,7 

Stopiti v kontakt s centrom za socialno 
delo 

1 4,17 2 8,33 3 12,5 4 16,67 14 58,33 4,2 

Ustrezno reagiranje ob pojavu nasilja 
nad otrokom 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 8,33 22 91,67 4,9 

 

Kot je razvidno iz preglednice 15 se anketiranim strokovnim delavcem v vrtcu Ciciban zdijo 

posamezni dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati nasilje zelo pomembni. Največ poudarka 

dajejo nudenju pomoči otroku (91,66%), kjer je povprečna vrednost pomembnosti 4,9, 

najmanj poudarka pri pomembnosti preprečevanja nasilja pa je stopiti v stik s centrom za 

socialno delo, kjer je povprečna ocena pomembnosti 4,2. 

 

Zanimalo nas je, kako pomembni se strokovnim delavcem  obeh vrtcev zdijo posamezni 

dejavniki, ki nam pomagajo preprečevati nasilje v družini (1: nepomembno, 2: manj 

pomembno, 3: srednje pomembno, 4: pomembno, 5: zelo pomembno). 

 

Preglednica 16: Pomembnost posameznih dejavnikov pri preprečevanju nasilja v družini - 

oba vrtca. 

                                Stopnja pomembnosti 
Dejavniki 

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Nudenje pomoči otroku 0 0,00 1 1,96 3 5,88 5 9,80 42 82,36 

Takojšnje reagiranje zaposlenih 1 1,96 1 1,96 3 5,88 13 25,49 33 64,71 

Stopiti v kontakt s socialnim delavcem 
vrtca in ravnateljico 

0 0,00 2 3,92 5 9,80 11 21,57 33 64,71 

Stopiti v kontakt s centrom za socialno 
delo 

3 5,88 6 11,76 9 17,65 9 17,65 24 47,06 

Ustrezno reagiranje ob pojavu nasilja nad 
otrokom 

2 3,92 1 1,96 0 0,00 5 9,80 43 84,32 

 

Anketirani strokovni delavci obeh vrtcev menijo (preglednica 16), da je najpomembnejši 

dejavnik pri preprečevanju nasilja nad otroki ustrezno reagiranje ob pojavu nasilja nad 
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otrokom (84,32%) in nudenje pomoči otroku (82,36%). Stopiti v kontakt s centrom za 

socialno delo pride v poštev verjetno pri hujših primerih, saj ga je izpostavilo le 47,06% 

strokovnih delavcev.  Posebej so potrebo po ustreznem reagiranju ob pojavu nasilja nad 

otrokom in nudenje pomoči otroku izpostavili v vrtcu Ciciban – 91,66%, v vrtcu Pedenjped pa 

samo 74,08% oz. 77,78%. V Cicibanu pripisujejo veliko večjo pomembnost pri preprečevanju 

nasilja kontaktom s socialnim delavcem vrtca in ravnateljico (75,00%), medtem ko v 

Pedenjpedu samo 55,56%. Zelo malo pomembnosti pripisujejo kontaktu s centrom za 

socialno delo (v Pedenjpedu samo 37,04%). Razlog za to je po raziskavi Abrahamsa (Domiter, 

Protner, 2014) premalo strokovnega znanja, strah pred javnim razkrivanjem, strah pred 

posledicam prijave, zanikanje staršev, strah pred poseganjem v zasebnost družine, ter 

pomanjkanje podpore vrtca in družbe. 
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8. ZAKLJUČEK 

V nalogi smo raziskovali vlogo vzgojitelja pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad 

otroki ter dejavnike, ki nam pomagajo prepoznati in preprečevati nasilje v družini.  Ugotovili 

smo, da je po mnenju strokovnih delavcev  obeh vrtcev vloga vzgojiteljev pri prepoznavanju 

nasilja nad otroki opazovanje otroka (77,36%), vzpostavljanje varnega vrtčevskega okolja 

(75,47%) in pridobivanje zaupanja otroka (69,81%). Slednje poudarja tudi Pavlović (2008), ki 

poleg tega priporoča tudi pogovor s svetovalnim delavcem. Zanj se je odločilo 60,38% 

anketiranih strokovnih delavcev. Manj kot polovica (43,40%) anketiranih je izbralo pogovor s 

starši, kar po našem mnenju kaže na to, da poskušajo strokovni delavci reševati probleme 

najprej sami. Vzroki za to so lahko različni: ali se čutijo dovolj strokovno usposobljene ali pa 

imajo slabe izkušnje z vključevanjem staršev v reševanje tovrstnih problemov. Nadalje so 

strokovni delavci obeh vrtcev prepričani, da je njihova vloga pri preprečevanju nasilja nad 

otroki sodelovanje s svetovalnim delavcem vrtca (83,02%), zelo redko pa sodelovanje s 

policijo (15,09%). Primerjava med obema vrtcema kaže, da strokovni delavci vrtca Ciciban 

vidijo svojo vlogo tudi kot sodelovanje v internem timu (48,00%), medtem ko se v 

Pedenjpedu nagibajo bolj k sodelovanju z ravnateljem vrtca (39,28%). Razlika je verjetno 

posledica same organiziranosti vrtca in vloge ravnatelja. Tudi avtorici K. Filipčič in I. 

Klemenčič menita, da je sodelovanje v internem timu ena od ključnih nalog zaposlenih v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih, kajti samo s skupnim sodelovanjem in povezanostjo lahko 

pomagamo otroku, ki je žrtev nasilja.  

V raziskovalni nalogi sem ugotovila tudi, da se strokovni delavci pri prepoznavanju nasilja 

opirajo predvsem na opažanje: različnih poškodb (86,54%), čustvene in duševne stiske pri 

otroku (80,77%) ter težav, ki jih otrok sam izpove (80,00%). Tudi avtorici Filipčič in Klemenčič 

kot najpomembnejšo obliko za prepoznavanje nasilja v družini opredeljujeta različne 

poškodbe na telesu.  

Na koncu sem ugotovila tudi, da so po mnenju strokovnih delavcev vrtca dejavniki, ki 

pomagajo preprečevati nasilje, podrobno opazovanje otroka (72,55%), pridobivanje 

zaupanja otroka (64,71%) in izkazovanje občutka varnosti s strani strokovnih delavcev 

(60,78%). Čeprav avtorja Bezenšek in Lalič poudarjata, da je zelo pomembno k sodelovanju 

pritegniti tudi starše, pa je ta odgovor izbrala le slaba polovica strokovnih delavcev (49,02%).  

Rezultati Likertovih lestvic kažejo, da večina strokovnih delavcev vidi prepoznavanje nasilja v 

vrtcu in nasilja v družini kot nekaj pomembnega oz. zelo pomembnega, kar navaja tudi 
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Mandl (2010) in avtorici K. Filipčič in I. Klemenčič, ki zapišeta, da je zelo pomembno, da 

strokovni delavci prepoznajo različne oblike nasilja in da ob tem pojavu tudi ustrezno 

reagirajo. Likertova lestvica pokaže tudi, da je po mnenju anketiranih strokovnih delavcev 

tudi preprečevanje nasilja v družini in reagiranje nanje pomembno oz. zelo pomembno, kar 

ugotavljata tudi avtorja Bezenšek in Lalič (2009). Tudi v 6. členu Zakona o preprečevanju 

nasilja v družini (2008) piše, da je reakcija na preprečevanje nasilja v družini ena ključnih 

nalog vzgojno-izobraževalnih zavodov. Povprečne ocene pomembnosti vseh Likertovih 

lestvic so 4,6 ali 4,7. Iz tega lahko zaključimo, da se strokovni delavci obeh vrtcev zavedajo 

svoje vloge pri prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki in da dobro poznajo glavne 

dejavnike, ki pomagajo prepoznati in preprečevati nasilje nad otroki. Med vrtcema sicer 

obstajajo razlike pri posameznih vprašanjih, za katere pa menim, da so rezultat različne 

organiziranosti v posameznih vrtcih. 

Menim, da smo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev premalo obveščeni o vlogi vzgojitelja pri 

prepoznavanju in preprečevanju nasilja nad otroki, oziroma damo premalo poudarka na 

obravnavo nasilja v družini. Razlogov za to je verjetno več. Eden glavnih je zagotovo ta, da si 

včasih raje zatisnemo oči, kot da bi se soočili s tem problemom. Verjetno zato, ker ne vemo, 

kako bi to vplivalo na naš položaj, oziroma kako bi se tega sploh lotili, saj nam na tem 

področju primanjkuje znanja. Zatiskanje oči pred tovrstnimi problemi je največja napaka, ki 

jo počnemo, saj je naša prva in najpomembnejša naloga to, da zaščitimo otroke, jim stojimo 

ob strani in jim prisluhnemo. Če otrok spregovori o nasilju, je pomembno, da ga 

obravnavamo zelo resno, si to zapišemo in opazujemo vedenje otroka ter otroka samega, v 

primeru zaznave nasilja pa tudi ustrezno reagiramo. Prav je, da se za pomoč obrnemo k 

socialnemu delavcu, ki nam pove pristop, kako ravnati ob posamezni obliki nasilja in kaj 

početi naprej. Le s pravilnim reagiranjem in ustreznim znanjem s tega področja bomo 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pripomogli k lepši prihodnosti naših otrok.  
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