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Povzetek 

V magistrskem delu raziskujem družino, kot hkrati (potencialno) varovalni in rizični dejavnik v razvoju 

posameznika. V teoretičnem delu predstavim sistemska spoznanja o funkcioniranju družine kot 

človekove primarne skupine z raznolikim notranjim dogajanjem ter interakcijo z dejavniki ožjega in 

širšega socialnega okolja. Pozornost namenim prenatalnemu razvojnemu obdobju, pomenu 

najzgodnejših procesov navezovanja med materjo in otrokom, komunikacijskim vzorcem, izražanju 

čustev, zadovoljevanju potreb, medgeneracijskim vlogam, vzgojnim stilom, načinom soočanja ter 

razreševanja konfliktov med družinskimi člani. Ker je ožja tema načrtovanega dela agresivnost oz. 

nasilje, opredelim različna razumevanja in dejavnike, ki vodijo do nasilnih vedenjnato pa ta 

razumevanja umestim v okolje družinskih odnosov. Predstavim sodobne razlage, ki upoštevajo 

prepletene dejavnike, izvirajoče iz posameznika, družinske dinamike in vplivov okolja. Pregledam 

obstoječe podpore in ukrepe države na področju nasilja v družini: zakonodajne pristojnosti, vloge 

institucij (šolstva, zdravstva, policije, sodstva), s poudarkom na vlogi centra za socialno delo (v 

nadaljevanju CSD).  

Teoretične in sistemske vidike v empiričnem delu analiziram s pomočjo študij primerov treh družin, ki 

so bile in so deležne podpore oz. ukrepov zaradi nasilja med starši in otroci. Poudarek analize je na 

prepoznavanju razvoja interakcijskih vzorcev v družinah, vzorcev ravnanja socialne službe in drugih 

ustanov, predvsem pa na analizi poteka podpore, pri čemer so bili osnova analize skrbno beleženi 

protokoli in dokumentacija CSD. Ugotovitve raziskave odkrivajo, da je družinam skupna 

obremenjenost s številnimi problemi. Staršem je skupna vzgojna nemoč ob soočanju s posebnimi 

potrebami otrok, popustljiv interakcijski vzorec in ambivalenten odnos do otrok. Ob sovplivanju 

dejavnikov tveganja, ki izhajajo iz posameznika in okolja (šola, vrstniška družba idr.), se je pojavilo in 

stopnjevalo nasilno vedenje mladostnika/-ce. Iz analize aktivnosti pristojnih ustanov izhaja, da je 

procese podpor družinam sprožilo šele izstopajoče (neprilagojeno) vedenje otrok. Pomoč je bila 

usmerjena v prilagajanje otroka/družine sistemu in ni izhajala iz dejanskih potreb družinskih članov. 

Sodelovanje med ustanovami je potekalo formalno in neusklajeno. Vsaka je pri načrtovanju pomoči 

izhajala iz lastnih ciljev. V primeru soustvarjanja procesov z družino, so bili družinski člani bolj 

motivirani, procesi podpore pa učinkovitejši. Povezava teoretskih spoznanj z analizo procesov podpor 

daje vpogled v globlje razumevanje nasilja v družinah in značilnostih podpor ter nakazuje smernice za 

oblikovanje in izvedbo posameznim družinam in mladostnikom ustreznih modelov podpore in 

ukrepanja.  

 
 



Ključne besede: družina, agresivnost in nasilje, nasilno vedenje mladostnikov, podpora in modeli 

delovanja  

  

 
 



Abstract 

In this dissertation, the family as a (potentially) protective and at the same time risk factor in the 

development of an individual is explored. In the theoretical part the systemic findings are presented 

about the functioning of the human family, as the primary group of a human being, with diverse 

internal developments and interactions with factors of a narrower and wider social environment. 

Attention is paid to prenatal development period, as well as the importance of the earliest processes 

of bonding between a mother and a child, communication patterns, expressing emotions, satisfaction 

of needs, intergenerational roles, pedagogical style, mode of confrontation and conflict resolution 

between family members. As the core theme of the planned work is aggression or violence, 

understanding and the different factors that lead to violent behavior are defined, while 

understanding is placed in the environment of family relationships. Modern interpretations are 

introduced, which take into account the interacting factors that are derived from the individual, 

family dynamics and environmental influences. In addition, the existing support and state measures 

in the field of domestic violence are reviewed: legislative powers, the role of institutions (education, 

health, police, judiciary), with emphasis on the role of the Centre for Social Work (hereinafter CSW).  

Theoretical and systemic aspects of the empirical work are analyzed through case studies of three 

families that have and still are receiving support and measures due to violence between parents and 

children. The focus of the analysis is placed on the identifying of development of interaction patterns 

in families, patterns of actions of social services and other institutions, and in particular, on the 

analysis of the support timeline, wherein the basis of the analysis is represented by carefully 

recorded protocols and documentation of CSW. The survey findings reveal that the families share 

multiple problems. In addition, all the parents share a common educational helplessness when 

dealing with special needs of their children, combining an indulgent interaction pattern with an 

ambivalent attitude towards children. Due to the mutual impact of risk factors arising from the 

individual and the environment (school, company of peers, etc.) violent behavior of adolescents has 

emerged and escalated. The analysis of the activities of the competent institutions revealed that the 

family support processes were only triggered by conspicuous (unadjusted) behavior of children. The 

assistance was focused on the adaptation of the child / family to the system and was not based on 

the actual needs of the family members. Collaboration between institutions was formal and 

uncoordinated. In the planning of assistance each institution only included its own goals. In the case 

of co-creation of processes together with the family, the family members were more motivated, 

 
 



while the support processes were more effective and efficient. The connection between theoretical 

knowledge and the analysis of support processes provides an insight into a deeper understanding of 

domestic violence and support characteristics, thus suggesting guidelines for the design and 

implementation of support and action models appropriate for individual families and juveniles.  

Keywords: family, aggression and violence, violent behavior of juveniles, support and action models 
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1. UVOD 

Družina je do nedavnega veljala za zaseben in nedotakljiv prostor, znotraj katerega je bilo dogajanje 

prepuščeno svobodni volji posameznikov, predvsem tistih, ki so imeli moč. To so bili starši – med 

njimi najpogosteje očetje. Poseganje države v družino je postalo legitimno v zadnjih desetletjih. 

Predvsem zaradi varstva otrok ter njihovih pravic in koristi, kasneje pa z namenom zaščite žensk kot 

žrtev nasilja s strani moških. Občutljivost družbe na nasilje v družini se je v zadnjih letih zelo povečala 

in usmerila tudi na druge oblike nasilja (nad starostniki, nad osebami s posebnimi potrebami in 

drugimi šibkejšimi družinskimi člani). Mnoge dimenzije nasilja v družini še vedno ostajajo prikrite ter 

za okolico manj prepoznavne. 

Raziskave nasilja v družini so bile usmerjene predvsem na področje trpinčenja in zlorabe otrok ter 

pod vplivom feminizma tudi na nasilje nad ženskami. Nasilje otrok do staršev dolgo ni bilo 

prepoznano kot resen socialni problem. Vzroke za to raziskovalci vidijo v tem, da nasilno vedenje v 

obdobju mladostništva razlagamo kot nekaj običajnega, ker se razsežnost pojava podcenjuje in ga 

povezujemo z neustrezno vzgojo, kar pomeni, da odgovornost zanj pripisujemo izključno staršem idr. 

Pomanjkljiva podporna mreža žrtvam in neustrezni strokovni pristopi ter pomanjkljiva obravnava 

mladoletnih povzročiteljev nasilja pa še dodatno prispevajo k ohranjanju tabuja. 

Starši le redko spregovorijo o občutku ogroženosti zaradi lastnih otrok. V procesu pomoči morda 

priznajo vzgojno nemoč. Zaznavanje lastnega otroka kot povzročitelja, sebe pa kot žrtve nasilja, jim 

povzroča vrsto neprijetnih občutkov: sram, nemoč, nesposobnost, strah pred nerazumevanjem 

okolice, krivdo. Zanikanje oziroma minimaliziranje nasilja ima tudi funkcijo ohranjanja harmonične 

podobe družine v očeh drugih in zaščite otrok pred negativnimi posledicami prijave nasilja ustreznim 

ustanovam. 

Zgodbe družin z izkušnjo nasilja so zelo različne. Skupno jim je, da imajo dolgo zgodovino, sicer pa do 

odkritja običajno pride takrat, ko ima nasilje hujše, skrajne in neobvladljive oblike, ki terjajo 

intervencijo.  

V magistrskem delu posebno pozornost namenim družini ter njenemu vplivu na posameznikov razvoj 

in nasilnemu vedenju v tej primarni skupini. Družina je ključen in najpomembnejši socializacijski 

dejavnik in v interakciji z drugimi dejavniki (sorodstvo, pedagoške ustanove – vrtec, šola...), 

predstavlja varovalni dejavnik, a tudi dejavnik tveganja v psihosocialnem razvoju posameznika. 
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Družino, ki naj bi predstavljala posamezniku varno okolje, prav zaradi njenega pomena uvrščamo med 

potencialno najpomembnejše dejavnike, tako varovanja kot tveganja v razvoju posameznika. 

Pri obravnavi nasilja v družini, ko je povzročitelj nasilja otrok, pomoč družini terja posebne pristope 

zaradi specifičnega položaja mladoletnika. Položaj otroka izhaja iz njegove odvisnosti od starševske 

skrbi in ga postavlja v podrejeni položaj. V odnosu otrok – starš so intervencije veliko bolj zapletene in 

omejene, saj se starš težko odloči za umik in ne more zapustiti otroka, ne da bi prevzel posledice take 

odločitve. Prav tako je odstranitev mladoletnega povzročitelja problematična, saj zahteva njegovo 

privolitev ali dolgotrajne postopke nameščanja v ustrezne ustanove in vključitev v strokovno 

obravnavo.  

Pri mladoletnikih govorimo o ukrepih za njihovo zaščito oziroma o vzgojnih ukrepih in ne o 

kaznovanju. Zakonodaja določa, da je otrok deležen posebne obravnave tudi v primeru odklonskega 

in družbeno nesprejemljivega vedenja, ter ga je dolžna država zaščititi in nanj vzgojno vplivati, ko 

družina v svoji (vzgojni) funkciji odpove.  

Vključitev družine in njenih članov v terapevtski/svetovalni proces zahtevata uvid, prostovoljno 

vključitev in motivacijo za spreminjanje vedenja. Strokovni delavci imamo izkušnje, da je na začetku 

potrebna tudi zunanja motivacija, neke vrste prisila, da do naštetega sploh pride. In prav vstop države 

v družino je včasih ključen pri odločitvi, da družina vstopi v proces podpore. 

Z gotovostjo lahko nasilno vedenje otrok razlagamo kot odziv na kompleksne, dalj časa trajajoče 

okoliščine, neugodne družinske razmere, povezane z individualnimi posebnostmi članov družine in 

širšimi dejavniki okolja. Tako lahko prepoznamo nasilnega otroka kot povzročitelja in obenem kot 

žrtev. Če kot problem vidimo le otroka/mladostnika, to preprečuje odkrivanje družinske dinamike ter 

mnogovrstnih dejavnikov nasilja v družini. 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1. DRUŽINA 

2.1.1. Opredelitve družine 

Družina je izjemno kompleksen sistem posameznikov, vlog in funkcij. Je sistem, ki ga določajo 

čustvene vezi, ki imajo tako pozitivne (spoštovanje, povezanost in ljubezen) kot negativne učinke 

16 
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(sovraštvo, nadrejenost, nadzor). Je eno najbolj varnih okolij, ki pa lahko v določenih primerih 

postane ogrožajoče in nevarno za fizično in psihično integriteto posameznikov, ki v njej živijo. 

Posameznikov razvoj je vedno vpet v ciklus razvoja družine, ki mu tako predstavlja primarni kontekst 

(Mc Goldrick, 1988, v Jurič, 2009).  

Ličen (1995, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) družino definira kot »osnovno institucijo zasebnega življenja, 

kjer se oblikuje za ljudi večina pomembnih razmerij in socialno skupino, v katero smo stalno in 

dolgotrajno vključeni.« Model življenjskega ciklusa družine deli na: 

- dobo oblikovanja družine  

- dobo razširjanja družine  

- osnovnošolsko obdobje otrok (prvi otrok od 6. do 13. leta)  

- mladostniško obdobje otrok (prvi otrok od 13. do 19. leta)  

- po-adolescentno obdobje otrok (prvi otrok od 20. leta do odhoda iz družine)  

- začetek zoževanja družine  

- zožena družina (»prazno gnezdo«)  

- ovdovelost 

Družino razumemo kot temelj človekovega emocionalnega razvoja, ki ga je moč opisati skozi faze 

življenjskega cikla in se, čeprav ni linearen, razvija v linearni časovni dimenziji. Ta kompleksna 

organizacija temelji na pripadnosti družinskih članov, vlogah posameznikov in konkretnih funkcijah. 

Njeno vrednost določajo medsebojni odnosi, ki so nenadomestljivi. Po Lewinu (1948, v Rosci, 2007) je 

družinski sistem veliko več kot zgolj vsota posameznikov in ima kot vsak kompleksen sistem svojo 

evolucijo, ki omogoča posameznim članov razvoj. Četudi v odsotnosti nekega družinskega člana 

njegovo funkcijo prevzame nekdo drug, odsotnega odnosa to ne nadomesti popolnoma. Družina je 

prostor prvega in najučinkovitejšega socialnega učenja (Gržan, 2000, v Krajnik, 2013) in skupnost 

oseb, ki so v različnih stopnjah razvoja. »Člani družine so povezani na različne načine in soodvisni. 

Njihovi odnosi in odvisnosti ne izhajajo le iz osnovnih potreb preživetja, temveč se sproti razvijajo in 

dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, oblikovanju socialne podobe in osebne 

rasti slehernega od družinskih članov« (Tomori, 1994, str. 18). Družina omogoča človeku hkratno 

avtonomijo in povezanost. Prvo z odkrivanjem lastne edinstvenosti, svojih potencialov in 

neodvisnosti, drugo pa kot izkušnjo, da smo drugim pomembni, da nas potrebujejo, da zanje skrbimo, 

da jih imamo radi in nas imajo radi (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Je sistem z notranjim dogajanjem, ki 
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je ves čas v interakciji z vsem, kar se dogaja v okolju. Usodno je odvisna od socialnih in ekonomskih 

zakonitosti družbe, v kateri deluje. Označujejo jo tudi notranji odnosi, ki v vsakem članu vzbujajo 

njegova intimna podoživljanja (Potočnik, 2005). Pojmujemo jo lahko kot mrežo neposrednih interakcij 

ali medsebojnih odnosov (Čačinovič Vogrinčič, 1998). Nanjo lahko pogledamo tudi skozi oči teorije 

sistema, ki jo je upošteval Skynner (1982, v Čačinovič Vogrinčič, 1998); opredelil jo je kot interakcijski 

sistem, uravnavan s pomočjo vzpostavljanja ravnotežja oziroma ohranjanja homeostaze, z 

vzpostavljenimi mejami, podsistemi moči in hierarhije. Ravnotežje se uravnava s pomočjo pozitivne in 

negativne povratne zveze oziroma povratnih sporočil. Ta so potrebna za vzdrževanje stabilnosti. 

Pozitivna povratna sporočila družini zagotavljajo prilagodljivost in spreminjanje (Poljšak Škraban, 

2003). Po Kantor in Lehr (1976, v Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 130, 131), … »družino tvorijo dva ali 

več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, 

norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini 

se oblikujeta zanjo značilna struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža 

komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov; diferencirajo se vloge glede na delitev 

dela; razločijo se čustveni odnosi med člani«. Razumevanje delovanja družine zahteva ozaveščenost o 

vplivih nekaterih neodvisnih spremenljivk, ki so zelo pomembne za delovanje družine. L' Abate (1994, 

v Poljšak Škraban, 2003) mednje uvršča: življenjski cikel, v katerem se trenutno nahaja družina; 

socialno-ekonomski položaj družine; izobrazbo; etnično pripadnost; sestavo družine, razlike v spolu; 

versko pripadnost; stopnjo funkcioniranja staršev; prevladujoči vzgojni stil in stopnjo funkcionalnosti 

njenega delovanja. Petzold (1996, v Poljšak Škraban, 2008) opozori na intimnost in medgeneracijske 

odnose kot posebnost družine. 

Epstein, Bishop, Ryan, Miller in Keitner (1993, v Poljšak Škraban, 2007), da bi razumeli strukturo in 

organizacijo družine ter vzorce transakcij v družini, raziskujejo različne značilnosti družine in vsako 

dimenzijo označujejo na kontinuumu od najbolj do najmanj učinkovitega funkcioniranja: 

1. Ustrezni načini razreševanja problemov ohranjajo njeno učinkovito funkcioniranje. 

Družinski problemi so lahko instrumentalne ali emocionalne narave. Družine, ki ne 

zmorejo reševati instrumentalnih problemov, težko rešujejo emocionalne probleme, 

obratno pa ni nujno.  

2. Komunikacijo opredelimo kot izmenjavo informacij znotraj družine. Tudi komunikacija je 

instrumentalne in emocionalne narave, lahko je bolj ali manj jasna in neposredna ali 
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posredna. Pomembni sta tako verbalna kot neverbalna komunikacija in skladnost med 

njima. 

3. Družinske vloge definirajo kot ponavljajoče se vzorce vedenja, preko katerih družinski člani 

izpolnjujejo svoje naloge. Opišejo pet v vsaki družini potrebnih in ponavljajočih se nalog, ki 

jih mora družina vedno znova izpolniti, da je učinkovita. Gre za zagotavljanje osnovnih 

virov za preživetje, medsebojno skrb in podporo, zadovoljstvo s spolnostjo pri starših, 

zagotavljanje osebnega razvoja članov, vzdrževanje in upravljanje družinskega sistema − 

sprejemanje odločitev, vzpostavljanje mej z zunanjim svetom, nadzor nad vedenjem 

članov družine, ravnanje z denarjem v gospodinjstvu in ravnanje z zdravjem. Pomembna 

sta tudi razporeditev vlog in odgovorno ravnanje v določeni vlogi. 

4. Čustvena dovzetnost je sposobnost čustvene komunikacije – ustreznega čustvenega 

odgovora s primerno kakovostjo in močjo čustev. 

5. Čustvena vpletenost je stopnja zanimanja za interese drugih in kaže na vrednost 

posameznih aktivnosti in zajemanje ter upoštevanje interesov vseh družinskih članov. 

6. Kontrola vedenja − gre za vzorce vedenja, ki jih družina oblikuje: v fizično nevarnih 

situacijah, v situacijah, kjer se izražajo psihične in biološke potrebe in težnje članov 

družine, v situacijah, ki se nanašajo na medosebno socialno vedenje znotraj družine in 

izven nje.  

Skynner (1982, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) za zdrave družine, to je družine z neobičajno visoko 

stopnjo zdravja, navaja naslednje značilnosti: 

1. Afiliativna naravnanost do sočloveka, odprta, odzivna, zaupajoča. 

2. Visoko spoštovanje ločenosti, individualnosti, avtonomije, zasebnosti. 

3. Odprta, jasna, iskrena komunikacija. 

4. Trdna starševska koalicija, enakopravnost, delitev moči. 

5. Fleksibilna kontrola na osnovi dogovarjanja v temeljni hierarhiji: starši-otrok. 

6. Zelo spontana interakcija, humor, duhovitost. 

7. Visoka raven iniciativnosti. 
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8. Podpiranje spoštovanja enkratnosti in razlik. 

Walsh (1993, v Poljšak Škraban, 2007) izpostavi naslednje pomembne procese, za katere meni, da 

prispevajo k zdravemu funkcioniranju družine: 

 Povezanost družine in zavezanost članov družine k skrbi in vzajemni podpori med njimi (»Mi 

smo družina«). 

 Spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter vzgajanje razvoja 

dobrega počutja družinskih članov vseh generacij. 

 Za par (starša) so značilni vzajemno spoštljiv odnos, podpora ter enakomerna delitev moči in 

odgovornosti. 

 Za vzgojo in skrb, zaščito in socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane družine je 

pomembno učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteta staršev. 

 Organizacijska stabilnost, za katero je značilna jasnost, konsistentnost in predvidljivost v 

vzorcih interakcije. 

 Prilagodljivost: prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po spremembi, 

učinkovito spoprijemanje s stresom in problemi, ki izhajajo iz stresa, ter obvladovanje 

sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja. 

 Odprta komunikacija, za katero je značilna jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna 

interakcija ter široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov. 

 Učinkovito reševanje problemov in konfliktov. 

 Sistem vrednot, ki omogoča vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in povezanost s 

preteklimi in prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost. 

 Primerni ekonomski viri za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna podpora razširjene 

družine, mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih sistemov. 

Družina je torej tista osnovna enota, ki otroku nudi ljubezen, toplino, varnost in nenazadnje tudi 

materialne pogoje za njegov razvoj. Hkrati pa je lahko tudi tista, ki otroka ogroža (Horvat, Lombar in 

Peterec, 2007). Družina je sistem in družinsko življenje je proces. Ni nekaj statičnega in 
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nespremenljivega. Stalno se spreminja, tako zaradi razvoja in sprememb, ki jih doživljajo posamezni 

člani družine, kot tudi zaradi dogodkov in situacij, ki zadevajo celotno družino. (Čačinovič Vogrinčič, 

2007). Pomen družine v razvoju posameznika je potrebno vedno znova ozaveščati, saj nam »družina v 

kateri odraščamo, da matrico, s katero vstopamo v svet.« (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

2.1.2. Pomen družinskih odnosov za otrokov prenatalni razvoj 

»Noben otrok si sam ne izbira staršev, ne kraja rojstva, ne boljših ali slabših okoliščin za svoje 

odraščanje...« (Zupančič, 2007, str. 200). 

 

Slika 1 Prenatalni razvoj (vir: http://www.trudnica.hr/clanci/prenatalni-razvoj-1-tro-mesecje /) 

Crepet (2001, str. 3-4), svoje refleksije o otroštvu in mladostništvu opiše:  »Če bi me prosili, da 

napišem pismo še nerojenemu otroku, bi napisal tako: Kaj si slišal do sedaj o svetu skozi tekočino in 

napeto kožo materinega trebuha? Kaj so ti povedala tvoja nepopolna ušesa o naših strahovih? Te 

bomo zmogli želeti, ne da bi zahtevali, te gledati ne da bi zapolnili tvojo tišino z besedami, povabili, 

prepovedi? Te bomo opazili tudi, ko boš molčal, spoštovali tvoj razvoj ne, da bi ga ovirali z vzbujanjem 

občutkov krivde in lastnimi tesnobami? Te bomo zmogli objeti, ne da bi bilo v našem dotiku skrito 

pričakovanje ali čustveno izsiljevanje? Želim ti, da tvoji prazniki ne bili polni daril, pogosto 

nadomestkov naše odsotnosti, temveč polni pozornosti. Želim, da bi bili odrasli, ki jih boš srečal, 

sposobni avtoritativnosti, odločnosti ter doslednosti, ki so kvalitete modrih. Doslednosti, želim tudi 

tebi. In zavedanja, da v svetu, na katerega boš prišel, poleg pravil obstajajo tudi odnosi, in ne eno ne 

drugo ni bolj pomembno. Želim, da bi te kdo naučil, da slediš čustvom kot zmaji to počnejo z 

nepredvidljivim in drznim vetrom, vsem, tudi tistim, ki so boleča. Všeč bi mi bilo, če bi ti povedali, da je 

del življenja tudi smrt. Saj žalost ni le praznina izgube, temveč je čustvovanje, je pridobitev poleg 

izgube. Smrt je priča, ki jo najboljši od nas pustijo drugim v prepričanju, da bodo nekaj pridobili: tako 

se rodi spomin, najlepši spomin, ki je zgodovina naše identitete. Želim ti, da bi te naučili biti sam, to bi 

ti rešilo življenje. Ne bo ti treba loviti povprečja, da bi zapolnil praznino, ne trpeti za pogled ali uro 
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ljubezni. Nauči se ustvarjati življenje znotraj svojega življenja in ga napolniti z domišljijo. Obožuj svoj 

notranji nemir, dokler boš imel moč in nasmeh, skušaj ga uporabiti, da nalezeš z njim druge, še 

posebno najbolj prestrašene in občutljive. Podari jim svoj pogum, poslušaj njihov molk z zanimanjem 

in spoštuj njihovo pretirano bojazen. Rad bi, da bi se tisti, ki te ima najrajši, zmogel veseliti tudi 

tvojega odhoda. Kot mornar, ki vidi svojo barko, ki se oddaljuje in ziba varno proti obzorju. Tako boš 

lahko to ljubezen nosil vedno s seboj, skrito v svojem najbolj intimnem kotičku.«  

Za lažje razumevanje družinskega cikla in dogajanj v njem, je potrebno vedeti, da par, ki dobi otroka, 

stoji pred veliko novo preizkušnjo, saj za oba in za njun odnos prihod otroka pomeni veliko 

spremembo. Družina pa nastaja že mnogo prej, ko starša načrtujeta naraščaj ali pa tudi še ne, vendar 

imata vsak svoj odnos do še nerojenih otrok. Prehod iz partnerstva v starševstvo se prične s 

spočetjem otroka. S spočetjem lahko govorimo o začetku družine, o tako imenovanem prenatalnem 

obdobju otrokovega razvoja. Gledano s psihološkega vidika je v obdobju pred rojstvom otroka oz. 

med nosečnostjo glavna skrb bodočih staršev, da novo bitje čim bolje vključita v dolgoročne načrte, v 

prihodnost, čustva in način življenja. (Miška, 1998, v Tratar, 2007).  

Tudi Verny in Weintraub (2002, v Krens in Krens, 2005) menita, da se začne prenatalni odnos med 

otrokom, materjo in očetom s spočetjem: z željami in hrepenenji obeh staršev, njunimi strahovi, 

pričakovanji, bojaznimi in skritimi motivacijami. Že takrat je otrok del fizične, čustvene, socialne in 

duhovne ekologije.  

Pri svojem strokovnem delu1 ugotavljam, da so mnogi otroci, kasnejši povzročitelji nasilja v družini, že 

v prenatalnem obdobju izkusili različne travme (npr. odklanjanje, zlorabo alkohola in drog s strani 

matere, nasilje nad materjo, težave v duševnem zdravju pri materi ipd.), ki so bile prezrte in nikoli 

prepoznane, kaj šele ozaveščene in predelane. Zaradi izjemnega pomena zgodnje detekcije in 

obravnave težav posvečam posebno pozornost zgodnjem razvojnem obdobju otrok. 

Pomen prenatalne dobe so prvi poudarjali psihoanalitični avtorji. Med tujimi avtorji, ki so raziskovali 

to pomembno razvojno obdobje, so: Rank (1924), Ferenczi (1933), Lake (1981), Grof (1985), Janus 

(1997) idr. (Melosi, 2005). Pomembni pa so tudi zgodnejši prispevki in psihoterapija Reicha v 

štiridesetih in Bowlbyja v petdesetih letih prejšnjega stoletja (prav tam). 

1 Zaposlena sem na centru za socialno delo, kot strokovna delavka na področjih varstva otrok in družine, posebnega varstva otrok, dela 
z mladoletnimi s težavami v odraščanju, storilci prekrškov in kaznivih dejanj, varstva odraslih, nalog za preprečevanje nasilja v družini in 
socialnovarstvenih storitev. 
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Od petdesetih let prejšnjega stoletja so številne interdisciplinarne študije osvetlile interakcijske 

procese med mamo in otrokom v prenatalnem obdobju ter dinamičen in bogat svet maternice. 

Odnos med materjo in zarodkom so pojmovale kot osnovo kasnejšega kognitivnega in psihofizičnega 

razvoja dojenčka. Vplivni avtorji v tem obdobju so bili: Winnicott (1896-1971), Peerbolte (1905-

1982), Lake (1914-1982), Laing (1927-1989), Farrant (1933-1993), Grof (1931-), DeMause (1931), 

Janov (1924) , Swartley (1927 - 1979) in Maret (1960) (Emerson, 1995). 

Misel o obstoju odnosa med materjo in zarodkom je koncept, ki ga je uvedel Deutsch (1945, v Melosi, 

2005). Tudi po mnenju Winnicotta (1965) »sam otrok ne obstaja«. Rubin (1975, v Melosi, prav tam) je 

postavil hipotezo o obstoju štirih nalog, vezanih na nosečnost:  

• Iskanje varne tranzicije zase in za otroka. 

• Zagotavljanje sprejetosti novorojenca s strani pomembnih družinskih članov. 

• Ustvarjanje vezi s še nepoznanim otrokom.  

• Učenje predanosti. 

Mueller (1993) prenatalno navezanost definira kot edinstveno čustveno vez, ki se razvije med 

materjo in njenim zarodkom. Speckhard (1997) meni, da se navezanost prične, ko si mati začne 

ustvarjati mentalno predstavo o otroku in čuti željo po skrbi zanj in njegovi zaščiti. Soldera (2000) 

navaja, da se zarodek razvija v materinem telesu in se hrani z vsem, kar mu mati ponuja na 

kemičnem, biološkem in čustveno-psihološkem nivoju: vse, kar mati doživlja, otrok doživlja z njo 

(Melosi, 2005). 

Prenatalna psihologija govori o zarodku kot o socialnemu bitju, saj naj bi bil že sposoben 

komunikacije z okoljem. Ima individualne posebnosti, nagnjenja, potrebe in je sposoben povezovanja 

čustvenih izkušenj z določenimi čutnimi izkušnjami. V času nosečnosti izkusi prve oblike pogojevanja, 

doživi prve travmatične izkušnje, ki bodo v prihodnje, če jih ne bo ozavestil, vplivale na njegov razvoj 

in mu povzročale stiske in težave. To, kar doživimo, izkusimo v maternici, namreč pusti trajne sledi. 

Od trenutka, ko se oplojeno jajčece vraste v steno maternice, je otrok v »parazitskem« odnosu in 

brez tega ne bi preživel (Praper, 1992, v Lorenčič, 2011).  

Prav tako je pomembno zavedanje bodočih staršev, da je nosečnost skupna odgovornost in eno od 

življenjskih obdobij, v katerem sta kot partnerja najbolj odvisna drug od drugega. »Kot dojenček ne 
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more živeti brez matere, tudi žen(sk)a ne more srečno preživeti nosečnosti brez svojega moža 

(partnerja).« (Trobisch, 1999, str. 62, v Tratar, 2007).  

Po teoriji verjetnostne epigeneze Gottlieba (2002, v Krens in Krens, 2005) je (prenatalni) razvoj 

odvisen od »kritičnega medsebojnega vplivanja endogenih in eksogenih faktorjev na štirih ravneh 

(genetične aktivnosti, nevronalne aktivnosti, vedenja in okolja).«  

Tudi iz drugih raziskav, kot sta »Babies remember birth« (»Otroci se spominjajo rojstva«) 

Chamberlaina (1989) in »Primal connections« (»Primarne povezave«) E. Noblesa (1993), izhaja, da je 

otrok zavedno bitje, in da se vedenja, ki se pojavijo v maternici, kažejo (pojavljajo) tudi kasneje v 

življenju (Della Vedova, 2005). A. Piontelli (1992) v delu »From Fetus to Child« (»Od zarodka do 

otroka«) piše o zavedanju zarodka, še posebno ob dogodkih, ki imajo neposreden vpliv nanj. 

Maternica ni le prva otrokova zibelka, temveč je tudi prvi pravi svet in način, kako ga izkusi, vpliva na 

oblikovanje njegove bodoče osebnosti (Soldera, 2000, v Melosi, 2015). Prenatalne primanjkljaje v 

navezanosti, ki imajo značaj življenjske ogroženosti, lahko označimo kot travme. Če pride do 

maternične ogroženosti, so otrokove možnosti za obvladovanje travme zelo omejene. To so dogodki 

ali stanja, npr. poskusi splava, nasilje nad materjo, ali drugi nasilni dogodki, pomanjkanje kisika, 

materina sovražna čustva do otroka ipd., ki sprožijo šok reakcije pri otroku. Ker je obrambni sistem še 

nerojenega otroka šibek, je zelo dovzeten za travmatične izkušnje. Te slabijo nastajajočo strukturno 

integracijo in povečujejo možnost doživetja travmatičnih izkušenj v nadaljnjem življenju. Pri ljudeh, ki 

trpijo zaradi raznovrstnih travm, je smiselno diagnostično raziskati obstoj prenatalne travme. Skrita je 

globoko v nezavednem in se kaže v disfunkcionalnih vedenjskih in doživljajskih vzorcih, kot so telesna 

in psihična otopelost, anksioznost, disociativnost, kot tudi v impulzih beg-boj. Ti simptomi se pojavijo 

predvsem kot nezavedne reakcije na občutke sramu in odvisnosti (Krens in Krens, 2005). 

Teorije oz. raziskave o stresu opozarjajo, da na otrokov psihofizični razvoj preko telesa noseče ženske 

ne vplivajo samo telesni, ampak tudi psihični dejavniki. Stres med nosečnostjo so proučevali v 

longitudinalnih študijah z vprašalniki, z merjenjem fizioloških podatkov, s primerjanjem z 

eventuelnimi težavami med nosečnostjo in ob rojstvu in prav tako s podatki o vedenju teh otrok. 

Prenatalni strah korelira z nižjo težo novorojenčka ali s prezgodnjim rojstvom (Van den Bergh 2002, 

prav tam).  

Raziskave De Zulueta (1993, v Emerson, 1995) na področju navezanosti in odnosov so odkrile, da je 

nasilna agresivnost rezultat poškodovanega odnosa. Večja kot je nastala škoda v procesu 
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vzpostavljanja čustvene navezanosti, večja je verjetnost za pojav agresivnega in nasilnega vedenja v 

otroštvu in odraslosti. Zvezo med prenatalnimi travmami in kasnejšim nasiljem oziroma agresivnostjo 

so razlagali predvsem psihoterapevti. Nasilni posamezniki v regresiji (ko so v terapevtskem procesu) 

pogosto podoživljajo travmatične izkušnje vezane na spočetje, nezaželeno nosečnost, agresivnost in 

nasilje v različnih oblikah, posvojitev, zdravniške posege v času nosečnosti ter ob porodu/rojstvu idr. 

Psihoterapija zato poudarja pomen zgodnje obravnave prenatalnih travm, saj naj bi te vplivale na 

zaznavo kasnejših življenjskih dogodkov.  

2.1.3. Rojstvo otroka, zgodnje otroštvo in vloga matere 

Rojstvo, ki je verjetno najbolj dramatičen dogodek v človekovem življenju, ima nedvomno velik vpliv 

na otrokov telesni in psihični razvoj in lahko predstavlja tudi dejavnik tveganja za kasnejšo 

psihopatologijo (Janus, 1999, v Krens in Krens, 2005). Rojstvo je »šok« za otroka, saj kasneje v 

življenju navadno ne doživljamo več tako sunkovitih in močnih sprememb. To poudarjajo nekateri 

psihoanalitični vidiki razvojne psihologije, ki pri določenih ravnanjih ljudi, izpostavljenih zahtevnim 

preizkušnjam, prepoznajo znamenja prastrahu ter z njim povezanega »bežanja« nazaj v maternico. 

Vsekakor gre pri rojstvu za najbolj intenzivni učni proces prilagajanja, kar jih človek izkusi (Gergjolj, 

2007). 

V prvih mesecih otrokovega življenja je materino doživljanje najbolj simbiotično. Winnicott (1965) 

opisuje to fazo kot obdobje »primarne materinske preokupacije«. Razvije se postopoma in se 

sčasoma razvije v stanje visoke odzivnosti med nosečnostjo in še posebej ob koncu nosečnosti. Otrok 

je v maternici fizično povezan z materjo. Ta vez se pretrga z rojstvom, vendar ostane novorojenček še 

po rojstvu tesno povezan z mamo. Med njima se pojavi fizična meja, ostaja pa močna psihična 

povezanost. Psihološka meja se pri otroku oblikuje postopoma, z odraščanjem. Zgodnje otroštvo je 

izjemno pomembno za oblikovanje meja pri človeku. Otrok, ki ga mama v najzgodnejšem otroštvu 

zanemarja in mu ne posveča dovolj pozornosti, s čimer ga prikrajša za svojo ljubezen, bo zelo težko 

razvil pravi občutek za mejo. Zato bo težje vzpostavljal zdrave odnose z okoljem. Mama otroku, ki ga 

preveč varuje, onemogoča, da bi dovolj zgodaj prepoznal svoje meje, zato ostane v trajni povezanosti 

z njo. Od nje je odvisen, kar ga močno ovira pri vzpostavljanju zdravih odnosov z drugimi ljudmi v 

odrasli dobi (Žorž, 2005). 

Otroci pridejo na svet neodvisno od upanj in želja staršev. Zaradi razhajanj med pričakovanji staršev 

in značilnostmi otrok, lahko starši tudi trpijo. Pomembno je vključiti novorojenca v novo in razširjeno 
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družinsko identiteto, ki bo dovolj prožna, da bo zajela različnost, ki jo vnašajo. Pomembno je, da se ob 

prehodu v starševstvo partnerja ne osredotočita pretirano na svoji starševski vlogi, in da v 

prizadevanju, biti čim boljša starša, ne pozabita na svoje partnerske potrebe: intimno povezanost, 

čustveno oporo in skupne interese (Orel, 2000). Brajša (1987) pravi, da sta partnerski odnos in 

družina dva vzporedna pojava, ki ne moreta zamenjati drug drugega. Kadar se to zgodi, slabo delujeta 

tako podsistem staršev kot razvoj otroka. 

Ko diadna razporeditev odnosov med partnerjema z rojstvom otroka preide v triadno, uvede pojem 

»tretjega člana«, ki je lahko katerikoli od treh (Tomori, 1994): 

• oče, ki je izključen iz marsičesa, kar se dogaja med materjo in otrokom; 

• mati, ki mora svojo pomembno in vsestransko poudarjeno vlogo začasno umakniti pred  

medsebojnim spoznavanjem in navezovanjem med očetom in otrokom; 

• otrok, ki mora sprejeti dejstvo, da tam, kjer je bližina med moškim in žensko, ki sta njegova 

starša, ni prostora zanj, zato mora izpolnitev svojih želja in potreb včasih temu prilagoditi.  

Lidz (1971, v Čačinovič Vogrinčič, 1992) ponuja rešitev v dveh temeljnih pogojih, ki morata biti 

zadovoljena v vsaki družini: 

• koalicija staršev oziroma zavezništvo med njima, kar pomeni, da drug drugega v svojih vlogah 

podpirata ter vzajemno povečujeta občutke varnosti in gotovosti. V odnosu do otroka se 

upoštevata in s tem ustvarjata pogoj za to, da se njuni vlogi partnerjev in roditeljev med seboj 

ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. Takega odnosa ni mogoče vzpostaviti tam, kjer je oče 

odsoten, kjer starši ne spoštujejo drug drugega, tekmujejo za otrokovo naklonjenost ali ga 

uporabljajo za razčiščevanje lastnih konfliktov. 

• ohranitev generacijskih razlik, kar pomeni, da starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo 

biti odvisni od otrok, pač pa smejo in morejo biti odvisni drug od drugega. Avtor (prav tam) 

opozarja, kakšnega pomena je to zlasti za mater in otroka. Oba morata razrešiti simbiotično 

vez, mati se mora znova umestiti v zavezništvo z očetom, otrok pa mora preseči vez z njo. 

Zakonca Blanck (1979, v Grobelšek, 2009) poudarjata, da interakcija med dvema partnerjema v diadi 

določa izid, to je obliko organizacije otrokovega duševnega aparata. Če oče mater bolj podpira, je ona 

bolj učinkovita v svojem materinstvu (Pori, 1995, v Tratar, 2007). Tako on neguje njun partnerski 
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odnos, mama pa odnos z otrokom. Poleg čustvene opore ji predstavlja stik z zunanjim svetom, ki ga 

tedaj, ko je nenehno z novorojenčkom, še posebej potrebuje. S tem, ko se posredno vključi v njen 

simbiotični odnos z otrokom, oba postopoma popelje iz njega. Če pa se v tej pomembni fazi razvoja 

umakne, otrok ne bo mogel pretrgati vezi z mamo, izpeljati vseh faz razvoja in odrasti (Moškrič, b.d., 

v Orel, 2000).  

Drugo leto življenja je namenjeno oblikovanju odnosa »Jaz - Ti«. Če je otrok s strani matere 

»ljubljen«, bo odprt tudi za sprejemanje ljubezni od drugih ljudi. Če je materinska ljubezen 

pomanjkljiva, bo neprimerljivo manj sposoben za sprejemanje in izražanje ljubezni v odnosih z 

drugimi ljudmi. V tretjem in četrtem letu življenja si otrok počasi oblikuje prve občutke vesti. 

Temeljno zaupanje se torej iz sveta odnosov do drugih ljudi ponovno prevesi v odnos do sebe. 

Izražanje sicer ostaja v otrokovem svetu odnosov, vendar je vsaka beseda, ki jo otrok nameni 

»drugemu«, tudi predmetom in »lutkam«, namenjena najprej njemu samemu. Čim bolj »ljubezniv« je 

do drugih, tem bolj ljubezniv je tudi do sebe. V četrtem in petem letu življenja se otrok počasi začne 

vživljati v posamezne vloge in jih tudi sprejema ter »posnema«. Prične se socialno učenje z zavestnim 

in načrtnim vstopanjem v življenjski prostor otroka, in sicer najprej s strani primarne osebe, v 

katerem se kristalizirajo in iz katerega izhajajo tudi mnoga druga spoznanja na področju socialnega 

učenja. To učenje je ključno odvisno od socialnega okolja, življenjskega prostora in pomembno vpliva 

tudi na mnoge druge učne procese. Nekaj značilnih povezav med socialnim okoljem in učenjem 

(Mietzel 1997, v Gergjolj, 2007): 

• Mati je za otroka »objekt« ljubezni. 

• Emocionalna vzgoja je v veliki meri odvisna od emocionalne in socialne stabilnosti primarne 
osebe. 

• Otrok že pri 6. mesecih »pozna« socialni pomen smehljanja in joka. 

• Po 6-7 mesecih otrok loči med »priljubljenimi« in »nepriljubljenimi« osebami.  

• Za uspešno učenje je pomembno, da se otrok dobro počuti v svojem življenjskem prostoru – 
da ima občutek, da ga »obvlada«. 

• Za socialno in druge vrste učenja so izrednega pomena pozitivne reakcije ljudi, ki so navzoči v 
otrokovem življenjskem prostoru. 

• Radovednost otrok je znamenje sposobnosti premagovanja strahu.  
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»V obdobju mlade družine je priložnost za terapevtsko pomoč in preventivo težav v kasnejših obdobjih 

relativno velika«, meni Pori (1995, v Tratar, 2007, str. 248). Razlogi za to so naslednji: 

• Želja, uspeti v partnerstvu in starševstvu ter upanje za tako delo sta pogosto močnejša kot 

kasneje. 

• Družinski sistem je tedaj najbolj odprt in plastičen. 

• Najpomembneje pa je, da družine v tem obdobju še nimajo občutij obupanosti, do katerih 

lahko pride po letih »neuspelih« in nezadovoljivih odnosov. 

2.1.4. Proces navezovanja 

Navezanost je močna čustvena vez z drugo osebo, ob kateri se počutimo prijetno in varno. Vez med 

otrokom in starši (vsaj enim, lahko tudi njegovim nadomestkom) je za razvoj čustvene zrelosti zelo 

pomembna, saj je podlaga za razvoj pozitivnega doživljanja sebe; iz nje otrok črpa prepričanje, da je 

vreden ljubezni. Pomanjkanje čustvenih stikov, topline in naklonjenosti v zgodnjem otroštvu lahko 

močno vpliva na otrokov nadaljnji čustveni in socialni razvoj (Curk, 2014). Zupančič (2004, v Brajović, 

2007) navezanost opiše kot dejaven, močno naklonjen recipročen odnos med dvema osebama. 

Različni raziskovalci so ugotovili relativno stabilnost vzorcev navezanosti v odraslosti in povezave med 

stili navezanosti staršev in njihovih otrok (Mikulincer in Florian, 1999; Shemmings, 2005, prav tam). 

Naš način navezovanja v veliki meri vpliva na razvoj naše osebnosti, na razvoj možganov, saj se ti 

oblikujejo s pridobljenimi izkušnjami, na način kako se čustveno odzivamo, na naše osebne veščine in 

strategije soočanja s stresom (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).  

Da bi prišlo do kakovostnega odnosa, se mora roditelj zavedati otrokovih emocionalnih potreb in biti 

otroku dostopen (Kerns, Aspelmeier, Gentzler in Grabill, 2001, v Brajović, 2007). Kerns idr. (2001, 

prav tam) so mnenja, da lahko otrok šele ob koncu zgodnjega otroštva, ko je sposoben prevzeti 

perspektivo drugega, tudi sam začne prevzemati vse bolj aktivno vlogo pri ohranjanju kakovosti 

odnosa navezanosti z roditeljem. 

Prenatalna psihologija odkriva, da se proces navezovanja začne že v prenatalnem obdobju. S pojmom 

»prenatalna navezanost« mislimo na posebno vez-odnos, ki ga mati oz. starša vzpostavita z zarodkom 

v času nosečnosti. Winnicot (1958, v Rofi, 2010) je prvi odkril pomen komunikacije med materjo in 

zarodkom, kot ključne pri vzpostavljanju kasnejše navezanosti in psihičnega razvoja posameznika. 
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Navezanost med materjo in otrokom, ki je temeljna za zdrav čustveni, socialni in psihični razvoj, se 

torej začne in vzpostavlja od spočetja dalje. 

M.S. Cranley (1981; Della Vedova, 2005; v Melosi, 2015) je uvedla konstrukt navezanosti med 

materjo in zarodkom, s katerim je opisala značilnosti vezi staršev z otrokom, ki se razvija že med 

nosečnostjo, v pričakovanju novorojenca. Raziskave so pokazale, da je zaznavanje zarodka odvisno 

predvsem od psihološke vpletenosti matere in se ne začne šele z zaznavo gibov, kot je bilo splošno 

prepričanje pred tem. Izhajajoč iz hipoteze M.S. Cranley (1981, v Della Vedova, 2005), da kakovost 

prenatalnega čustvenega vložka staršev vpliva na potek nosečnosti, na kasnejšo navezanost med 

starši in otrokom ter otrokov psihični razvoj, je bilo opravljenih veliko raziskav o vlogi nekaterih 

dejavnikov na razvoj prenatalne navezanosti. Lanotte, M.S. Cranley in Righetti (2005) so ugotovili, da 

matere z naraščanjem nosečnosti vedno bolj zaznavajo zarodek kot subjekt, zato posledično 

poglabljajo vez z otrokom. Ta vez pa ni odvisna od fizične zaznave zarodka, temveč od psihološke 

vpletenosti matere, do katere pride že s spočetjem. Globoka simbioza med materjo in zarodkom 

vpliva na to, da se psihosocialni, čustveni in odnosni dejavniki pri materi v času nosečnosti odražajo 

na odnosu in navezanosti mati-otrok in ustvarijo spominske sledi, ki se ohranijo v osebnosti otroka in 

kasneje odraslega (Della Vedova, 2005). 

Righetti in Casadei (2005, v Melosi, 2015) prenatalno navezanost povezujeta s počutjem matere, 

njenim odnosom z lastno materjo ter zaznavo socialne podpore. Torej poudarjajo vpliv psiholoških in 

psihopatoloških dejavnikov celotnega družinskega sistema na razvoj navezanosti med materjo in 

zarodkom. Kot pomemben dejavnik izpostavljajo čustveno klimo družinskega sistema, katerega del 

sta mati in zarodek. Aktualne študije se osredotočajo tudi na pomen razvoja navezanosti med 

bodočim novorojencem in očetom. Očetovski vlogi se pripisuje vedno večji pomen, saj sta prisotnost 

in vključitev očeta izrednega pomena za otrokov razvoj. Pozornost od diade mati-otrok se vse bolj 

usmerja na triado mati-oče-otrok. Bodoči oče s prispevanjem in ohranjanjem podporne, varne in 

sprejemajoče klime ter z verbalno komunikacijo z otrokom in dotiki soustvarja temelje za prvi odnos, 

odločilen za socialni razvoj otroka. V primerjavi z navezovanjem matere na zarodek, ki narašča z 

naraščanjem nosečnosti, se navezanost očeta na zarodek razvije v prvem trimesečju nosečnosti in 

ostane stabilna do konca nosečnosti (prav tam). 

Številne raziskave in opazovanja na področju psihoanalize so odkrila, da lahko veliko število motenj 

kot so: depresija, anksioznost, fobije, motnje prehranjevanja ter motnje vedenja in osebnosti, 

29 
 



Lena, K. (2016): Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

povežemo z dogodki, travmami in izkušnjami iz prenatalnega obdobja. Čustvene motnje pri materah 

pomembno vplivajo na pojav motenj spanja, prebave ter nemirnosti pri otroku. Odklonsko vedenje 

pri starših ali osebnostne motnje staršev so povezane z nižjo stopnjo prenatalne navezanosti. 

Kontinuirane in intenzivne čustvene stiske in stresne situacije, kot posledice raznih skrbi in strahov 

mater, predstavljajo tveganje za otrokov razvoj. Pri otrocih, katerih matere so med nosečnostjo 

izpostavljene visoki stopnji stresa, je večje tveganje za pojav hiperaktivnosti, motoričnih težav in 

motenj pozornosti pri otroku. Izpostavljenost zarodka negativnemu razpoloženju matere in psihičnim 

motnjam matere pomembno in celo odločilno vpliva na razvoj zarodka. Odsotnost zdrave vezi med 

materjo in zarodkom, ki igra pomembno varovalno vlogo, je lahko včasih predispozicija hudih 

psihopatologij pri posamezniku (Della Vedova in Imbasciati, 1998). 

Upoštevajoč individualne izkušnje nosečnic in vpliv slednjih na dobrobit zarodka, preko komunikacije, 

ki poteka med materjo in zarodkom, je bilo ugotovljeno, da doživljanje nosečnosti vpliva na 

osebnostne značilnosti otrok. Longitudinalna študija, v katero je bilo vključenih 163 nosečnic in 

kasneje njihovih otrok, je pokazala, da je nesprejemanje nosečnosti v korelaciji z odklonskim in 

patološkim vedenjem otrok. Prav tako je bilo ugotovljeno, da nesprejemajoče očetovo vedenje vpliva 

na izkušnjo nosečnosti in odnos bodoče matere do zarodka. Nekateri menijo, da je zarodek skladišče 

materinskih čustev, in da so se osebe z visoko stopnjo zaupanja in samozaupanja ter pozitivno 

samopodobo že v prenatalnem obdobju zaznavale kot želene in ljubljene (Della Vedova, 2005). 

Nedvomno okolje, v katerem mati živi, bistveno vpliva na razvoj zarodka. Zato so dejavniki čustvene 

in socialne podpore, prisotni v življenjskem okolju nosečnice, izjemnega pomena.  

Človeško bitje torej ni »tabula rasa«, ki se začne oblikovati z rojstvom. Osebnost se prične razvijati že 

v obdobju pred rojstvom in je rezultat sovplivanja več dejavnikov, pri katerih igra ključno vlogo sam 

zarodek. 

»Otrokovo prvo navezovanje na drugo osebo je velikega pomena za njegovo spoznavanje sveta in 

pričakovanja do drugih; posledice teh prvih povezanosti se občutijo skozi celo življenje. To je tudi v 

skladu s prepričanjem M. Mahler in njenih sodelavcev.« (Grobelšek, 2009, str. 98). »Za osebnostni 

razvoj otroka je skrb matere odločilnega pomena, vez med materjo in otrokom predstavlja 

emocionalno zadovoljitev otroka. Zgodnja socializacija je temeljnega pomena za čustveno oblikovanje 

odrasle osebe.« (Hauptman in Komotar, 2010, str. 33). Diada mati-otrok pa ni izolirana situacija, 

temveč je umeščena v širši družbeni kontekst, saj mati na otroka prenaša tiste kulturne vzorce, ki jih 
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je sama ponotranjila med svojo socializacijo. Otrok pa v odnosu z materjo osvaja ključne segmente 

socialnega sistema (Lorenčič, 2011). Da prve navezanosti oblikujejo osnovo, na kateri se razvijajo 

nadaljnji odnosi, poudarjajo tudi A. Freud, Goldstein, Solnit in Goldstein (1996, v Grobelšek, 2009). 

Kjer so ti zgodnji odnosi ustrezni, odnos otrok-starš postane trden, s pozitivnimi učinki na otrokov 

emocionalni in socialni razvoj. Če otrok v otroštvu ne doživi ljubezni, se to lahko kasneje v življenju 

kaže kot pomanjkanje zanimanja za lastno blagostanje, fizični izgled, oblačenje in podobo, ki jo kaže 

drugim. Tisto, kar je poškodovano, je ljubezen in skrb zase ter posledično zmožnost ljubiti in skrbeti 

za druge, tudi lastne otroke.  

Z. Cugmasova (2001a) je na podlagi pregleda literature o razvoju navezanosti ugotovila, da imajo 

matere pomembnejšo vlogo pri razvoju otrokove navezanosti, kot očetje, in da se vloga staršev pri 

razvoju otrokove navezanosti spreminja glede na otrokovo starost. V primerih, ko za otroka skrbi več 

oseb, ima materina občutljivost manjšo napovedno vrednost za razvoj njegove navezanosti, kot v 

primerih, ko za otroka skrbi izključno mati. Poleg tega lahko otrok poleg anksiozne navezanosti na 

mater razvije varno navezanost na druge osebe, ki zanj skrbijo. Avtorica opaža pomanjkljivost študij o 

vlogi staršev v razvoju otrokove navezanosti, saj meni, da bi bilo potrebno preučiti še druge družinske 

dejavnike poleg starševske topline in sprejemanja. Prav tako predlaga podrobno proučitev vloge 

konfliktov med materjo in očetom (lahko sta oba občutljiva do otroka, a je med njima veliko sporov) 

in stresnih dejavnikov zunaj družine, ki pomembno vplivajo na enega ali več članov družine (DeWolff 

in van Ijzendoorn, 1997, v Cugmas, 2001a).  

Schneider Rosen in Rothbaum (1993, v Cugmas, 2001a) že omenjenim dejavnikom, ki pomembno 

vplivajo na razvoj otrokove navezanosti, dodata še otrokov temperament, materino zaposlitev zunaj 

doma, družinsko funkcioniranje in kulturne dejavnike. Bowlby (1969) meni, da je celo v obdobju 

dojenčka navezanost samo ena izmed komponent odnosa med otrokom in starši. Vloga staršev kot 

objekta navezanosti dopolnjuje njihovo vlogo pri hranjenju, igri, vzgajanju in drugih aktivnostih, ki jih 

vodijo drugi sistemi obnašanja. Na primer, vloga staršev kot soigralcev se ne odraža nujno v sistemu 

navezanosti (Thomson, 1997, v Cugmas, 2001a). 

Znan pediater in psihoanalitik Bowlby (1969), ki je govoril o zgodnji navezanosti med materjo in 

otrokom kot temelju duševnega zdravja otroka, je navezanost na mamo razlagal kot biološko 

determinirano. Najpomembnejša vedenja pri navezovanju so tista, s katerimi otrok manifestira 

potrebe in na katera se odrasli nauči odzivati. Klici otroka in odgovori nanje, ki se jih mati nauči, 
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vzpostavljajo med njima čustveni odnos. Bowlby (1984, v Lorenčič, 2011) je opredelil pojem 

navezanosti kot psihološki pogoj za razvoj človeškega bitja, v najširšem smislu pa pomeni sposobnost 

človeškega organizma, da vzpostavi in ohrani povezavo z bitji v okolici, ob ljubečemu materinstvu. Kot 

smo videli, je materina osebnost v diadi mati-otrok dominantna. O navezanosti govorimo šele takrat, 

ko otrok mater ne le prepoznava, temveč se vede na način, ki mu zagotavlja njeno bližino. Otrok 

poskuša s svojim odzivanjem usmerjati materino delovanje v smeri zadovoljevanja svojih potreb. 

Motnje v njeni osebnosti vplivajo na otrokov razvoj in se odražajo v motenem razvoju.  

M. Ainsworth (1969) je individualizirala tri vzorce obnašanja otrok v neznani situaciji: varno 

navezanost, negotove in izogibajoče se otroke ter negotove in ambivalentne otroke. Njena opažanja 

reakcij na separacijo otrok od matere nas spodbujajo k razmišljanju o tem, kako primarni odnos 

določa varne, negotove ali nedefinirane temelje, na katerih gradimo vse nadaljnje čustvene odnose 

(Rosci, 2007). Raziskave (Fraley, 2002; Main, Solomon, 1990, v Lorenčič, 2011) kažejo, da otrokov 

odnos z materjo pomembno vpliva na oblikovanje njegovih notranjih delovnih modelov, ki vsebujejo 

pričakovanja o sebi, o pomembni osebi (materi) in o odnosu med njima. Avtorji Ainsworth idr. (1978, 

v Cugmas, 2001a) so odkrili, da se najpomembnejši vidiki materinega obnašanja povezani z varno 

navezanostjo, kažejo se na različne načine in v različnih situacijah, vedno pa izražajo občutljivo 

dovzetnost za otrokove signale in komunikacijo. Ta namreč predvideva, da so otrokove lastnosti (kot 

je temperament) in lastnosti staršev (kot je občutljivost) na kompleksne načine povezane v interakciji, 

zato tudi vplivajo tako na kakovost odnosov kot na vzorec obnašanja v tuji situaciji (Rosen in 

Rothbaum, 1993, prav tam).  

Pri dveh mesecih je otrok navezan na vse osebe, ki z njim prijateljsko ravnajo, ne glede na to, ali so te 

osebe z njim v sorodu ali so mu kako drugače blizu ali ne. Horvat in L. Magajna (1987, v Lorenčič, 

2011) imenujeta to obdobje, ki traja do približno sedmega meseca starosti, nespecifična navezanost. 

Bowlby (1984, prav tam) meni, da se otrok v obdobju treh mesecev odziva na mater drugače, kot na 

druge. Horvat in L. Magajna (1987, prav tam) menita, da okoli osmega meseca (v obdobju 

osemmesečne tesnobe) poteka druga stopnja navezanosti, ki se imenuje specifična navezanost. Zanjo 

je značilno, da se otrok boji tujih oseb. Po prvem letu pa začne otrok kazati navezanost na druge 

osebe, ki skrbijo zanj, in ta stopnja se imenuje večkratna ali multipla navezanost.  

Objektni odnos, ki se odraža v zmožnostih vzpostavitve navezanosti in razrešitve krize zaupanja, 

vpliva na to, kakšen bo otrokov jaz. Pri obravnavi diade mati-otrok tako Freudova gonska teorija kot 
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tudi teorija objektnih odnosov izpostavljata pomen objektnega odnosa za razvoj psihičnega aparata 

otroka. Ne glede na to, ali je dojenček v začetni fazi nediferenciran organizem, ki je primarno 

narcističen in stremi k zadovoljevanju svojih potreb, ali pa je že od začetka odnosno naravnan in išče 

stik z materjo in emocionalno izmenjavo, velja, da so vsa poznejša občutja o sebstvu in svetu grajena 

na podlagi izkušenj, pridobljenih v objektnem odnosu. Raziskave (Main, Solomon, 1990; Fraley, 2002; 

v Brajović, 2007) kažejo, da otrokov odnos z materjo pomembno vpliva na oblikovanje njegovih 

notranjih delovnih modelov, ki vsebujejo pričakovanja o sebi, o pomembni osebi (materi) in o odnosu 

med njima. Mati otroka izvabi iz faze primarnega narcisizma in mu lahko vliva zaupanje, s tem ko mu 

nudi izkušnjo »dobrega« okolja in mu, če ga ne zapira v obroč simbioze, omogoča, da se obrača 

navzven in razvije odnose navezanosti z drugimi. Odnos z materjo lahko prispeva k opustitvi 

otrokovega narcističnega delovanja po načelu »dobivam, torej sem«, vendar to ni odvisno le od 

matere, temveč tudi od družbe, v kateri poteka njegova socializacija. S socializacijo otrok namreč ne 

postaja le posameznik z razvito osebnostjo in socialnim značajem, temveč tudi član družbe – takšen, 

kot ga družba potrebuje in želi. Diada mati-otrok ni izolirana situacija, temveč je umeščena v širši 

družbeni kontekst, v njo pravzaprav prenaša tiste kulturne vzorce, ki jih je sama ponotranjila med 

svojo socializacijo. Otrok, kot smo videli, v odnosu z materjo osvaja ključne segmente socialnega 

sistema. Po Winnicottu (1965) je materina naloga, da je »dovolj dobra«. Vendar to ne zadostuje. 

Pomembno je, da sta »dovolj dobra« tudi okolje in družba, v kateri poteka socializacija posameznika. 

Upoštevati bi bilo treba tudi odnos navezanosti med otrokom in očetom v obdobju zgodnjega 

otroštva in kako je bila sama mati socializirana (Lorenzer, 1984; Ward in Carlson, 1995; v Brajović, 

2007).  

»Dobra ali varna navezanost je temeljna za otrokov nadaljnji razvoj. Načini, stili ali vzorci navezovanja 

v precejšnji meri vplivajo na razvoj osebnosti, vplivajo na razvoj možganov, na način kako se čustveno 

odzivamo, na osebne veščine in strategije soočanja s stresom. Varno navezanost oblikujeta dve 

temeljni sporočili (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 24-25): 

• Stojim ti ob strani in tvoja varnost je zame na prvem mestu. Kadar se čutiš ogroženega, 

prestrašenega ali žalostnega, ti bom stal ob strani. 

• Nisem pa na voljo samo tebi in nisem ti na voljo ves čas. Imam tudi svoje življenje in svoje 

potrebe. To se boš moral naučiti upoštevati.« 
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Motnje vedenja in osebnosti so predvsem motnje navezanosti (Brennan in Shaver, 1998; Dozier idr., 

1999; Meyer in Pilkonis, 2005; Ienzenweger idr., 2005, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

Belsky (1997) navaja, da se otroci razlikujejo po svoji dovzetnosti za vzgojne izkušnje, tako na splošno 

kot tudi v specifičnih primerih, glede na varnost navezanosti. Iste vzgojne izkušnje nimajo enakega 

vpliva na vse otroke. Obstaja teoretična možnost, da so eni otroci bolj dovzetni za razvoj varne ali 

anksiozne navezanosti, drugi pa za to, da spremljajo smer svojega vzgojnega okolja. Na podlagi 

rezultatov različnih raziskav (Crockenberg, 1981; Kochanska, 1993 itd., v Belsky, 1997) lahko 

sklepamo, da so po temperamentu težavni dojenčki najbolj dovzetni za vzgojne vplive. Uporabo 

različnih instrumentov merjenja občutljivosti vsekakor podpirajo hipoteze Thomsona (1997, prav 

tam), po katerih je občutljivost pomembnejši napovednik varne navezanosti v situacijah, ko je otrok 

prestrašen, anksiozen ali kako drugače v stresu, kot v nestresnih situacijah. Zato je pomembno, da so 

starši občutljivi do otroka ne le pri vsakodnevni negi in igri, ampak tudi v stresnih situacijah. Pri tem 

ne mislimo le na situacije, ko stres doživlja otrok, ampak tudi na situacije, ki so stresne za starše (prav 

tam). 

2.1.5. Odnosi v družini  

Način vzpostavljanja medsebojnih odnosov ter njihov pomen za posameznika znotraj družine 

opredeljuje pojem navezanosti, ki ga je uporabil psihoanalitik in biolog Bowlby (1969), ko je želel 

dokazati, kako pomembni so za vsakega človeka odnosi, ki jih vzpostavlja s svojimi bližnjimi. Odnos 

staršev do otrok predstavlja stranski proizvod notranjih napetosti ter ambivalentne drže staršev do 

samih sebe. Odrasli, ki imajo negativen odnos do samih sebe, otrokom ne morejo nuditi prave 

ljubezni in nežnosti, ne morejo empatično začutiti otrokovih potreb, niti ne morejo otrokom nuditi 

moči in opore, ki bi jo potrebovali, da bi se počutili varne in zaščitene (Firestone in Catlett, 1999, v 

Jurič, 2009).  

Humanistične, kognitivne in vedenjske šole vidijo družino glede na delež posameznika. Sistemska 

perspektiva pa razume družino na podlagi dejstva, da vsak član družine vpliva na vse ostale, in da vsi 

ostali vzajemno vplivajo nanj. Enota opazovanja je v tem primeru družina kot sistem. L’Abate (1994, v 

Poljšak Škraban, 2003) poudarja, da je v raziskovanju družine pomembno gledati na družino z obeh 

vidikov. Posameznik je hkrati stvaritev in tvorec intimnih medsebojno odvisnih odnosov z drugimi 

člani družine. Sistemski pristop vidi enakovreden prispevek vseh posameznikov v funkcioniranju 

družine, medtem ko psihološka perspektiva poudarja sistematične razlike med prispevki 

34 
 



Lena, K. (2016): Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

posameznikov k funkcioniranju družine. (npr. vsi člani disfunkcionalne družine ne prispevajo enako k 

njeni disfunkcionalnosti). Da razumemo delovanje družine, se moramo zavedati tudi vplivov nekaterih 

neodvisnih spremenljivk, ki so zelo pomembne za funkcioniranje družine. L'Abate (1994, prav tam) 

poudarja, da moramo upoštevati naslednje: življenjski cikel, v katerem se trenutno nahaja družina, 

socialno-ekonomski položaj družine, izobrazbo, etnično pripadnost, sestavo družine, razlike v spolu, 

versko pripadnost, stopnjo funkcioniranja staršev in prevladujoči stil vzgajanja ter stopnjo 

funkcioniranja družine.  

Z vidika Englerja (2006, v Grobelšek, 2009) se temeljna prepričanja o sebi razvijejo z medsebojnimi 

stiki v medosebnih odnosih in ne v procesu ločevanja od drugih. Stiki oz. povezave z drugimi so 

temeljni izvori rasti in razvoja, prekinitve oz. ločitve pa so tiste, ki posameznika iztirijo in zaustavijo 

rast. Bouwkamp in S. Bouwkamp (2010, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) govorita o petih temeljnih 

odnosih v družini, ki močno vplivajo drug na drugega, in sicer: partnerski odnos, starševski odnos, 

vzgojni odnos, odnos med sorojenci, odnos jaza do samega sebe. V nadaljevanju bomo osvetlili 

vzgojne odnose. 

2.1.6. Vzgojni odnosi in vzgojni stili 

»Srce sprejema zakone le samo od sebe. Če ga želimo okovati, mu moramo pustiti vso svobodo. In, če 

ga želimo narediti svobodnega, ga moramo najprej okovati.« (Kroflič, 2007, str. 128) 

Ko govorimo o vzgoji, govorimo o interakcijah staršev z otrokom, njihovem vedenju ter odzivanju 

nanj. Gesell po Crainu (1992, v Batistič Zorec, 2000) meni, da je najboljša vzgoja tista, ki zagotavlja 

ravnotežje med navezanostjo in raziskovanjem. Cilj vzgoje je torej usposobiti otroka za samostojno 

življenje v družbi ter sposobnost sobivanja z drugimi. 

Po Milivojeviću idr. (2004, v Rutar, 2007) vzgoja vključuje tri temeljne dimenzije oziroma 

komunikacijska orodja: postavljanje ciljev, podajanje pohval in nagrad ter podajanje kritike in kazni. 

Vsako od orodij je lahko uporabljeno na ustrezen ali neustrezen način. 

Pri vzgoji otrok sta pomembna oba starša. Raziskave kažejo velik pomen očeta v vzgoji razvoja 

osebnosti, emocionalne stabilnosti, psihičnega zadovoljstva, nizki izraženosti delinkventnosti, 

agresije, odvisnosti ter psihičnih motenj otroka (Amato, 1998; Barnes, 1984; Greenberger in Chen, 

1996; Paley, Conger in Harold, 2000; v Jurič, 2009).  
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Vzgojni odnos (odnos med staršem in otrokom vpliva na otrokovo ravnanje s seboj in drugimi, v njem 

doživi, ali pa tudi ne, varno navezanost, ki je nepogrešljiva pri pridobivanju izkušenj, potrebnih za 

avtonomen razvoj. Bouwkamp in S. Bouwkamp (2015) govorita o vzajemnosti in posebni 

dvosmernosti: vedenje staršev pomembno vpliva na otrokovo odzivanje in otrokovo vedenje 

pomembno vpliva na držo staršev. Starši lahko z otrokom zaidejo v začaran krog, iz katerega težko 

izstopijo brez tuje pomoči. Ker je vedenje staršev in otrok le redko enoznačno in nespremenljivo in 

interakcijo med njimi ponavadi sestavlja vrsta vedenj, ki se glede na situacijo ali s časom spreminjajo, 

se vzorci začnejo prekrivati. Zato govorimo o komplementarnih vedenjskih ali interakcijskih vzorcih 

med staršem in otrokom. Avtorja razlikujeta oziroma opisujeta dvanajst temeljnih komplementarnih 

vedenjskih vzorcev z modelom skupkov »Strukturne analize socialnega vedenja« avtorice L. S. 

Benjamin (1993, prav tam).  
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Slika 2 Komplementarni interakcijski vzorci med staršem in otrokom (shema modela skupkov SAVS po L.S. 

Benjamin (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 37)  

 

Za vsak vedenjski vzorec so značilna vedenja, medosebna vedenja, naravnanost do drugega, 

pričakovanja glede naravnanosti drugega, intrapsihična vedenja otroka idr. V tabeli 1 so prikazani 

značilni interakcijski vzorci med staršem in otrokom. 

  

POPUSTLJIV 
STARŠ         
JEZEN, 

IMPULZIVEN 
OTROK 

PRETIRANO 
ZASKRBLJEN 

STARŠ 
NEGOTOV 

OTROK 

ZAŠČITNIŠKI 
STARŠ 

LOJALEN 
OTROK 

NEDOSLEDEN 
STARŠ 

TEŽAVEN  
OTROK 

RAZUMEVAJOČ 
STARŠ           

IGRIV, ODPRT 
OTROK 

NEZANESLJIV 
STARŠ 

NESTABILEN 
OTROK 

NEODRASEL 
STARŠ 

POSTARŠEN
OTROK 

LJUBEČ STARŠ 
SREČEN, 

KOMPETENTEN
OTROK 

KAZNUJOČ 
STARŠ 

UŽALJEN 
OTROK 

ZANEMARJAJOČ 
STARŠ 

IZGUBLJEN 
OTROK 

 

NASILEN 
STARŠ 

ZASTRAŠEN 
OTROK  

AVTORITAREN 
STARŠ 

PRILAGOJEN 
OTROK 
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Vzorci interakcij med staršem in otrokom 
Popustljiv starš Impulziven, jezen otrok 

Značilna vedenja starša Dati proste roke in razvajati Značilna medosebna vedenja Delati po svoje 
Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Veliko nuditi in dovoliti in malo 
zahtevati 

Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Vedno ti bom ugodil 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Ti si idealen starš 

Shema naravnanosti otroka do 
starša 

Veličasten sem 

Značilna intrapsihična vedenja Svoboden in brezskrben sem 
Shema naravnanosti otroka do 
sebe 

Nič mi ni treba in vse smem 

Razumevajoč starš Odprt, igriv otrok 
Značilna vedenja starša Razumeti in potrditi Značilna medosebna vedenja Razkriti se 
Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Vedno te jemljem resno 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Ti si v redu 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Vedno se lahko obrnem nate 

Shema naravnanosti otroka do 
starša 

Zaupam ti in te spoštujem 

Značilna intrapsihična vedenja Sprejemanje samega sebe in 
samoraziskovanje 

Shema naravnanosti otroka do 
sebe Jaz sem v redu 

Ljubeč starš Srečen, kompetenten otrok 
Značilna vedenja starša Pristopati ljubeče in jasno Značilna medosebna vedenja Srečen sem s seboj in drugim 
Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Rad te imam takega, kakršen si Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Rad te imam 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Srečen sem s stabo 

Shema naravnanosti otroka do 
starša Srečen sem s tabo 

Značilna intrapsihična vedenja Ceniti se, zabavati se 
Shema naravnanosti otroka do 
sebe Vreden sem 

Zaščitniški starš Lojalen otrok 
Značilna vedenja starša Zaščititi Značilna medosebna vedenja Zaupati drugim 
Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Preventiva je boljša kot kurativa 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Stal ti bom ob strani 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Pomagal mi boš 

Shema naravnanosti otroka do 
starša Zaupam ti 

Značilna intrapsihična vedenja Samozaščita in krepitev sebe 
Shema naravnanosti otroka do 
sebe Ni mi treba trpeti 

Pretirano zaskrbljen starš Negotov otrok 
Značilna vedenja starša Biti pokroviteljski, nadzorovati Značilna medosebna vedenja Zanesti se na druge 
Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Vem, kaj je dobro zate 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Vedno ti bova stala ob strani 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Pomagati mi moraš 

Shema naravnanosti otroka do 
starša Brez tebe ne obstajam 

Značilna intrapsihična vedenja Tesnoba in nemoč 
Naravnanost otroka do sebe Ničesar ne zmorem (sam) 

Avtoritaren starš Prilagojen otrok 
Značilna vedenja starša Podrediti in nadzirati Značilna medosebna vedenja Podrediti se in ubogati 
Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Rad te imam samo če... Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Rad te imam, če si »dober« 
otrok 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Hvaležen sem ti 
Naravnanost otroka do starša Prosim, naj se ti zdim v redu 
Značilna intrapsihična vedenja Samoobvladovanje 
Naravnanost otroka do sebe Nisem pomemben 

Kaznujoč starš Užaljen otrok 

Značilna vedenja starša 
Očitati, obtoževati in 
omalovaževati Značilna medosebna vedenja Kujati se, kljubovati 

Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Usmeriti te moram na pravo pot 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Ti nisi v redu 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Kaznuješ me v moje dobro, 
kazen si zaslužim 

Shema naravnanosti otroka  Nemočen sem 

Značilna intrapsihična vedenja 
Zavračati in zatirati samega 
sebe 
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Zanemarjajoč starš Izgubljen otrok 

Značilna vedenja starša Ignorirati in zanemarjati Značilna medosebna vedenja 
Obdati se z oklepom, 
postaviti zid, izogibati se 
bližini 

Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Če si od drugega odvisen, si 
šibek 

Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Od mene ničesar ne pričakuj 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Znašel se bom brez tebe 

Shema naravnanosti otroka do 
starša Pustil si me na cedilu 

Značilna intrapsihična vedenja 
Zanemarjanje samega sebe 
in sanjarjenje 

Shema naravnanosti otroka do 
sebe 

Nič nisem vreden 

Značilna intrapsihična vedenja Impulzivnost in zanemarjanje 
samega sebe 

Shema naravnanosti otroka do 
sebe 

Sem fantastičen- nič nisem 
vreden 

Nedosleden starš Težaven otrok 

Značilna vedenja starša 
Dati svobodo nasproti 
nadzorovati Značilna medosebna vedenja Obljubiti, a ne narediti 

Shema naravnanosti starša 
do otroka 

/ 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Zdiš se mi ljubezniv, zdiš se 
mi poreden 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

/ 
Shema naravnanosti otroka do 
starša 

Moram biti prebrisan, da 
bom dosegel svoje 

Nezanesljiv starš Nestabilen otrok 

Značilna vedenja starša 
Aktivna ljubezen nasproti 
zavrženju in zanemarjanju 

Značilna medosebna vedenja 
Reaktivna ljubezen in strah 
pred izgubo 

Shema naravnanosti starša 
do otroka 

/ 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Rad te imam – nimam te rad 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

/ 

Shema naravnanosti otroka do 
starša 

Ne upam si zaupati 

Značilna intrapsihična vedenja 
Samozaščita nasproti 
zavrženju samega sebe 

Shema naravnanosti otroka do 
sebe 

Nemočen sem 

Neodrasel starš Postaršen otrok 

Značilna vedenja starša 
Biti odvisen in nemočen ter 
zahtevati 

Značilna medosebna vedenja Skrbeti, pomagati in zaščititi 

Shema naravnanosti starša 
do otroka 

Ti moraš skrbeti zame 
Shema otrokovih pričakovanj, 
kako bo starš naravnan do njega 

Ti si moja opora in moje 
zatočišče 

Shema pričakovanj starša, 
kako bo otrok naravnan do 
njega 

Nikoli te ne bom pustil na cedilu 

Shema naravnanosti otroka do 
starša 

Ti ne moreš brez mene 

Značilna intrapsihična vedenja 
Samozaščita in 
samoobvladovanje 

Shema naravnanosti otroka do 
sebe 

Nepogrešljiv sem 

Tabela 1 Interakcijski vzorci v družinah (povzeto po Bouwkamp in S. Bouwkamp, 2014) 

 

Vedenje staršev in otrok je redko enoznačno, nespremenljivo. Bouwkamp in S. Bouwkamp (prav tam) 

govorita o številnih možnih kombinacijah. Vzorec otrokovega odzivanja pa je odvisen tudi od njegovih 

dispozicij in temperamenta. Med najpogostejšimi kombinacijami starševskih vzorcev navajata: 

popustljivi starš, ki zanemarja (nemočen starš), starš, ki zanemarja in kaznuje (frustrirani starš), 

popustljivi starš, ki kaznuje (obtožujoči starš), popustljivi in pretirano zaskrbljeni starš (nejasen starš). 

Pomembno je razlikovati med zdravimi in nezdravimi družinskimi vzorci. Raziskave otrok z 
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diagnosticiranimi motnjami vedenja, katerih starši so imeli osebnostne motnje, so pokazale, da je 

tveganje za razvoj dolgotrajnih težav v duševnem zdravju za take otroke največje pri starših z 

osebnostno motnjo, ki je zaznamovana s sovražnostjo (Rutter in Quinton, 1984, prav tam). Sovražna 

osebna drža je torej ena najpomembnejših značilnosti nezdrave interakcije med starši in otroki in 

osrednji dejavnik za razvoj psihopatologije (Benjamin, Rothweilwe in Critchfield, 2006; Cassidyin 

Shaver, 1994, prav tam). Model SAVS prikazuje razliko med zdravim in nezdravim vedenjem. 

Sestavljajo ga trije krogi, projicirani drug na drugega. Prvi predstavlja držo starša, drugi odziv otroka, 

tretji pa način kako je otrok ponotranjil držo starša in kako ravna s seboj. Zgornja polovica kroga 

opisuje stopnjo neodvisnosti, spodnja stopnjo nadzora, desna ljubeče vedenje, leva pa sovražno 

vedenje. Vodoravna os se nanaša na stopnjo naklonjenosti, navpična pa na stopnjo medsebojne 

odvisnosti (Benjamin, 1993, prav tam).   

  

 

 

Slika 3 Model skupkov Strukturne analize socialnega vedenja (SAVS) (Benjamin, 1993, v Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014, str. 147). 
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Vzgojni stil predstavlja splošen, dokaj stalen vpliv staršev na otroka, s katerim ga vodijo do 

socializacije (Coloroso, 1996, prav tam). Najpomembnejši psihološki komponenti, s katerimi 

opredeljujemo vzgojni stil staršev, lahko opišemo kot (Maccoby in Martin 1983, v Hoeve, Dubas, 

Eichelsheim, Van der Laan, Smeenk in Gerris, 2009): 

1) čustveno toplino (ljubezen), v nasprotju s hladnostjo (sovražnostjo) (Maccoby in Martin, 

1983), tudi odzivnost (Firestone, 1990) ter 

2) nadzor, kontrola, v nasprotju s svobodo (minimalnim nadzorom) (Maccoby in Martin, 1983), 

tudi zahtevnost staršev (Firestone, 1990). 

VZGOJNI STILI STARŠEV 
odbijajoč 

neodziven 
sprejemajoč 

odzivajoč se na 

izvajanje svoje vodilne vloge, zahteve 
avtoritaren 

oblasten 
z določeno mero oblasti, vzajemen 

sporazumevanje poteka v dve smeri 

brez izvajanja svoje vodilne vloge, 
brez zahtev 

zanemarjajoč 
nepozoren 
malomaren 

odtujen 

popustljiv 
permisiven 

Tabela 2 Vzgojni stili staršev (Maccoby in Martin 1983,  po Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Van der Laan, Smeenk 

in Gerris, 2009). 

Pri permisivnem vzgojnem stilu starši zelo redko nadzorujejo svoje otroke ali uporabljajo kazni kot 

oblike nadzora otrokovega vedenja. Permisivni starši lahko pri otroku povzročijo zmoten občutek, da 

je možno stvari doseči brez truda (De Knop, 1992, v Jurič, 2009). Do otrok nimajo veliko zahtev, med 

starši in otroki vlada čustvena distanca, otroci so nezreli (Trice, 2002, prav tam). Otroci so izven 

dosega svojih staršev do njih povsem indiferentni (Bowlby, 1969). Novejše raziskave (Firestone, 1990; 

Lamborn, Mounts, Steinberg in Dornbusch, 1991; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts in Dornbusch, 

1994; v Jurič, 2009) klasifikacijo treh vzgojnih stilov razdelijo na štiri vzgojne stile, in sicer tako, da 

permisivni vzgojni stil razdelijo naprej na popustljivi vzgojni stil ter na zanemarjajoči vzgojni stil. 

Popustljivi vzgojni stil starševstva je tisti, pri katerem starši od otrok ne zahtevajo veliko, polni so 

razumevanja, na otroke so močno navezani in jih razvajajo. Razvajajoči starši imajo visoko izraženo 

toplino, sprejemanje ter pomanjkanje nadzora nad svojimi otroki, verjamejo v zaupanje in 

demokracijo glede odnosa z njimi. Njihovi otroci so sicer pozitivno usmerjeni, vitalni, manjka pa jim 

odgovornosti do soljudi in samozaupanja. Ravno tako so nagnjeni k agresivnosti. Zanemarjajoči 

vzgojni stil je stil, pri katerem so starši prezaposleni in se za otroka in njegove dejavnosti premalo 

zanimajo. Zanemarjajoči starši imajo od vseh vzgojnih stilov najnižje izraženi komponenti sprejemanja 

ter nadzora nad otrokom. Gre za tiste starše, ki bi se radi v določeni meri izognili svoji starševski 
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dolžnosti. Izogibajo se dvosmerni komunikaciji ter zato manj zaznavajo čustva in stališča lastnih otrok 

(Lamborn idr., 1991, prav tam). Otrokom zato večkrat manjka koncentracije, težko obvladajo svoja 

čustva in impulze. Primanjkuje jim zanimanja za šolo, zatekajo se k uživanju nedovoljenih drog 

(Fontana, 1965, prav tam). 

Za avtoritarni vzgojni stil staršev je značilno, da ti starši nad svojimi otroci uveljavljajo moč in nadzor, 

delujejo brez topline in dvosmerne komunikacije, držijo se absolutnih standardov, od otrok zahtevajo 

spoštovanje avtoritete, tradicije ter trdo delo (prav tam). Avtoritarni starši od svojih otrok pričakujejo, 

da so odprti za njihovo vodenje. Njihovi otroci nanje niso varno navezani, od starševskega nasveta so 

povsem odvisni. V odraslosti oz. ko se otroci avtoritarnih staršev uspejo iztrgati izpod starševskega 

nadzora, svoje starše zavračajo (Trice, 2002, v Jurič, 2009). Avtoritarni starši zahtevajo ubogljivost, 

strogo uveljavljajo svojo avtoriteto, so si s svojimi otroci manj blizu ter se z njimi manj odkrito 

pogovarjajo. V večini primerov so preveč kritični ter tako z dosežki svojih otrok največkrat niso 

zadovoljni. Otroci avtoritarnih staršev so pogosto umaknjeni vase, manjka jim spontanosti. Dekleta so 

v večji meri odvisna in neambiciozna, medtem ko so fantje nagnjeni k agresivnosti (Lamborn idr., 199, 

prav tam). Otroci avtoritarnih staršev so velikokrat neprijazni, nepripravljeni sodelovati, 

nezainteresirani ter v večji meri prestopniški (Baumrind, 1971). 

Za avtoritativni vzgojni stil staršev je značilen topel in čustven odnos do otrok, spodbujanje pri 

izražanju mnenj in občutij. Avtoritativni starši imajo močno izraženo tako starševsko toplino kot 

nadzor, spodbujajo komunikacijo otrok – starši (Buri, 1989). Starši svoje odločitve pojasnjujejo, 

njihova disciplina pa je prežeta s toplino, fleksibilnostjo ter odkritostjo. Predvsem pomembno je 

dogovarjanje, odprti pogovori med starši in njihovimi otroci ter s tem pomoč otroku, da začne sam 

presojati, si oblikuje lastna stališča ter reagira zrelo v primeru medsebojnih konfliktov (Baumrind, 

1971). Gre za tiste starše, ki vsebujejo vse pomembne komponente starševstva – sprejemajo otroka, 

mu predstavljajo model, pričakujejo določene dosežke, ga bodisi nagradijo/kaznujejo in so pri 

usmerjanju otroka neposredni. Pomembno je, da avtoritativni starši otroku posvečajo dovolj 

pozornosti, da raste v prijetni družinski klimi, ki mu omogoča redno izpopolnjevanje svojih 

sposobnosti (Fontana, 1965, v Jurič, prav tam). Avtoritativen stil vzgoje vodi do neodvisnosti otrok, ti 

so samozavestni, do vrstnikov prijazni, s starši radi sodelujejo, njihova motivacija je izražena v večji 

meri, kot pri otrocih drugih vzgojnih stilov (Lamborn idr., 1991, prav tam). Ravno tako je avtoritativni 

vzgojni slog povezan z boljšimi akademskimi dosežki otrok, večjo kompetentnostjo, avtonomijo in bolj 
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pozitivno samopodobo. Pri otrocih iz avtoritativnih družin je tudi manj deviantnosti in več 

konstruktivne orientiranosti k vrstnikom (Smetana, 1995, prav tam). 

O pomenu meja v vzgoji priča veliko teorij. Kdor ne postavlja meje, je nezmožen ukrepati, je ustrežljiv 

suženj, ki ga otroci ne spoštujejo in ne cenijo. Po drugi strani, kdor postavlja meje tvega, da pri 

odraščajočih otrocih ne bo ravno priljubljen; tvega prepir, jezo in srd. Postavljanje meja nima nič 

opraviti s prepovedjo in kaznijo. Z mejami nočemo obvladovati, pač pa voditi, podpirati, spodbujati. 

Posledično, kdor se ne zmeni za otrokove nenehne prekoračitve meja in se do teh vede ravnodušno, 

ne prispeva samo h krepitvi uničevalnega vedenja, temveč ovira razvoj njegove samozavesti in 

preprečuje porajanje občutka medsebojnega spoštovanja. Včasih mladostniki iščejo skrajne 

okoliščine, da bi začutili sebe in svoje meje, da bi vzpostavili odnose. Ravnodušnost in občutek, da 

niso sprejeti, zbuja občutek osamljenosti in jih vede ali nevede privede do tega, da se igrajo z mejnimi 

izkušnjami (Rogge, 2000). 

Nekatere raziskave (Maccoby in Martin, 1983, v Rosci, 2007) so poudarjale učinke, ki jih ima lahko 

določen vzgojni stil na osebnost posameznika. »Iz sistemske teorije in teorije komunikacije izhaja, da 

je najbolj neučinkovito in celo škodljivo vodenje (in starševski vzgojni stil) kaotično vodenje. V njem se 

pojavlja spekter stilov: od avtoritarnega do popustljivega, vendar se ti pojavljajo konsistentno 

nekonsistentno (stalno nestalno). To pomeni, da v vodenju oz. vzgojnem stilu staršev ni nobene 

stalnice, otrok nima nobene prave orientacije, kaj naj bi počel in česa ne. Kar je v nekem trenutku 

dovoljeno, morda celo spodbujano, je lahko že v naslednjem strogo kaznovano. Včasih tak stil 

uporabljata oba starša, pogosteje pa le eden, zaradi različnih vzrokov, npr. lastnih nerešenih 

konfliktov, osebnostnih motenj, včasih zaradi alkoholizma ali zlorabe drog ipd.« (Vec, 2011, str. 142).  

Vzgojni stil je torej lahko varovalni dejavnik ali pa dejavnik tveganja v razvoju posameznika. Starši, ki 

nadzorujejo mladostnike na primeren način in v zadostni meri, lahko zmanjšajo tveganje za nastanek 

rizičnih vedenj in vedenjskih težav (Ferić – Šlehan in Bašić, 2007). Avtorici sta že pisali o povezavi 

tveganega vedenja mladostnikov in razvoja vedenjskih motenj, na kar vplivajo predvsem nedosledno 

discipliniranje, pomanjkljiva pravila ter neučinkovita komunikacija med mladimi in odraslimi (Bašić, 

2000). Lefkowitz in sodelavci (1977, po Pillay, 1998) odkrivajo povezanost med nedoslednostjo 

staršev ter tveganimi vedenji in razvojem vedenjskih motenj, pri čemer je vztrajanje tovrstnih 

vedenjskih slik povezano s kakovostjo odnosov med mladimi in njihovimi starši. O tveganih dejavnikih 

v družini (konflikti, družinsko nasilje, neorganiziranost in pomanjkanje družinske povezanosti, socialna 
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izolacija, pogoste in hude stresne situacije, pomanjkljiv nadzor ter neustrezno discipliniranje in 

nerealna pričakovanja staršev) govorijo Garner, Green in Marcus (1994), medtem ko Loeber ter 

Stouthamer – Loeber (1986) povezujejo vedenjske težave s pomanjkljivo odgovornostjo staršev, z 

neustreznim starševskim nadzorom, s premalo kakovostnega časa, ki ga starši in otroci preživijo 

skupaj ter z nezanimanjem staršev za aktivnosti, ki jih otrok izvaja v vrstniškem krogu (v Pillay, 1998). 

Neodgovorno starševstvo označujejo tudi prevelike zahteve staršev in to, da se starši sami 

neustrezno vedejo (alkohol, nasilje ...), kar ugotavljata McMahon in Wells (1989, prav tam). 

Ugotovitve številnih raziskav potrjujejo povezavo med vzgojo in prestopništvom. Precej močno so s 

prestopništvom povezani psihološki nadzor, negativni vidiki podpore (zanemarjanje, sovražnost, 

zavračanje) in spremljanje oz. obveščenost – psihološki nadzor in negativni vidiki podpore pozitivno 

ter spremljanje negativno (Hoeve in dr., 2009). Zavrnitev otroka s strani staršev in slabo spremljanje 

oz. nadzorovanje otroka naj bi bila tako najboljša napovednika prestopništva (Loeber in Stouthamer-

Loeber, 1986, prav tam). 

Če bo imel otrok oz. mladostnik doma čustveno oporo in spodbudo za presojanje in ravnanje, kaj je 

prav in kaj ne, bo postopoma usvajal vrednote, za katere se je sam odločil. Če pa bo v družini prisotna 

stroga in omejujoča vzgoja, pa tudi vsedopuščajoča vzgoja, bo otrok oz. mladostnik odklanjal vse 

vrednote brez zavestnega razmisleka. Pri mladostniku lahko pride do pojava »krize vrednot«, ko ta še 

išče samega sebe. Zato je pomembno, da razumemo, kako se pri posamezniku vrednote oziroma 

moralno presojanje sploh razvijajo (Steinberg, Blatt-Eisengart in Caufman, 2006, v Hauptman in 

Komotar, 2010). 

2.1.7. Funkcije in vloge starša in otroka  

Temeljna psihološka naloga družinske skupnosti je ohranjanje ravnotežja med navezanostjo in 

samostojnostjo. Zanjo je značilno, da so družinski člani povezani med seboj in se obenem 

prepoznavajo kot drugačne (Ule, 2008). V okviru sistemske teorije predstavlja družina socialni sistem, 

v katerem posameznik igra določeno vlogo. Zaradi interakcijskega značaja različnih vlog lahko 

doživljanje in zadovoljstvo z vlogo matere ali očeta pomembno oblikujejo odnos in ravnanje z njunimi 

otroki (Poljšak Škraban, 2002, v Jurič, 2009). Funkcije in vloge staršev smo se že dotaknili, v poglavju o 

prenatalnem razvoju, ko na njuno vloga vpliva predvsem doživljanje prihajajočega otroka, ki pa je 

odvisno od več dejavnikov. Ali je bil otrok načrtovan ali ne, kako kakovosten je partnerski odnos, 

kakšni so socialno-ekonomski pogoji družine, kako je potekala nosečnost idr. V prenatalnem obdobju 

še ne moremo govoriti o vlogi otroka v pravem pomenu besede, čeprav na nek način zarodek že s 
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svojim obstojem vpliva na odzivanje matere in očeta. Funkcije in vloge družinskih članov vplivajo na 

odnose med družinskimi člani. S prihodom otroka in nastankom družinskega sistema pa lahko 

govorimo o družinskih podsistemih. Minuchin (1991) te podsisteme imenuje transakcijski vzorci, saj 

po njegovem ponavljajoče transakcije ustvarjajo vzorce kako, s kom in kdaj se člani družine 

povezujejo. »Podsistem je lahko posameznik, lahko je to diada mož-žena ali mati-otrok, lahko so 

formirani glede na spol, generacijo, interes, funkcijo, itd. Vsak družinski član pripada različnim 

podsistemom, v katerih ima različno stopnjo moči in se lahko uči različnih sposobnosti.« (Minuchin, 

1991; Stafford in Bayer, 1993; Tomori, 1994, v Krajnik, 2013, str.16). 

Dva osnovna podsistema, ki sta tudi ključna pri razumevanju raziskovanega pojava, sta podsistem 

staršev in podsistem otrok. Starš prevzema funkcijo vodenja, poučevanja, sprejemanja, usmerjanja, 

podpore, nadzora ipd., ki je drugačna od funkcije otroka, od katerega je pričakovano, da bo 

pripravljen slediti funkcijam starša. Funkcije, ki jih lahko opredelimo kot naloge, ki jih posamezniki 

opravljajo znotraj družinskega sistema, določajo vloge. Določanje vlog omogoča razmejevanje med 

(pod)sistemoma ter omogoča posamezniku, da ve kaj lahko pričakuje od drugega in kaj pričakuje 

drugi od njega ter njegove vloge. Definiranost vlog omogoča boljšo organizacijo družinskega sistema 

ter večjo predvidljivost, kljub dopuščanju nepredvidenih dogodkov, kar prispeva k harmonični in 

sprejemajoči klimi in zmožnosti obvladovanja trenutkov napetosti in konfliktov, ki so del življenja 

(Rosci, 2007). Družinski člani torej prevzamejo vloge, ki se nanašajo na funkcije družine. Za »zdravo« 

družinsko delovanje je pomembno, da so te vloge dodeljene posameznikom tako, da izpolnjujejo s 

svojo vlogo povezane obveznosti; mehanizmi pa morajo biti urejeni tako, da dovoljujejo nadzor nad 

tem, v kolikšni meri so naloge izpolnjene (Epstein idr., v Potočnik, 2005).  

Na tem mestu bi izpostavila pomen zavedanja in nenehnega ozaveščanja starševske vloge, saj 

pogosto, predvsem v obdobju mladostništva, prihaja do zamenjave vlog iz potrebe odraščajočega 

otroka po separaciji in individualizaciji ter prevzemanju nadzora nad lastnim življenjem, kar se 

neredko kaže v poskusu nadzorovanja staršev. Starš lahko zaradi različnih motivov v svoji vlogi 

popusti. Nejasnosti na področju družinskih vlog lahko vodijo v različne oblike odklonskega vedenja pri 

otroku. Ko mladostnik teži k svobodi in brezmejnosti, namreč potrebuje jasne okvire in odločnega ter 

sprejemajočega starša, ki ga bo spodbujal, a obenem usmerjal in vodil v zapletenem procesu 

odraščanja. Konflikti in uporništvo imajo zato največkrat funkcijo iskanja in preizkušanja meja med 

sabo in drugimi. Nemalokrat mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami sporočajo o potrebi po 

mejah, strukturi in predvidljivosti. 
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Spremembe v strukturi družine skozi čas so prinesle tudi spremembe v družinskih vlogah. Tako lahko 

ugotovimo, da se vloga matere ni bistveno spremenila, medtem ko sta očetovstvo in otroštvo 

doživela velike spremembe. Govori se o fenomenu novega očetovstva, kar označuje pojav, da je oče v 

današnjih časih aktiven član v družinskem življenju in skrbi za otroka. Včasih ni bilo tako. Oče je bil 

samo dejavnik, ki je materialno skrbel za družino in se ni zanimal in ni skrbel za vzgojo otrok (Rener 

idr., 2006, v Stajan, 2013). 

M. Tomori (1994) navaja kot ključne dejavnike za to, da družinski član prevzame točno določeno 

vlogo, razvojno obdobje, osebne značilnosti, duševne in telesne lastnosti, mesto v družini (glede na 

rojstvo) in potrebe posameznika. Podobno o tem razmišlja Gostečnik (2004), ki meni, da na razvoj in 

prevzem vlog v družini vplivajo številni dejavniki oz. pravila, ki so značilna za družino, enkratni 

dogodki v njej, enkratnost in neponovljivost družine, kot tudi vsakega družinskega člana ter etični, 

kulturni in religiozni dejavniki. Prav tako opišejo družinske vloge kot ponavljajoče se vzorce vedenja, s 

katerimi se napolni življenje v družini, tudi Epstein, Bishop, Rayn, Miller in Keitner (v Walsh, 1993, v 

Krajnik, 2013, str. 11). 

Kantor in Lehr (1975, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) sta izdelala koncept štirih možnih vlog 

posameznega člana družine. Prva vloga naj bi bila vloga gibala družine, ki je zaslužen za spremembe v 

družinskem dogajanju; druga je vloga nasprotovalca tem spremembam, ki se zavzema za trajnost in 

stabilnost; tretja je vloga slednika gibalu ali nasprotovalcu in četrta vloga opazovalca¸ katerega vloga 

je stanje ob strani in nevpletenost (Krajnik, 2013). 

Otroci lahko v družini prevzamejo tudi vloge, ki imajo funkcijo zmanjševanja pritiska notranjih 

konfliktov oziroma opravljajo funkcijo znotraj individualnih obrambnih mehanizmov v odnosih med 

starši in otroki in/ali med partnerjema. Richter je klasificiral pet takšnih vlog (1975, v Čačinovič 

Vogrinčič, 1992): 

• vloga substituta oziroma nadomestka za partnerja (otrok naj bi reševal nedokončane in 

nerešene konflikte iz otroštva svojih staršev, ki jih roditelj v odnos prinese podzavestno), 

• vloga kopije podobe, ki jo ima o sebi roditelj (otrok mora uresničiti samopodobo enega od 

staršev, ki je sam ni sposoben in izhod iz notranjega konflikta vidi v vedenju otroka), 

• vloga idealnega sebe (roditelj se zavzema za uresničitev idealov, ki jih sam ne more izpolniti, 

tako da prisili otroka v uresničevanje njemu neuspelih idealov), 
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• vloga negativne podobe, ki jo ima o sebi roditelj (tak roditelj sebe ne sprejema in zato vse, 

česar ne mara na sebi, podzavestno najde v otroku, ki postane njegov »grešni kozel«. S 

takšnim početjem lažje sprejme sebe, saj navsezadnje ni več kriv za stvari, ampak je krivec 

sedaj njegov otrok), 

• vloga zaveznika (otrok enemu ali obema staršema predstavlja oporo in podporo v boju proti 

drugemu staršu). 

Opisane vloge postanejo zelo problematične in ogrožajo otroka zlasti takrat, ko postanejo rigidne, 

dominantne ali pa se jih sploh ne da spremeniti (prav tam). Vplivajo lahko celo na otrokovo 

doživljanje in vedenje v odnosih zunaj družinskega kroga, kar je za nekoga velika prednost, za drugega 

pa velika ovira (Tomori, 1994). Zamenjava vlog, pri čemer starš in otrok zamenjata mesti (aktiven 

otrok in reaktiven starš) je vedno vir psihopatologije (Burkett, 1991, v Bouwkamp in Bouwkamp, 

2014). 

2.1.8. Vloga očeta v otrokovem razvoju  

Vloge očeta smo se dotaknili že v kontekstu primarne (prenatalne) navezanosti, ko je ključen njegov 

prispevek k ustvarjanju in ohranjanju pozitivnega okolja bodoči materi, kar je nedvomno povezano z 

njegovo zaznavo, čutenjem in sprejemanjem prihajajočega otroka. »Identiteta očetovstva se namreč 

začne razvijati že pred rojstvom otroka v interakciji z vzpostavljanjem materinske identitete pri 

partnerici.« (Steničnik, 2012, str. 410). Poljšak Škraban (2001, v Steničnik, 2012) poudarja, da se 

odgovorno očetovstvo ne razvije samo po sebi, ampak je pri izgradnji, sprejemanju in zavezi za 

očetovstvo pomembna zavestna odločitev za prevzemanje skrbi in odgovornosti za potomce. »V 

„socialni maternici'', ki je ključna za psihološko in socialno rojstvo otroka, je oče enakopraven in enako 

pomemben starševski partner kot mati. Identiteta očeta je torej socialno konstruirana. Z rojstvom pa 

se oče lahko in lažje še aktivneje vključuje v skrb za otroka.« (prav tam, str. 411). 

Otrok v prvih letih življenja nujno potrebuje eno konstantno referenčno osebo, kar ne pomeni, da ne 

potrebuje očeta, bratov, sester, vendar otrok v prvih letih mentalno živi kot del para. Iz te diade 

vzpostavlja odnose z drugimi. Oče torej ni nepomemben, običajno pa ni primarni objekt. Moški lahko 

opravlja pomemben del očetovstva, najprej tako, da partnerici omogoči nemoteno regresijo v 

simbiozo z otrokom. Otrokovo opažanje, da je mama občasno v simbiotičnem odnosu tudi z drugimi, 

mu v pogojih, ko je že zgradil temeljno zaupanje, omogoča, da tudi sam občasno vzpostavlja dobre 

emocionalne odnose z ostalimi člani družine (Praper, 1996). 
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M. Žmuc-Tomori (1988) meni, da oče ni nič manj sposoben za nego in skrb za otroka zgolj zato, ker je 

moški. Manjša vpletenost v ta opravila ne izhaja iz bioloških razlogov, ampak zaradi družbeno 

naučene vloge ter tudi osebnostnih lastnosti in meril, po katerih doživlja svoje očetovstvo.  

V osemdesetih letih 20. stoletja so začeli raziskovalci v večji meri vključevati očete v raziskave, ki so 

proučevale izkušnjo starševstva. Rezultati teh raziskav so pokazali, da očetje pomembno vplivajo na 

razvoj svojih otrok in imajo potencial za sodelovanje (Steničnik, 2012). Cohen (1993, v Žmuc-Tomori, 

1988) meni, da so bila skozi vse 20. stoletje kulturna sporočila o podobi očeta predvsem usmerjena v 

očeta kot tistega, ki ima funkcijo preživljanja družine. Očetova povezava z družino je bila pretežno 

finančne narave. Tako je bil sinonim za dobrega očeta, da je dober hranilec.  

»V post-modernosti upada avtoriteta očeta in s tem tudi določeni monopoli in privilegiji. Razloge za to 

nekateri vidijo v množičnem zaposlovanju mater, s čimer očetje niso več edini preskrbovalci družine, če 

je bil to nekoč družbeno legitimen argument za njihovo superiornost v družini. Seveda so k eroziji 

absolutne družinske avtoritete očeta in premiku k vzajemnemu starševstvu prispevali tudi: 

emancipacija žensk, demokratizacija družbe, človekove pravice in sodobna družinska politika. 

Upadanje očetove avtoritete postaja očitno tudi zaradi vse večjega števila enostarševskih družin, kjer 

matere živijo same s svojimi otroki.« (Steničnik, prav tam, str. 421). Izključenost očeta (»očetovski 

primanjkljaj«) iz družinske sfere lahko razumemo ne samo kot posledico fizične odsotnosti zaradi 

razveze zakonske zveze/partnerstva, smrti očeta, nezakonskega rojstva, zahtev dela, ampak tudi kot 

čustveno odsotnost oziroma odtujenost. »Očetova odsotnost ima različne vzroke: oče, ki ga ni, oče, ki 

noče, oče, ki ne zmore, oče, ki ne zna, oče, ki ne ve, oče, ki ne sme.« (Žmuc-Tomori, 1988, str. 426).  

Očetovstvo je povezano z materinstvom. Partnerstvo in starševstvo sta v tesni povezavi – dobri 

partnerski odnosi so pogoj za dobro sodelovanje pri skrbi in vzgoji otrok, kar se kaže v 

enakopravnosti, soodgovornosti in emancipiranosti obeh staršev v vseh vidikih družinskega življenja 

(Steničnik, 2012). Da kakovost partnerstva močno vpliva na kakovost družine, piše mnogo avtorjev 

(Brajša, 1987; Čačinovič Vogrinčič, 1992; Žmuc-Tomori, 1988). 

Od obdobja postmoderne naprej se vedno več govori o tako imenovanem »novem očetu«, ki naj bi 

bil nekakšno nasprotje prejšnjega očeta, saj je bolj vpleten v različne segmente življenja družine 

(Švab, 2001, v Krajnik, 2013). Značilnost novega očetovstva je, da presega spolno delitev dela in 

zagovarja podobo nevtralnega starševstva. Jogan (2001, v Steničnik, 2012) pod novim očetovstvom 

razume celoto vlog in delovanj, s katerimi se moški kot oče neposredno vključuje v vsa dela (od 
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gospodinjskega, negovalnega, vzgojnega in emocionalnega), ki so nujna sestavina družinskega 

življenja.  

S procesom demokratizacije družbe in spremembo razmerja med spoloma in med generacijami ter 

preobrazbo razmerij v družbi se je vloga očeta spremenila in se dopolnjuje z materinsko (Skušek, 

1993, v Krajnik, 2013). V naši družbi je še vedno pričakovano, da se očetje vedejo strogo do svojih 

otrok, saj naj bi prav oni odločali o otrokovi usodi. 

Ne glede na družbo ima lahko vloga očeta več podvlog in vsaka ima različen pomen. Minton in Pasley 

(1996, v Poljšak Škraban, 2001) imenujeta nekaj najpogostejših podvlog, bolj ali manj prisotnih v vlogi 

vsakega očeta:  

(1) oče kot hranilec, oskrbovalec družine, 

(2) vzgojitelj ali rednik, 

(3) družabnik, tovariš v igri, 

(4) tisti, ki skrbi za red in disciplino, 

(5) duhovni učitelj, 

(6) ljubeč in odgovoren ter 

(7) psihološko ali resnično odsoten, izključen, nevpleten in odmaknjen oče.  

Prehod v očetovstvo je bistveno drugačen, kot za matere. Same so že z nosečnostjo in nato z 

nadaljnjo skrbjo za otroka nekako prisiljene v zelo hitro sprejemanje svoje vloge, medtem ko se 

morajo očetje zavestno odločiti za uskladitev svojega notranjega psihološkega sveta in vedenja pri 

aktivnejši participaciji v družinskem življenju (Poljšak Škraban, 2001). 

2.1.9. Socializacija v družini 

V zgodnjem obdobju življenja posameznika je družina najpomembnejši dejavnik socializacije, saj si 

otrok v njej pridobiva temeljne izkušnje, sposobnosti in pravice, ki naj bi jih razvil. Otroci odraščajo v 

številnih družinskih okoljih in ta različnost vpliva na različnost socialnih izkušenj, ki jih otroci pridobijo 

(Hauptman in Komotar, 2010).  
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Socializacija se prične takoj po otrokovem rojstvu v družini. Je vključevanje otroka v socialno kulturno 

okolje, v katerem je rojen in v katerem bo živel. Otroku se v času primarne socializacije razvijejo 

duševne in osebnostne lastnosti, ki so na svet prenesene ob rojstvu, kot dispozicije vgrajene v 

otrokov živčni sistem, zato jih je potrebno aktivirati. To storijo otrokovi starši z učenjem, ki otroka 

uvajajo v najrazličnejša kulturna področja. Otroci se s posnemanjem svojih staršev, z odzivanjem na 

njihovo odobravanje ali na neodobravanje, učijo mnogih vedenjskih vzorcev, norm in jezika svoje 

družbe. Primarna socializacija poteka približno do desetega leta starosti. Ko otrok doseže to stopnjo 

internalizacije, in ko sprejme socialna pravila skupine, postane član družbe, s čimer je končana prva 

faza socializacije. Čeprav je primarna socializacija najintenzivnejša oblika uvajanja človeka v družbeno 

okolje, se socializiramo vse življenje (Bergant, 1970). V tradicionalnih družbah je bila družina skoraj 

edini dejavnik socializacije, danes pa je eden izmed mnogih (Hauptman in Komotar, 2010). L. S. 

Benjamin (2005, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) v svoji teoriji procesa medosebnega kopiranja 

ugotavlja, da se v zgodnjem otroštvu pridobljene izkušnje in zaznavanja odnosa z navezovalnimi 

osebami vtisnejo v spomin in vplivajo na naše vedenje v odraslosti na naslednje možne načine:  

• Internalizacija in rekapitulacija : »Vedem se tako, kot da je drugi še zmeraj prisoten. Kot, da še 

zmeraj govori meni, jaz pa ga poslušam in se po njem ravnam.« 

• Identifikacija in imitacija: »Vedem se tako, kot da sem drugi.« 

• Introjekcija ali oblikovanje kognitivnih shem: »Sebe obravnavam tako, kakor me obravnavajo 

drugi.« 

• Individualizacija: »Sam raziskujem svet in sam se iz tega učim.« 

Zaradi povezav med preteklostjo in sedanjostjo nastane tako zdravo vedenje kot tudi nezdravo ali 

odstopajoče vedenje (prav tam). 

Po teoriji učenja vlog je socializacija proces, v katerem se posameznik nauči, kako izvajati družbene 

vloge. Ob nagradah in kaznovanju se uči podrejanja pričakovanjem, skladnim z vlogami, najprej s 

strani družinskih članov, kasneje pa tudi od drugih članov družbe. V tem procesu ponotranji norme in 

vrednote družbe, v kateri živi. V obdobju primarne socializacije so položeni temelji za proces 

nadaljnje sekundarne socializacije, ki poteka v šolah, prijateljskih in verskih skupinah, v delovnem 

procesu in ob vplivu medijev. V adolescenci mladostnika družina danes še vedno igra zelo pomembno 

vlogo in odločilno vpliva na njegov razvoj ter določa njegove življenjske razmere. V prizadevanju za 
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svojo identiteto mora sodobni mladostnik postati neodvisen od staršev in do pozne adolescence 

razviti do njih zrel odnos, kar pomeni, da se lahko na starše obrne po nasvet in pomoč, ne da bi se pri 

tem počutil prikrajšanega v svoji odvisnosti in samostojnosti. Tak odnos temelji na obojestranski 

strpnosti, spoštovanju in upoštevanju osebne svobode. Pomanjkanje čustvene opore staršev, togi in 

formalni odnosi ter represivni vzgojni postopki niso v prid zdravemu razvoju mladostnika (Hauptman 

in Komotar, 2010). Prednosti teorije učenja vlog sta v tem, da ločuje med primarno in sekundarno 

socializacijo ter oporeka pojmovanjem o bioloških predpostavkah družbenega vedenja. 

Pomanjkljivosti pa so v tem, da ne vsebuje razlage mehanizmov socializacije, ter da je pretirano 

poudarjen vpliv na posameznike, pri čemer ni prostora za konstruiranje identitete s strani 

posameznika samega (Lawson idr., 2004, prav tam). 

Družbeno-konstrukcijska teorija (Mead, b.d., prav tam) govori o pomenu družbene interakcije. 

Posameznikova osebnost se oblikuje v procesu socializacije v interakciji z drugimi. Za razvoj osebnosti 

je igra temeljnega pomena, skozi igro se otroci razvijejo v družbena bitja. Osebnost je razdeljena na 

»jaz« in »mene«, kjer »jaz« pomeni aktivni vidik, »mene« pa reflektivni del oziroma »jaz v ogledalu – 

zrcalni jaz«. »Mene« pomeni »shrambo družbenih izkušenj, ki jih pridobimo v družbenem delovanju«. 

Prednosti družbeno – konstrukcijske teorije socializacije so v tem, da upošteva aktivnost 

posameznika, razvoj osebnosti pa je zasnovan na interpretaciji vlog drugih. Pomanjkljivost je v tem, 

da predpostavlja, da so stopnje razvoja posameznika univerzalne. 

Psihoanalitična teorija se osredotoči na čustva oziroma emocije. Za osebnostni razvoj otroka je skrb 

matere odločilnega pomena, vez med materjo in otrokom predstavlja emocionalno zadovoljitev 

otroka. Zgodnja socializacija je temeljnega pomena za čustveno oblikovanje odrasle osebe, po 

mnenju nekaterih psihoanalitikov se temelji odraslosti postavijo že v 24. mesecu življenja. Človeško 

vedenje je pojmovano kot odnos med zavednimi in nezavednimi vidiki. Freud (1920, prav tam) 

poudarja pomen dveh nezavednih teženj – Erosa in Tanatosa, ki zagotavljata posameznikovo 

preživetje. Eros pomeni težnjo k užitku, Tanatos pa težnjo k agresivnosti in eventualni smrti. Prednost 

psihoanalitične teorije socializacije je v tem, da raziskuje vlogo nezavednega v družbenem življenju 

ter vzpostavlja povezave med osebnostjo in družbenim vedenjem. Kulturnim dejavnikom in 

socializaciji ne posveča zadostne vloge, prav tako sekundarna socializacija ne igra bistvenega 

pomena, kar je pomanjkljivost te teorije. 
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Z vidika razvojne psihologije sta pomembna razvoj in oblikovanje avtonomnega in hkrati povezanega 

sebstva (»selfa«). Sprašujemo se, kako odnosi s pomembnimi drugimi vplivajo na razvoj sebstva in 

individuacijo ter kako se sami objektni odnosi razvijajo. Pri tem objektni odnos razumemo kot »način 

subjektovega odnosa s pomembnimi drugimi (referenčnimi) osebami, v katerem subjekt gradi svoj 

lastni psihični aparat« (Praper, 1996, v Grobelšek, 2009). »Izraz „objektni odnos” se nanaša na 

interakcijo med otrokom in njemu pomembno drugo osebo (ali igračo kot nadomestkom), za katero je 

značilna sprva libidna, kmalu pa tudi agresivna izmenjava. Zaradi spremljajočih izkušenj ugodja ali 

neugodja objektni odnos kmalu pomeni čustveno izmenjavo. Teorija objektnih odnosov je kot 

najpomembnejša sodobna psihoanalitična teorija tista, ki je s konceptom, da se v medosebni 

interakciji (vendar ne s komerkoli, temveč z objektom) gradi notranji psihični aparat, premostila 

prepad med intrapsihičnim in interpersonalnim.« (prav tam, str. 71). Hartmann (1937, v Praper, 

1996), je takrat novo Freudovo strukturno teorijo razširil v psihologijo ega. Ego, katerega poglavitna 

naloga je integrirati in organizirati adaptacijske zmožnosti organizma, ima svoj specifični razvoj. 

Razvojni primanjkljaji na tem področju vnašajo v strukturo psihičnega aparata vrzeli, ki so celo bolj 

usodne, kot ponotranjeni konflikti (prav tam). »Večina intrapsihične organizacije in vedenja se razvije 

okoli tem, povezanih s separacijo in individuacijo. »Pot od odvisnosti do določene stopnje 

samostojnosti, ki jo otrok doseže pri približno treh letih Mahlerjeva imenuje „psihološko rojstvo’’.« 

(Batistič Zorec, 2000, str. 37).  

Odnos obstaja pred gonom. Narava odnosa celo vpliva na značaj samega gona. Libido in agresivnost 

se razvijeta iz začetne nediferencirane energije, ko je otrok sposoben razlikovati med dobrimi in 

slabimi predstavami o materi in sebi. S tem M. Mahler (1955, v Praper, 1996) pojasnjuje, da obstaja 

odnos z materjo, ki ga označujejo kvalitete izkušenj (odnos je dober ali slab), preden obstaja libido ali 

agresivnost. Razvoj po tej liniji poteka v stadijih (Grobelšek, 2009): 

1. Prvi stadij v tej razvojni liniji se kaže v biološko-psihološki enosti (zlitosti) matere in otroka. 

Mati se svojem narcizmu preliva v otroka, otrok pa svojo mater vključuje v svoj notranji 

»narcistični milje« (Hofer, 1952, v Freud, 2000). Ta doba se po M. Mahler deli na 

avtistično, simbiotično ter fazo separacije in individuacije (Freud, 2000). 

2. »Drugi stadij, ko otrok že vzpostavlja odnos s parcialnimi objekti, je močno odvisen od 

izpolnjevanja želja, zato ga A. Freud imenuje „anaklitični odnos''.« (Praper, 1996, str. 113). 
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3. Tretji stadij je stanje konstantnosti objekta (z utrjenimi notranjimi podobami objekta in 

odpornostjo na frustracije). 

4. Četrti se kaže v značilni predojdipski ambivalentnosti v objektnem odnosu z znanimi 

egostanji oklepanja matere in obenem sadističnega mučenja, dominiranja in 

nadzorovanja. 

5. Peti stadij determinira falično ojdipska pozicija otroka, posesivni odnos ter zaščitniško in 

velikodušno vedenje do starša nasprotnega spola ter ljubosumnost in rivalstvo do starša 

istega spola. 

6. Šesti stadij v dobi latence približa vrstnike (pretežno istega spola) kot objekt in druge 

identifikacijske vzore izven družine. 

7. Sedmi stadij prinese predadolescentni upor, vračanje na nekatere zgodnje oblike 

»neprilagojenega« vedenja, s ponovnim iskanjem zadovoljevanja teženj ter doživljanjem 

ambivalence v objektnem odnosu (zopet so pri tem pomembni starši). 

8. Osmi stadij A. Freud vidi kot adolescentni boj z zanikanjem, obračanjem, rahljanjem vezi in 

lupine okrog infantilnih objektov (družine kot objekta). 

Z vidika teorije družinskega sistema pomeni osamosvajanje v mladostništvu postopen proces, ki 

zahteva spremembo v odnosu med starši in mladostnikom. Mladostnik mora spremeniti svojo 

psihološko povezanost z družino. Otresti se mora zlitosti (angl. fusion) s pomembnimi drugimi (starši, 

vrstniki, zvezdniki), torej vzpostaviti meje lastnega ega ter zmanjšati odvisnost in identifikacijo z 

drugimi, hkrati pa mora ohranjati povezanost s pomembnimi osebami. Tako mladostnik razvija 

sposobnost, kako zadovoljevati svoje lastne interese in biti hkrati občutljiv za interese pomembnih 

drugih. Psihološko osamosvajanje ni le razvojna naloga adolescenta, ampak razvojna naloga celotne 

družine, ki zahteva spremembe v načinu interakcije med posameznimi družinskimi člani (Doblehar, 

2009). 

2.1.10. Zadovoljevanje potreb v družini 

Na samem začetku življenja dojenček izbira objekte na temelju funkcije zadovoljevanja potreb, zato je 

libido skoncentriran v materi, ker ona skrbi zanj in zadovoljuje njegove potrebe. Po A. Freud (1977) je 

odnos med materjo in otrokom v začetni fazi anaklitičen in odvisen od potrebe po hrani, vendar se 
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dojenček postopoma premakne od dojemanja hrane kot sredstva za zadovoljevanje potreb do 

razumevanja hrane kot vira zadovoljstva (Lorenčič, 2011). 

Po M. Tomori (1994) ima družina, v povezavi z zadovoljevanjem potreb, več funkcij: biološko-

reproduktivno, ki omogoča ohranitev in nadaljevanje človeškega rodu; ekonomsko; vzgojno-

izobraževalno; socializacijsko itd. Med psihološke funkcije sodi: 

• zagotavljanje varnosti: družina bi morala biti prostor, kjer se vsak vedno počuti varno, 

kjer se mu ne more zgoditi nič, kar bi mu škodilo ali povzročalo trpljenje, 

• zadovoljevanje potrebe po ljubezni in sprejetosti: v družini bi moral biti vsak sprejet in 

cenjen, ne glede na to, da včasih stori kaj napak in bi moral biti prepričan, da bo v 

stiski dobil čustveno podporo, 

• zagotavljanje možnosti za razvoj in uveljavljanje: družina bi naj omogočala varno 

urjenje različnih sposobnosti in spretnosti, brez posmehovanja in poniževanja, 

• spodbujanje samostojnosti: starši naj bi si čim bolj prizadevali, da otrok postopno 

postane samostojna, odgovorna odrasla oseba, ki bo znala poskrbeti za lastno dobro.  

Ko govorimo o zadovoljevanju potreb v družini imamo v mislih tako individualne potrebe kot potrebe 

družine. V vsaki družini obstajajo individualne potrebe staršev in otrok, kot tudi potreba, da se 

družinska skupina ohrani. Pomembno je, da se ohranja ravnotežje zadovoljevanja vseh teh potreb. Ti 

dve vrsti potreb lahko imenujemo tudi potreba po avtonomiji in potreba po povezanosti. 

Berger (1980, v Čačinovič Vogrinčič, 1992) govori o treh sklopih potreb: potrebe po pripadnosti, po 

smislu in po izražanju nezadovoljstva. 

Kot smo že poudarjali, je družina prostor, kjer posamezniki zadovoljujejo številne potrebe. 

Zadovoljitev (otrokovih) potreb vpliva na razvoj njegovih potencialov in starši jim morajo zagotoviti 

ustrezno okolje (Odprava telesnega kaznovanja otrok, 2008): 

o Skrb in nego (odzvati se morajo na otrokovo potrebo po varnosti in ljubezni). 

o Meje in vodenje (s postavljanjem in upoštevanjem standardov vedenja, z dajanjem 

pozitivnega zgleda. Otroci potrebujejo omejitve in vodenje za svojo varnost in razvoj 

lastnih vrednot). 
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o Upoštevanje (otroke je potrebno dojemati in ceniti kot osebe in jim takim tudi 

prisluhniti. Starši se morajo zanimati za vsakodnevne izkušnje otrok, jih poslušati in 

poskušati razumeti njihova stališča). 

o Razvijanje sposobnosti (spodbujati otrokov občutek sposobnosti, osebnega nadzora in 

zmožnosti vplivanja na vedenje in obnašanje drugih). 

G. Čačinovič Vogrinčič (2007) dodaja tri sposobnosti, ki jih otrok potrebuje in se jih lahko nauči 

najprej v družini: sposobnost za ljubezen (L'Abate, 1994, prav tam), sposobnost za konflikt (Mertens, 

1976, prav tam) in sposobnost za pogajanje (L'Abate, prav tam). 

Kroflič (2007) otrokove razvojne potrebe vidi kot večplastne in do neke mere protislovne (po eni 

strani otrok potrebuje občutek varnosti in sprejetosti, po drugi strani pa uveljavljanje lastne 

individualnosti in iskanje lastne identitete). Čačinovič Vogrinčič (prav tam) govori o dveh temeljnih 

potrebah, in sicer potrebo po edinstvenosti, avtonomiji in neodvisnosti (po tem, da bi znal skrbeti 

zase) ter potrebo po povezanosti, bližini, ljubezni in prijateljstvu (po tem, da bi znal skrbeti za druge).  

2.1.11. Razvoj čustev 

Čustva primarno niso telesni, temveč psihični pojav, zato je za njihov razvoj nujno potrebna psihična 

struktura, ki jih sproži. Ob rojstvu otrokove psihične strukture niso še razvite do te mere, da bi mu 

omogočale doživljanje celotnega spektra čustev. Čustva niso prirojena, prirojen pa je celoten biološki 

potencial, ki omogoča razvoj čustvenih reakcij. Novorojenček že občuti neprijetnost in prijetnost, 

vendar sta to zgolj biološko programirana odgovora, ki sta vezana na zadovoljevanje njegovih potreb 

in zato nujna za preživetje. Že v prvem letu otrokovega življenja se z razvojem psiholoških struktur ter 

referenčnega okvira začnejo razvijati in manifestirati nekatera čustva (ločitvena tesnobnost, strah 

pred tujci). S širjenjem otrokovega referenčnega okvira se širi tudi njegov spekter doživljanja čustev 

(Rutar Leban, 2014).  

Emocionalni razvoj se nanaša na internalizacijo družbenih pravil čustvovanja in izražanja. Neustrezna 

socializacija v primeru konstitutivnih pravil vodi v emocionalne sindrome, ki jih drugi pogosto uvrščajo 

med nevrotične odzive. Oseba, ki ni prilagojena regulativnim pravilom, je navadno označena kot 

deviantna (Šadl, 1999). 

»Čustva ali emocije so procesi, s katerimi izražamo vrednostni odnos do sveta in tudi samega sebe. 

Družina je življenjska skupnost posameznikov znotraj katere zadovoljujejo tudi čustvene potrebe.« 
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(Omejc, 2005, str. 59). Načina ravnanja s čustvi se otroci naučijo preko najzgodnejših interakcij s 

svojimi starši oziroma skrbniki. Kakšne vrste čustev razvijamo (kaj občutimo), kako jih izražamo in 

interpretiramo, je odvisno od okolja, v katerem živimo (Potočnik, 2005). Simbolno interakcionistična 

teorija čustev poudarja edinstveno zmožnost ljudi, da ustvarjajo in spreminjajo simbole, s katerimi 

usmerjajo in uravnavajo svoja lastna vedenja ter vplivajo na vedenja drugih. Emocija drugim 

simbolično sporoča, kakšen bi lahko bil posameznikov odziv na situacijo in kaj sama situacija 

posamezniku pomeni. Emocije so predmet oz. žarišče interakcij (Gordon, 1985, v Omejc, 2005). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) razlaga čustvo kot »duševni proces ali stanje, ki je 

posledica odnosa med človekom in okoljem.« Goleman (1997), ko omenja čustvo, posredno vključuje 

občutek in vse zanj značilne misli, duševna in biološka stanja ter pripravljenost za dejanje. »Izražanje 

čustev lahko opazimo že pri dojenčkih, iz česar sklepamo, da se začne razvoj čustvovanja že zelo 

zgodaj, praktično od rojstva dalje. Tekom nadaljnjega razvoja se čustveno doživljanje in izražanje vse 

bolj razvija in bogati. Čustveno izražanje se v različnih življenjskih obdobjih razlikuje. Osnovna čustva 

ostajajo, vendar se njihovo doživljanje razvija in poglablja. Spreminja pa se tudi izražanje čustev. Če 

čustveni razvoj poteka normalno, se oblikuje čustveno zrela osebnost. Za čustveno zrelo osebnost je 

značilna: ustreznost čustvenih odzivov, primerna kontrola čustvenih izrazov in pestrost in 

kompleksnost čustev.« (Musek in Pečjak, 2001, str. 24). Harris in Olthof (1989, v Potočnik, 2005) v 

modelu o razvoju razumevanja čustev predvidevata, da otroci v zgodnjem otroštvu čustva verjetno 

razumejo po načinu »S-R« (»S« predstavlja zaznane dražljajske situacije, ki po mnenju otrok sprožijo 

čustva, »R« pa fiziološke in vedenjske odzive na določeno situacijo). V srednjem in poznem otroštvu 

in mladostništvu poleg vedenjskih in fizioloških razlag uporabljajo tudi opise čustev v povezavi z 

miselnimi procesi, medtem ko situacijske razlage čustev opuščajo. Iz raziskav različnih avtorjev lahko 

predpostavimo, da se razumevanje čustev in nadzora čustev razvija postopoma. Kakovost 

razumevanja pa se razlikuje glede na posamezno razvojno obdobje.  

»Kakovost odnosov in čustvenega komuniciranja je mogoče opredeliti s konceptom 

intersubjektivnosti. Ta poudarja, kako družinski člani drug na drugega vplivajo s svojimi čustvenimi 

odzivi. Kadar so ljudje v tesnem odnosu daljše časovno obdobje, njihova izpostavljenost čustveno 

nabitim dogodkom zagotavlja skupno preteklost, le-ta pa naj bi vplivala na predstave, ki spremljajo 

trenutno čustvene stanje. Če je npr. otrok zaradi nečesa prizadet, edini odziv staršev pa je 

minimiziranje ali celo posmehovanje otrokovim občutkom prizadetosti, potem je zelo verjetno, da bo 

otrok občutek prizadetosti predstavil kot stanje, ki ga mora potlačiti, se mu izogniti ali ga zanikati. V 
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tem smislu so duševne predstave v bistvu vzročne zveze, ki imajo pomen za posameznikov odnos do 

okolja.« (Saarni in Buckley, 2002, v Potočnik, 2005, str. 26).  

Rahločutno vzgajanje v začetnem življenjskem obdobju igra osrednjo vlogo pri razvoju otrokovega 

učinkovitega čustvenega uravnavanja. Raziskave se pogosto osredotočajo na materinsko 

rahločutnost, pri čemer proučujejo pogostost in primernost materinih odzivov na otrokovo čustveno 

izražanje (Potočnik, prav tam). 

Strokovnjaki torej čustev ne obravnavajo več kot intrapsihološke procese, ampak kot pomembne 

interpsihološke funkcije. Čustva imajo tako določeno družbeno funkcijo, ki pomaga regulirati, voditi in 

vplivati na dejanja, vedenja in čustva drugih. Družine otroke »opremijo« z modeli za izražanje čustev 

in obvladovanje čustvenih težav. Ti vplivajo na otrokovo poznavanje in razumevanje lastnih čustev, 

poleg tega jim nudijo tudi občutek presoje primernosti/neprimernosti okolja za čustvovanje. 

Struktura družinskega življenja je prepletena s kompleksnim medsebojnim delovanjem čustev 

družinskih članov. Torej ni nenavadno, da čustveno življenje svoj višek dosega v domačem okolju. 

(Saami, Mumme in Campos v Fabes, Valiente in Leonard, 2002, v Potočnik, prav tam). 

Dejavniki, ki vplivajo na čustveni razvoj in zrelost, so po J. Curk (2016): 

1) Čustvena zrelost staršev, starši kot model, npr. kako izražata in uravnavata čustva, ali jih 

prikrivata in zanikata (otrok nikoli ne ve, kaj doživljata) ali jih odkrito pokažeta, ali se njuno 

besedno izražanje ujema z njunim vedenjem.  

2) Način odzivanja staršev na čustva otroka, npr. ali prepoznavajo otrokova čustva in se 

ustrezno odzovejo ali jih spregledujejo; ali mu dopuščajo čustva ali jih prepovedujejo (npr. 

jezo enačijo s sebičnostjo, izražanje naklonjenosti s šibkostjo) … 

3) Vzgojni stil: avtoritarno vzgajani otroci doživljajo več jeze in strahu, a ta čustva potlačijo, 

popustljivo vzgajani pa čustev ne znajo nadzirati, saj jim je bilo dopuščano vsako izražanje, 

tudi izsiljevanje s čustvi … 

4) Odnos med staršema: na razvoj čustev ugodno vpliva topel in zrel čustven odnos med 

staršema, ki si znata pokazati ljubezen in na čustveno zrel način uravnavata negativna 

čustva v odnosu (npr. jezo, razočaranje, ljubosumje) … 
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T. Rutar Leban (2014) pojmuje čustvene reakcije odraslih na otroka in na njegove čustvene reakcije 

kot ključne programerje otrokovega čustvenega razvoja. Reakcije staršev in drugih otroku 

pomembnih odraslih postanejo otrokove miselne predstave o čustvih. Otrok te miselne predstave 

ponotranji, jih »vzame za svoje« in jih organizira v svoj način odzivanja na zunanje situacije. Na 

podoben način nastaja otrokov odnos do sebe: čustvene reakcije, ki so jih odrasli namenili njemu, 

otrok ponotranji in jih občuti v odnosu do sebe. Na ta način nastajajo otrokove samoemocije – 

čustva, ki jih čuti do sebe. Prav tako so zelo pomembne čustvene reakcije, ki jih starši in otrokovo ožje 

okolje izražajo v odnosu do drugih ljudi. Odrasli, ki igrajo v otrokovem življenju pomembno vlogo, 

predstavljajo namreč glavno avtoriteto, model, ki določa obrazce in programe, kdaj in kako je treba 

oz. kako se ne sme občutiti oz. izraziti čustev. 

Starši in drugi otroku pomembni odrasli so torej tisti, ki primarno usmerjajo otrokovo čustvovanje. S 

privzgajanjem norm in vrednot opredelijo otrokovo vrednotenje okolja, popravijo njegove napake v 

prepoznavanju in vrednotenju situacije, s prepovedmi in dovoljenji otroka naučijo, kdaj in katera 

čustva lahko doživlja ter kako naj jih družbeno sprejemljivo izraža. Na osnovi prepovedi in dovoljenj 

odraslih otrok izgradi svoj profil čustvenih reakcij, svoj čustveni skript. Profil čustev postane relativno 

stabilna psihična struktura, ki v precejšnji meri vpliva na čustvovanje otroka skozi celotno življenje 

(Rutar Leban, prav tam). »Znotraj zapletene mreže interakcijskih situacij imajo emocije ključno vlogo 

pri določanju načina, na katerega posamezni člani interpretirajo in se odzivajo na vedenje drug 

drugega ter na stopnje povezanosti med njimi.« (Madden-Derdich, 2002, str. 165, v Omejc, 2005, str. 

28). »Posebej pomembne so tri kategorije, ki vplivajo na čustveno socializacijo otrok: odzivi staršev na 

emocije otrok, pogovori o emocijah, ki jih imajo starši z otroci ter izražanje čustev s strani staršev.« 

(Omejc, prav tam, str. 31). 

Milivojević (1999, v Smrtnik Vitulić, 2007) nastanek in zaporedje čustvenih procesov razloži z 

modelom krožne emocionalne reakcije. Za posameznikovo doživljanje čustev so potrebni določeni 

kognitivni procesi, ki jih sestavljajo zaznava dogajanja, pripis njegovega pomena in pripis 

pomembnosti. Pripisovanje pomena je subjektiven in zelo hiter miselni proces, ki omogoči 

posamezniku, da oceni vsebino zaznanega dogajanja. Pripisovanje pomembnosti dražljajski situaciji 

pa je bistveno za nastanek čustev, saj odloča o tem, ali se bo določeno čustvo sprožilo ali ne. Sledijo 

specifični biološki programi, kot so spremembe v avtonomnem živčnem sistemu, endokrinem sistemu 

in somatskem živčnemu sistemu. Osnovni namen biološkega odziva posameznika je v mobilizaciji 

energije za morebitno akcijo, ki jo oseba doživlja kot notranji impulz za akcijo in se kaže v značilnih 
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zunanjih izrazih telesa. Sledi aktivacija specifičnega mišljenja, ki omogoči iskanje tistega vedenja, s 

katerim bi se lahko optimalno odzval na dogajanje. Za posameznikovo učinkovito socialno delovanje 

je pomembno predvsem področje nadzora čustev. Opredeli pet načinov nadzora, in sicer: nadzor 

zaznave dražljajske situacije, nadzor pripisa pomena situaciji, nadzor pripisa pomembnosti situaciji, 

nadzor telesnega odziva in nadzor akcije. T. Lamovec (1991) meni, da nadzor čustev poteka na 

zavestni ravni, z namernim spreminjanjem predstav, misli, izrazov in vedenja, ki spreminjajo 

doživljanje čustev, ali nezavedni ravni, pri čemer gre za nenamerne in večinoma dolgotrajne procese 

preoblikovanja posameznikovih čustev, skladno s pričakovanji ožjega in širšega socialnega okolja.  

M. Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulič, 2007) je opisala tri faze v razvoju razumevanja čustev: temeljno 

razumevanje čustev, zapletenejše razumevanje čustev in uporabo spoznanj v praksi. V fazi 

temeljnega razumevanja otroci razloge za čustva prepoznavajo v zunanjih dejavnikih, ki pri vseh 

ljudeh sprožijo enak čustveni odziv. Bolj zapleteno razumevanje otrok in mlajših mladostnikov 

vključuje spoznanja, da čustva vključujejo različne procese, ki so odvisni od lastnosti, motivov in želja 

neke osebe. V fazi čustvenega razumevanja v praksi posamezniki začenjajo razumeti, katera čustva je 

primerno izraziti in katera nadzorovati, da bo njihovo čustveno izražanje v skladu s pričakovanji 

okolja, v katerem živijo.   

Čustvena zrelost je tesno povezana s pozitivno samopodobo, sposobnostjo navezovanja globljih 

odnosov, sproščenostjo v stikih z drugimi ljudmi, ustreznim zaznavanjem situacij, ustvarjalnim 

mišljenjem, obvladovanjem stresa, učno in življenjsko uspešnostjo (Curk, 2016). 

O ustreznosti čustva govorimo takrat, ko vrsta čustva, intenzivnost in način izražanja čustva ustrezajo 

situaciji, v kateri se je to čustvo pojavilo. Zajema dva vidika (prav tam): 

1. Prilagojenost kulturnim pravilom čustvovanja v tej situaciji. Ustrezna so tista čustva, ki jih 

doživljamo in izražamo v skladu s pravili kulture, v kateri živimo. 

2. Prilagojenost intenzivnosti dražljaja. Čustva so ustrezna oz. funkcionalna takrat, ko nam 

koristijo in spodbudijo prilagoditveno vedenje.  

Čustva jeze so sestavni del in najbolj pogosta osnova agresivnosti in nasilja. Večina agresivnih dejanj 

se namreč zgodi pod vplivom močnih emocij ali afektov, npr. jeze, strahu, sovraštva, razočaranja, 

ljubosumja itd. »Ljudje doživljajo jezo, ko ocenijo, da nekdo ali nekaj neupravičeno ogroža njihove 

pomembne želje ali vrednote.« (Milivojević, 1999, v Omejc, 2005, str. 15). Jeza je pogosto povezana z 
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nasilnim ravnanjem, s katerim si storilec prizadeva doseči pozitivno ovrednoteno stanje, zavarovati 

kako vredno dobrino ali pa se izogniti negativnim dražljajem (Kanduč, 2003).  

2.1.12. Temelji samopodobe 

Samopodoba je organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih 

psihičnih vsebin, za katere je značilno, da jih posameznik pripisuje samemu sebi in tvorijo referenčni 

okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje vedenje ter so v tesni povezavi z obstoječim 

vrednotnim sistemom posameznika, vrednotnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja in pod 

nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov (Kobal, 2000). 

Samopodoba je torej predstava posameznika o samem sebi. Ta predstava je delno zavestna, delno pa 

je navzoča v njegovem nezavednem doživljanju sebe. Samopodoba človeka usmerja v različnih 

dejavnostih. Pomembna je za oblikovanje odnosov z drugimi ljudmi, za čustvovanje in doživljanje. 

Uravnava tudi posameznikov odnos do sveta in ga usmerja pri tem, ko išče svoje mesto v njem. Prav 

tako mu samopodoba pomeni izhodišče za vse pomembne odločitve in življenjske motive (Smrtnik 

Vitulić, 2004). Samopodoba je eno izmed temeljnih področij osebnosti, ki se postopno oblikuje od 

rojstva dalje in se spreminja ter razvija celo življenje, vendar pa se najosnovnejše in trajne črte te 

podobe oblikujejo pri posamezniku prav v prvih obdobjih razvoja, torej v družini z ljudmi, ki so mu 

najbližji. Otrok se uči preko zgledov svojih domačih in preko njihovih vzgojnih spodbud. Oblikovanje 

osebnosti posameznika pa je, razen od družine, brez dvoma odvisno še od mnogih drugih dejavnikov. 

Eden od njih je okolje. Če sestava družine v nekem socialno kulturnem okolju ni tradicionalna in je 

okolje nestrpno ter na ta način svoja toga merila in predsodke prenaša na odnos do družine, to zelo 

vpliva na člane družine, njihovo samopodobo in življenje nasploh. Poudariti pa je potrebno, da imajo 

lahko netradicionalne družine tudi posebne prednosti. Marsikdaj se v teh družinah dopušča svojim 

članom več razvojne širine in osebne izvirnosti, saj v teh družinah niso tako togo določene družinske 

vloge, kot se to pojavlja v tradicionalnih družinah (Tomori, 1994). 

Samopodoba otroka in pozneje odraslega človeka ima korenine že v prvih mislih (bodočih) staršev o 

novem življenju. Družina je prostor izgradnje otrokovih identitetnih temeljev, saj iz simbiotičnega 

razmerja z materjo vstopa v svet ostalih primarnih družinskih članov, kar omogoča preizkušanje 

korakov v naraščajočo avtonomnost. A. Gomezel in A. Kobolt (2012) zato poudarjata pomen odnosov 

in menita, da je ključno, v kolikšni meri ti odnosi zadovoljujejo osnovne potrebe po varnosti, 

sprejetosti in hkrati zaupanju, da otrok zmore postopoma osvajati zunanji svet, ter si v njem 
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pridobivati nove izkušnje, ki razširjajo izkustveno in vedenjsko polje. G. Čačinovič Vogrinčič (2007) 

poudarja, da otrok potrebuje v družini dovolj dobrih izkušenj, da razvije temeljni občutek lastne 

vrednosti.  

Shavelson, Hubner in Stanton (1976, v Marčič in Kobal Grum, 2009) so zagovarjali model 

samopodobe, ki je večdimenzionalen in hierarhičen. Ker specifična samopodoba bolje napoveduje 

specifične dosežke, kot splošna samopodoba, je prepoznavanje in ustrezno merjenje različnih vidikov 

samopodobe ključno za napredek v razumevanju in napovedovanju vedenja glede na samopodobo 

(Fleming in Watkins, 2001, prav tam). 

Z vprašalnikom samopodobe za odrasle (Elovson in Fleming, 1989, prav tam) merimo dve veliki 

področji samopodobe: to sta neodvisna samopodoba in soodvisna samopodoba. Na področje 

neodvisne samopodobe spadajo predstave o sebi, ki vključujejo predvsem nas same: naš fizičen 

izgled, inteligentnost, izobrazbo, sposobnosti, imetje, doseganje ciljev, vera. Na področje soodvisne 

samopodobe pa spadajo predstave o sebi v odnosu do drugih ljudi: naša priljubljenost, prijaznost, 

ljubezensko razmerje, odnos z družino in podobno. Oseba s soodvisno samopodobo aktivno išče 

odnose z drugimi, je pozorna na potrebe drugih in želi ohraniti ter negovati odnose (Bakan, 1996, 

prav tam). 

Otroci s prenatalnimi obremenitvami, ki niso bili zaželeni in so se rodili v nepripravljen hladen 

prostor, prežet s sovraštvom, agresivnostjo in konflikti, se že na začetku življenja znajdejo v slabšem 

izhodiščnem položaju in se z izzivi srečujejo z negativnim predznakom. Po eni strani negativni 

predznak prenesejo že iz materinega telesa, saj so bili neposredno deležni materinih stisk in dvomov, 

s tem pa tudi prikrajšani za telesno in psihično varnost v maternici, po drugi strani pa se njihova 

prenatalna negotovost največkrat nadaljuje tudi po rojstvu. Tako se otrok že rodi z občutki dvoma oz. 

strahu, ki ga kasneje spremlja in mu intuitivno preprečuje, da bi bil normalen, kar ga navaja na misel, 

da ga okolica zavrača, in da je življenje težko in neuspešno. Občutek nesprejetosti vpliva na njegovo 

nezaupanje vase in v zunanji svet, ki je ogrožajoč. 

Otroci zgradijo nizko stopnjo samovrednotenja skozi »uničujoče« družinske interakcije, polne 

sramotenja, nasilja in prikrajšanosti. Ta predstavlja tveganje za razvoj uničujočega vedenja v odnosu 

do sebe in drugih (Satir, 1995). Juul (2008) opozarja, da se za disfunkcionalnimi (nasilnimi) 

družinskimi odnosi skriva nizko samospoštovanje pri vseh družinskih članih, tako otrocih kot tudi 

njihovih starših. Doživljanje in spoštovanje sebe ter doživljanje svoje lastne vrednosti pa je močno 
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povezano z načinom posameznikove komunikacije, saj obrambni komunikacijski vzorci izvirajo iz 

nizkega samovrednotenja (Satir, 1995). »Žrtve nasilja v otroštvu imajo izredno slabo samopodobo, 

nizko stopnjo samospoštovanja ter zamegljeno osebno identiteto. Prepričani so, da so za vse, kar je 

doma narobe, krivi oni sami.« (Aničić idr., 2002, v Kristančič, 2002, str. 152). »Če otrok čuti, da je za 

svoje domače nekaj vreden, je vreden tudi sam pred seboj. Če ga cenijo, upoštevajo in naklonjeno 

sprejemajo njegovi najbližji domači, se ceni in sprejema tudi sam« (Tomori, 1994, str. 119). Nekateri 

otroci pa trpijo zaradi občutka manjvrednosti in se bojijo, da bi v družbi odpovedali. Vzrok za to je 

potrebno iskati predvsem v družinskem okolju, saj se ta strah pojavlja predvsem pri otrocih, ki se 

doma ne počutijo dovolj varne ali pa imajo občutek, da jih starši nimajo radi (Pšunder, 1994).  

Otroci z izkušnjo notranje negotovosti, s tem povezane stiske kažejo na različne načine. M. Rosci 

(2007) otroke z nizko samopodobo deli na štiri tipologije:  

1) Neviden otrok je za odraslega neopazen, ker je v očeh drugih nezanimiv, ne vzbuja pozornosti 

v skupini. V odnosih z vrstniki ne opazimo težav, saj ni konflikten, ne išče pomoči, sprejema 

odločitve drugih. Za odraslega, ki dela s skupino, je to idealen otrok, obenem pa najmanj 

stimulativen. Običajno na takega otroka odrasli pozabimo zaradi njegovega pasivnega 

odzivanja na zahteve. Pasivnost se odraža tudi v odnosu: otrok aktivno ne išče nobenih 

potrditev in se odzove le, če je k temu pozvan. 

2) Hiperaktiven (nemiren) otrok ima močno potrebo po gibanju, ki se odraža na njegovem 

živahnem vedenju in potrebi, da bi bil opažen. Predstavlja nasprotni pol nevidnemu otroku. 

Nenehno želi biti v središču pozornosti, v dobrem ali slabem. V ozadju opisanega vedenja je 

običajno strah, negotovost pred težavami, občutek, da ni kos situacijam. Največkrat izraža 

svoja čustva preko gibanja in nemira, saj ne pozna drugih načinov komunikacije. Običajno 

povleče za seboj druge in ob drugih deluje močan, prepričan vase, tudi preko kršenja pravil. 

Drugi težko prepoznajo njegovo negotovost, ki pride do izraza, ko je sam in se počuti 

izgubljenega in zmedenega. 

3) Otrok, ki beži od odnosov in se izogiba kakršnemukoli medosebnemu stiku, tako fizičnem kot 

besednem. Hitro pritegne pozornost nase, ker izraža stisko. Pogosto je izločen iz skupine in 

težko sodeluje v skupinskih igrah. Nenehno ima občutek, da se mu dogaja krivica in se tako 

izolira in odklanja stike z drugimi. Ko se skuša približati drugim, to stori na neprimeren način (z 

nasiljem, izzivanjem). Pogosto se drugi nanj odzovejo v obupu in sam ne razume zakaj tako 
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grdo ravnajo z njim, saj se ne zaveda lastnih provokacij. Odrasli težko obvladuje takega otroka: 

pogosto ga mora opozarjati in kaznovati, če pa se mu skuša približati, da bi se pogovoril z njim 

in razumel, se ta izmika, kakor da ne bi prenesel bližine. 

4) »Odrasel« otrok deluje zelo zrelo, odgovorno, zato kljub zadržanosti težko prepoznamo 

njegovo nizko samopodobo. V šoli sodeluje, spoštuje pravila, je redoljuben, pošten, pomaga 

drugim, je zanesljiv. Vsi so zadovoljni z njim, zato težko prepoznajo njegove težave. V ozadju 

takega vedenja je pogosto strah, da bi naredil kaj narobe in s tem razočaral druge. 

Sestava družine do neke mere res vpliva na okoliščine, ki določajo osebnostno rast posameznika. 

Posamezniku ponuja posebne izkušnje, spodbude, pa tudi ovire. Kljub temu pa se največkrat izkaže, 

da so notranja dogajanja in osebnostne lastnosti vsakega posameznika v družini veliko pomembnejši 

dejavniki družinske dinamike, kot sama sestava družine (Tomori, 1994). Spoznanje, da sta tako 

komunikacija kot samovrednotenje naučena že v zgodnjem otroštvu, torej priučena, pa pomeni, da ju 

je moč kasneje tudi spreminjati (Zupančič, 2013). 

2.1.13. Komunikacija v družini in soočanje s konflikti  

Komunikacija igra zelo pomembno vlogo v življenju in razvoju družine. Komunikacija je zelo 

kompleksna in mnogoplastna zadeva, ker vključuje tudi sporočanje o notranjem svetu posameznika, 

ki pa je večinoma neozaveščen, poleg tega pa se stalno spreminja. Posameznik spoznava sebe, 

odkriva svoj notranji svet, hkrati pa spoznava drugega in gradi odnose oz. skupnost s pomočjo 

komunikacije. S komunikacijo se dogaja individualizacija in integracija (Satir, 1995). 

»Komuniciranje predpostavlja vsaj dvoje udeležencev interakcije, v kateri se odvija neke vrste krožno 

izmenjavanje, delitev (sharing) – v najbolj temeljnem smislu lahko govorimo o izmenjavanju in 

(po)delitvi interpretacij, konceptov, jezikovnih pravil, (zaznavnih in jezikovnih) navad, običajev ... tega, 

kar je komunikantom skupnega, kar jih povezuje in predvsem enoti.« (Šugman Bohinc, 2003, str. 82). 

Na komunikacijo bistveno vpliva zaznavanje situacije in drugih oseb. Poleg tega ima komunikacija več 

ravni in oblik, na primer: verbalno in neverbalno raven, vsebinsko in odnosno raven, simetrično ali 

komplementarno obliko, kongruentno in nekongruentno… Zelo pomembna za družino pa je tudi 

metakomunikacija, to je komunikacija o komunikaciji. Metakomunikacija namreč omogoča večjo 

transparentnost v družini. Torej je kibernetika drugega reda. Je razumevanje razumevanja. Tako kot 

je znanstvenik, ki opazuje in spoznava, del opazujočega sistema in je temelj njegovega razumevanja 
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opazovanega pojava zunaj sebe njegova razlaga svojega (pred)razumevanja, njegova samorefleksija 

in njegova epistemologija, tako človek v komunikaciji nenehno poraja refleksije svoje notranjosti in 

razumevanj sveta okrog sebe (Hauptman in Komotar, 2010). 

V komunikaciji tudi zaradi njene kompleksnosti neredko pride do motenj. G. Čačinovič Vogrinčič 

(1998) našteva naslednje: 

• Različen pomen besed oz. formulacij  

• Neupoštevanje neverbalnih komunikacij  

• Dvojna vez – verbalno in neverbalno sporočilo si nasprotujeta  

• Poskus umika iz komunikacije  

• Diskontinuiteta obravnavane teme  

• Psevdokonflikt: razprava na vsebinski ravni, konflikt pa na odnosni  

• Če vsak vidi svoje vedenje zgolj kot odziv na vedenje partnerja  

• Toga simetričnost (eskalacija simetrije)  

• Toga komplementarnost (neenakopravnost) 

G. Čačinovič Vogrinčič (prav tam) navaja pet značilnih komunikacijskih vzorcev, od katerih so prvi 

štirje pravzaprav obrambni komunikacijski vzorci, ki ohranjajo stanje oz. status quo, peti pa je način 

resnične in globoke komunikacije, ki pa je možna le v vzdušju varnosti in sprejetosti. Ti vzorci so 

naslednji: 

• Pomirjanje  

• Obtoževanje, napad, demonstracija moči  

• Racionalizacija (argumenti stroke, javnosti, zdrava pamet, itd., namesto osebnih doživetij)  

• Odvračanje pozornosti  

• Kongruentna komunikacija: sporočilo o resničnem doživetju, sporočilo o tem, kdo sem, kaj 

želim, kaj potrebujem. 
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Psihološko nalogo družine definira kot poseben, edinstven način obvladanja neskončne raznolikosti 

razlik med posamezniki. Mertens (1974, v Čačinovič Vogrinčič, 1998) definira družino kot konfliktno 

skupino, katere naloga je reševanje konfliktov – bodisi v dogovarjanju, sporazumevanju ali v spopadu, 

boju enega proti drugemu. Posameznik si mora namreč v družini zagotoviti zadovoljevanje dveh 

temeljnih potreb: potrebo po avtonomiji in potrebo po povezanosti, kar pa ni vedno preprosto. Avtor 

meni, da je sposobnost za konflikt bistvena lastnost, ki jo potrebujemo, zato bi morali zavestno 

ustvarjati pogoje, da si jo pridobimo. Sposobnost za konflikt je pridobljena, naučena sposobnost 

posameznika, da zazna konflikt za motenimi interakcijami in komunikacijami, ga prepozna in se z njim 

sooči – da bi ga začel reševati ali se naučil živeti z njim. Gre za kompetenco »ozaveščenosti o 

problemih«, ki so globlji od vsakdanjih, dostopnih skrbi. Posameznik tako lahko hitro zazna konfliktne 

vsebine in o njih metakomunicira, se pravi, da spregovori tudi o komunikaciji sami. Vzgoja 

sposobnosti za konflikt otroka usposobi, da pričakovanj in atribucij staršev ter njihovih etiketiranj ne 

sprejme brez vprašanja; da pristane na ambivalentnosti in dvoumnost potreb staršev, jo zadrži in se 

tako uspešno razmeji od staršev. Ta sposobnost otroku omogoča spoprijemanje s problemi, ne da bi 

moral sprejeti krivdo zanje nase. Konflikti in nejasnosti so dejstvo, vprašanje je samo, ali oz. kako jih 

rešujemo. Zelo pogosto je izogibanje konfliktom zaradi strahu pred napetostjo in stresom, ki ju 

prinašajo in strahu pred posledicami. Velikokrat družinska homeostaza deluje tako, da posamezniki 

niti ne prepoznajo konflikta zavestno in se torej ne morejo z njim soočiti ter ga tako ali drugače 

razrešiti.  

»V družini je mogoče tvegati konflikte, če so jasno postavljeni pogoji za njihovo reševanje oz. pogoji za 

to, da ne ogrožajo posameznika ali skupine.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998 str. 224). Če bi namreč 

konflikti ogrozili posameznika, se jim bo skušal izogniti, da bi se zavaroval, prav tako, če bi ogrozili 

obstoj skupine. Če pa so jasno postavljeni pogoji oz. smernice za reševanje, potem se lahko 

progresivno pristopi k razreševanju konfliktov. 

G. Čačinovič-Vogrinčič (1998) je Mertensovi (1974) opredelitvi sposobnosti za konflikt dodala še eno 

komponento, in sicer vzgojo za prepoznavanje prispevka posameznika h konfliktnosti, za ohranitev 

družine. Tudi zanikanje konfliktov je lahko eden od načinov vzdrževanja družinske skupine. Marsikdo 

se je namreč naučil, da je konflikt v prvi fazi bolje potlačiti ali vsaj zamolčati, saj se zdi ta način najbolj 

varen. Potreba po varnosti sodi med temeljne človeške potrebe (Maslow, 1943, v Čačinovič-

Vogrinčič, 1998) in tudi terapevtske izkušnje kažejo, da se v družini najbolje naučimo pristajanja na 

varnost za vsako ceno, četudi lahko sčasoma postane previsoka – tako visoka, da lahko uniči 
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medosebne odnose in razdre družino, vzorca izogibanja konfliktom ali večnega prilagajanja (kot tudi 

drugi vzorci) pa zaznamujeta tudi kasnejše izvendružinsko življenje zlasti odraščajočih članov. 

Različnost doživljanja medsebojnih interakcij v družini vodi pogosto v konflikte. Konflikti, ki jih 

mladostnik sproža, silijo družino (predvsem starše) v spremembe, ki jih ni mogoče doseči brez 

ustrezne medsebojne komunikacije. Družina naj bi zmogla vedno znova vzpostavljati prostor za 

obojestransko, odprto komunikacijo in s tem omogočila vzpostavljanje ravnotežja med avtonomijo in 

povezanostjo družinskih članov (Poljšak Škraban, 2003). Ena izmed opredelitev konfliktnosti v družini 

opisuje konfliktnost z vedenji med družinskimi člani, ki se pojavljajo na intervalu od verbalnega 

izražanja nestrinjanja, prek kriticizma, pa vse do dejanj fizične agresije (Jaycox in Repetti, 1993, v 

Čotar Konrad, 2012). Več študij je z različnimi teoretičnimi pristopi (npr. Deković, 1999; Paikoff in 

Brooks-Gunn, 1991; Steinberg in Sheffield Morris, 2001, prav tam) poskušalo razložiti spremembe v 

stopnji in pogostosti konfliktov na prehodu iz otroštva v mladostništvo in dalje med mladostništvom 

do zgodnje odraslosti, vendar do danes še ni bilo jasnega dogovora o tem, zakaj do teh sprememb 

pride. 

Konfliktnost med mladostniki in starši nekateri avtorji razlagajo s težnjo po osamosvajanju. 

Neoanalitiki, kot Holmbeck (1996), pravijo, da mladostniki na prehodu v mladostništvo začnejo 

zaznavati preveliko navezanost na starše (ang. overattached) in nediferenciranost od njih (ang. 

undifferentiated). Zato se morajo in želijo na tej stopnji svojega razvoja soočiti z lastno vpetostjo v 

družinske odnose. To pa ne pomeni zaostrovanja odnosa s starši, ampak predvsem novo definiranje 

in izpogajanje družinskih vlog na način, da ohranijo bližnje odnose tako s starši kot z vrstniki. 

Preusmeritev na odnose z vrstniki in s tem povečana čustvena oddaljenost od staršev (Blos, 1979, v 

Čotar Konrad, 2012), naj bi po mnenju neoanalitikov pomenila zmanjšanje notranje napetosti 

mladostnikov v odnosu do staršev. Konflikti, ki se pojavljajo med to redefinicijo vlog v družini pa imajo 

predvsem funkcijo olajšati proces osamosvajanja mladostnika (Holmbeck, 1996). Avtor 

sociobiološkega vidika Steinberg (1981) v svojih študijah ponuja evolucijsko ali t. i. sociobiološko 

razlago pojava konfliktnosti mladostnika v odnosih s starši, pri čemer meni, da se povečana količina 

konfliktov prav tako pojavi z nastopom pubertete. Omenjen vidik podkrepi z empiričnimi podatki v 

svojih zgodnjih študijah, kjer navaja, da je zgodnji cikel nastopa pubertete mladostnika povezan s 

povečano konfliktnostjo v odnosu z mamo. A nastajajoče napetosti med mladostnikom in starši ne 

utemeljuje z ojdipskimi težnjami mladostnika kot psihoanalitiki, ampak jih opredeli v okviru svoje t. i. 

distančne hipoteze. Avtor distančno hipotezo utemeljuje s spremembo v kakovosti odnosov, v katerih 
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se z razvojem pubertete pojavi večja čustvena oddaljenost med mladostnikom in starši, kar naj bi 

vodilo tudi v pogostejšo konfliktnost v teh odnosih. Kognitivno razvojni vidik vidi izhodišče 

konfliktnosti v razvojnih spremembah mladostnika samega. Za Selmana (1980) in Younnisa ter 

Smollarja (1985, v Čotar Konrad, 2012) pomeni namreč mladostnikov kognitivni razvoj izhodišče za 

»prevetritev« mladostnikovega razumevanja starševskih zahtev. Mladostniki naj bi tako med 

mladostništvom vedno pogosteje želeli videti starše v luči enakopravnega in enakovrednega 

sogovornika. Psihoanalitična in sociobiološka razlaga torej utemeljujeta naraščanje pojavnosti in 

intenzivnosti konfliktov z nastopom pubertetne zrelosti mladostnika in postavljata v vlogo »sprožilca« 

konflikta mladostnika samega. Socio-kognitivna perspektiva utemeljuje bodisi pogostejše konflikte 

bodisi več kompromisnih rešitev v odnosih med mladostnikom in starši kot posledico reorganizacije 

mentalnih sposobnosti mladostnika, torej s prehajanjem med stopnjami sociokognitivnega razvoja 

mladostnika. Sociorelacijska perspektiva gradi svoje teoretično izhodišče v teoriji izmenjave (Kelly, 

idr., 1983), ki pravi, da se odnosi oblikujejo, ko sta dve strani vpleteni v konsistentno nagrajujoče 

izmenjave. Bližina se razvije kot posledica stopnjevane količine vloženega kapitala v odnos in iz njega 

pridobljenih prednosti. Za razvoj in ohranjanje tesne povezanosti v odnosu je potrebna integracija 

posameznikovih ciljev in vedenj, kar pa v interakciji z drugo osebo neizogibno izzove konflikt. Vlaganje 

v odnos torej pomeni, da bo posameznik minimaliziral potencialno škodo, ki bi ob konfliktu lahko 

nastala, da bi še naprej ohranjal koristi iz obstoječega odnosa. Sociorelacijska perspektiva je, v 

primerjavi z zgoraj omenjenimi perspektivami, naredila korak naprej tudi pri vprašanju sprožilca in 

izvora konfliktnosti med mladostnikom in starši. Opozarja namreč, da je potrebno v raziskovanje 

konfliktnosti vključiti ne zgolj mladostnikove razvojno-psihološke značilnosti, ampak tudi vpliv in 

delovanje staršev v odnosih z mladostniki ter njihova prepričanja o mladostnikih. Povzamemo torej 

lahko, da sociobiološka in neoanalitična razlaga sprememb v pojavnosti konfliktnosti glede na starost 

mladostnika predvidevata, da bosta pojavnost in intenzivnost konfliktnosti v odnosih med 

mladostnikom in starši naraščala kot posledica nastopa pubertetnega razvoja, medtem ko 

sociokognitivna perspektiva utemeljuje povečanje konfliktnosti z mladostnikovim kvalitativno 

drugačnim pojmovanjem relacij in argumentov za starševsko vedenje. Sociorelacijska perspektiva  

nadalje predpostavlja, da če se že bodo pojavile z mladostnikovo starostjo povezane spremembe v 

odnosu, bodo te postopne in kontinuirane, kot posledica delovanja vseh vpletenih v konflikt med 

mladostniki in starši. Sklepamo, da je vsem perspektivam skupna interpretacija o konstruktivni vlogi 

konflikta v družini, in sicer, da pomeni konflikt v odnosu med mladostnikom in starši pot h 
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konstruktivnim spremembam v družini in k večji diferenciaciji mladostnika od staršev (Cicognani in 

Zani, 2010, v Čotar Konrad, 2012).  

Emery (1992, prav tam) trdi, da ima konflikt v družini v osnovi enako temeljno strukturo, kot druge 

oblike socialnih konfliktov, vendar pa se pomembno razlikuje vsaj v treh vidikih:  

- pogostost – zaradi večje fizične prisotnosti, nujne delitve nalog in dolgoročnega sodelovanja 

članov družine, je konflikt v družini pogostejši in se mu družinski člani težje izognejo;  

- normativnost – zaradi dinamike medsebojnih odnosov pomeni običajno in normativno posledico 

prehodov v individualnem razvoju posameznika in skupinskem razvoju družine; 

- funkcionalnost - zaradi svoje socialne, čustvene in praktične funkcije je konflikt v družini nosilec 

dodane vrednosti in velikega vpliva na posameznika, njegove medosebne odnose in družbo 

nasploh.  

Novejše študije postavljajo v ospredje sociorelacijsko pojmovanje odnosa med mladostnikom in 

starši, ki govori o postopnosti sprememb v stopnji in kakovosti konfliktnosti. Zagovarja tezo, da se 

spremembe v odnos vnašajo tako s strani mladostnika kot s strani starša. Sociorelacijski vidik analize 

odnosa med mladostnikom in starši prinaša pomembna izhodišča za razumevanje specifičnosti in 

narave konfliktnosti medsebojnih odnosov med mladostnikom in staršem, glede na spol in starost 

mladostnika, posebej z očetom in posebej z mamo. Prav teze o specifičnosti odnosov v posamezni 

družinski diadi pomembno opozarjajo na to, da se je v preventivnem, terapevtskem ali mediacijskem 

delu z družinami potrebno posvetiti tako vsakemu podsistemu posebej kot tudi celotni družini skupaj. 

2.2. AGRESIVNOST IN NASILJE 

2.2.1. Definicije agresivnosti in nasilja 

Beseda agresija ali agresivnost ima grško latinski koren (aggredi – ad gredior), ki pomeni pristopiti, 

približati se nečemu in v pozitivnem smislu izraža dejavni pristop k okolju. Dejavni pristop bitjem 

omogoča preživetje, pomaga jim približati se tistemu, kar je zanje življenjskega pomena in izogniti se 

tistemu, kar jih ogroža. Agresivnost je torej reakcija živih bitij na določene težave ali prepreke in na 

usmerjeno delovanje k nekemu zastavljenemu cilju. Je energetska kapaciteta za aktivno 

spoprijemanje s težavami in prilagajanje okolju (Muratori, 2005). 
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Funkcija pozitivne agresivnosti je v ohranjanju in potrjevanju življenja ter osebne integritete, funkcija 

negativne agresivnosti pa je poškodovati in izničiti življenje in okolje. Destruktivno agresivno vedenje 

lahko izhaja iz neozaveščenih nagibov ali posebnosti razvojnega obdobja. V resnici se negativni 

predznak agresivnosti pojavi šele pri človeku. Nasilje pojmujemo kot negativno ali razdiralno agresijo 

in je opredeljeno kot (prav tam): 

• kršenje pravil varnega in kakovostnega skupnega bivanja, 

• kršenje človekovih pravic in človekovih osebnostnih mej, 

• zlorabljanje moči enega v škodo drugega. 

Izhodišče pri razumevanju nasilja je torej v razumevanju in razlagi agresivnosti. Agresivnost T. 

Lamovec (1978, v Marčič in Kobal Grum, 2009) razlaga kot trajno značilnost posameznika, ne glede 

na to, kako pojmujemo njen izvor. Berkowitz (1993, v Anderson in Bushman, 2002) definira 

agresivnost kot obliko vedenja neke osebe, katerega namen je poškodovati drugo živo bitje, ne pa kot 

potrebo, motiv ali čustvo, ki sicer lahko agresivnost spremljajo, vendar niso njen nujen pogoj. Agresor 

se torej zaveda, da dela nekaj, česar si žrtev ne želi. »Poškodba« je lahko fizična, psihološka in/ali 

posredna. Četudi agresivnost vedno vključuje namen škoditi nekomu, poškodba ni vedno glavnega 

pomena. Agresor ima lahko druge cilje, kot je npr. poskus vplivanja na vedenje druge osebe (prisila), 

poskus doseganja moči in dominance nad drugo osebo ali poskus doseganja spoštovanja ali narediti 

vtis na druge (socialni status). V slovenščini je beseda nasilje nedvoumno povezana s silo oziroma 

močjo, kar nas presenetljivo že na začetku postavi pred bistvo problema. Sila (moč) naj bi bila namreč 

ena od ključnih kategorij dinamike nasilja in analize oziroma refleksije nasilnega dogodka (Zaviršek 

2004). 

S pojmom agresivnost tudi Fedeli (b. d.) označuje vsa vedenja, ki so usmerjena v namensko 

povzročanje škode. Ta definicija zahteva, da preverimo intencionalnost dejanja, preden ga označimo 

kot agresivnega. Navidezno agresivno vedenje ima namreč lahko čisto druge namene, kot je 

škodovati drugim. Zgornja definicija vključuje različne pojavne oblike, ki jih lahko klasificiramo kot: 

1. Aktivna/pasivna agresivnost: prva je bolj očitna, vendar lahko tudi druga povzroči 

pomembno škodo (npr. opustitev pomoč osebi, ki je v stiski).  

2. Neposredna/posredna agresivnost: pri prvi obliki pride do neposrednega stika (telesnega, 

vidnega), pri drugi obliki pa ne pride do direktnega kontakta, npr. pri žaljivkah. 
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3. Usmerjena navznoter/usmerjena navzven: razlikovati moramo med vedenjem, ki je 

usmerjeno na druge, od tistega, ki je usmerjeno vase, saj so vzroki in dejavniki vzdrševanja 

takšnega vedenja lahko zelo različni.  

Tudi T. Lamovec (1988, v Zupančič, 2013 ) deli agresivnost glede na smer in obliko na: 

1) navzven obrnjeno agresivnost: neposredno (aktivna: telesna in besedna; pasivna: negativizem) 

in posredno agresivnost (sovražnost, razdražljivost in sumničavost), 

2) navznoter obrnjeno agresivnost: neposredno (občutki krivde in samomorilnost) in posredno 

agresivnost (psihosomatika, depresivnost in alkoholizem/zloraba drog),  

»Za razumevanje agresivno-nasilnega vedenja je treba upoštevati: osebnost in njene značilnosti, 

ozadje razvoja posameznika/-ice in vedenje posameznika/-ice.« (Kristančič, 2002, str. 101).  

»Agresija postane nevarna za socialno prilagojenost kadar se libidinalni procesi ne razvijejo dovolj, da 

bi ublažili agresijo, ali pa izgubijo to sposobnost kot posledico razočaranja nad objektom ljubezni ali 

njegovo (resnično ali izmišljeno) izgubo. Kar je še pomembneje, takšne agresije v ločeni obliki se ne 

more nadzorovati – niti od zunaj s strani staršev niti od znotraj s strani ega in super-ega. Če se 

povezava z libidom ponovno ne vzpostavi skozi okrepitve libidinalnih procesov in novih objektnih zvez, 

te destruktivne tendence postajajo glavni vzrok delinkventnosti in kriminalitete.« (Grobelšek, 2009, 

str. 95). »Na razvoj agresivnosti poleg bioloških dejavnikov in temperamenta vplivajo tudi dejavniki 

okolja, podkrepljevanje agresivnega vedenja pri otroku pa lahko vodi do porasta agresivnosti. Raven 

agresivnosti pri otroku je povezana tudi z vedenjem njegovih staršev, pa tudi s posnemanjem 

tovrstnega vedenja, ki ga otrok opazi pri drugih osebah v svojem okolju. Agresivnost pri otroku lahko 

nastane, če je prikrajšan v zadovoljevanju osnovnih potreb in pri doseganju pomembnih ciljev.« 

(Hauptman in Komotar, 2010, str.71). 

Odnos med agresivnostjo in nasiljem je fenomenološki in paradigmatičen, glede na to, da se 

prepoznava in ločuje agresivnost brez nasilja od agresivnosti z nasiljem, in da psihologi vidijo v nasilju 

eno od različnih pojavnih oblik agresivnosti. Iz fenomenološke perspektive ugotovimo, da se 

agresivno dejanje, če mu ne postavimo meje, npr. normativne, kulturne ali se mu zoperstavimo z 

drugo obliko agresivnosti, zlahka sprevrže v nasilno vedenje. Podobna zveza med agresivnostjo in 

nasiljem je prisotna na normativnem področju, ko je potrebno oceniti sposobnost presoje posledic 

vedenja, raziskuje se dinamiko motivacije, stopnjo zavedanja posameznika ob nasilnem dejanju idr. 
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Agresivnost se pogosto pojavi pred nasiljem, je izhodišče pri razumevanju nasilja ter v primerjavi z 

nasiljem deležna manj moralnih sodb. 

2.2.2. Razlaga agresivnosti skozi čas 

»Znanost je zgrajena na dejstvih, kot je hiša na opekah. Toda zbirka dejstev še ni znanost, tako kot 

kup opek še ni hiša.« (Jules Henri Poincar´e, b.d., v Anderson in Bushman, 2002). 

Študije o agresivnosti imajo dolgo zgodovino. Če se omejimo na zadnjih sto let znanstvenega 

raziskovanja lahko izpostavimo nekaj klasičnih teorij, najbolj znanih modelov razlage agresivnosti. V 

literaturi in na spletu najdemo poplavo različnih teorij in interpretacij agresivnosti, ki so odvisne od 

modela razlage človekovega vedenja. V grobem jih lahko delimo v dve skupini: ena poudarja 

nagonske in prirojene dejavnike oz. komponente, medtem ko druga daje večji pomen socialnim 

dejavnikov in dejavnikom okolja ter vzgoji. Raziskovanje agresivnosti se tako osredotoča na 

odkrivanje bioloških, psiholoških, okoljskih in socialnih dejavnikov, ki vplivajo na agresivno vedenje in 

uporabnost teh odkritij pri zmanjševanju škodljive agresivnosti. Te dejavnike lahko razvrstimo kot 

značilnosti situacije ali kot značilnosti osebe v situaciji. Osebni dejavniki vključujejo vse značilnosti, s 

katerimi oseba pride v situacijo, kot so: osebnostne lastnosti, stališča in genetske dispozicije. Stabilni 

osebnostni dejavniki so tisti, ki kažejo neko konsistentnost skozi čas, situacije ali oboje. Ta 

konsistentnost je večinoma posledica posameznikove konsistentne uporabe shem, skriptov in drugih 

struktur znanja (Anderson in Bushman, 2002). 

  

71 
 



Lena, K. (2016): Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Predstave o jezi in 
agresivnosti v zahodni 

filozofiji 

Antična filozofija (Platon, 427 pr.n.št.; Aristotel, 384 pr.n.št.; Seneca, 4 pr.n.št.) 
Filozofija srednjega veka in renesanse (D'Aquino, 1225-1274; Bruno, 1548-1600 ) 
Hobbes, 1651; Kartezij, 1649; Spinoza, 1661) 
Od razsvetljenstva (Hume, 1757, Hegel, 1975, Schopenhauer, 1981) do Nietscheja (1965) 

Agresivnost v 
psihoanalitičnih 

teorijah 

Freud: proti nagonu po smrti, razlaga agresivnost kot prirojeno človeško lastnost, ki jo ni možno povsem 
nadzorovati (1905, 1908, 1910-1917, 1920, 1923, 1924) 

Razvoj Freudove hipoteze 

M. Klein (1957, 1971) 

Riviere (1968) 

Fornari (1964) 

Ego psihologija 
A. Freud (1971) 

Spitz 

Kritike Freudove predpostavke o nagonu po smrti 
 

Fromm (1973) 

Weiss (1935, 1971) 

Perrotti (1950, 1971) 

Gaddini (1972) 

Bartoleschi (1969) 

Lacan (1974) 
Agresivnost in depresija (Modico in Viteto, 1968;  Storr, 1968; Di Forti, 1969) 

Agresivnost v 
etoloških in bioloških 

teorijah 

Izvor etologije (Lorenz in Tinbergen, 1963) 
Lorenz (1963): Nagon po boju (organizem nenehno kopiši agresivno energijo, ki se sprosti glede na količino 
in dražljale, ki jo spodbudijo. Agresivnost naj bi bila v funkciji nagona po preživetju vrste, saj omogoča 
močnejšim posameznikom boljšo prilagoditev okolju. Lorenz poudarja, da se agresivnosti ne da odpraviti, 
lahko pa se jo usmeri na oblike, kjer se sprosti na varen način (npr. šport, umetnost). 
Ardrey (1961): Nagon po ubijanju 
Moriss (1968): Žival človek 
Eibl – Eibesfeldt (1971, 1979): Etologija vojne 
Leakney in Lewin (1979): Značilnosti okolja in genetske predispozicije 

Evolucija teorij o 
agresivnosti v ameriški 

psihologiji 

Skinner (1969): Krepitev vedenja govori o pozitivnih in negativnih ojačevalcih vedenja. Agresivnost ni nikoli 
brez pomena, če govorimo o pomenu kot vzroku. Ko navidezno zgleda brez vzroka pomeni, da smo 
spregledali prisotne spremenljivke ali preteklo ojačevanje 
Dollard (1939): Hipoteza frustracija-agresivnost. Agresivno vedenje je vedno stanje frustracije in obratno, 
obstoj frustracije privede vselej do določene oblike nasilja. Intenzivnost spodbujanja agresivnosti variira 
glede na stopnjo frustracije 
Razvoj in kritike Dollardove predpostavke (Sears, 1941; Miller, 1941, 1948; Rosezweig, 1941) 
Berkowitz (1962, 1964, 1965, 1969): korenine agresivnosti 
Milgramov eksperiment (1963) 
Bandura (1973): teorija socialnega učenja. Agresivnost ni prirojena lastnost, ampak se agresivnega vedenja 
naučimo preko izkušenj. Te izkušnje, učenje, so socialni proces in temeljijo predvsem na opazovanju in 
posnemanju modelov. Bandura govori o ''modelling-u'', za označevanje učnega procesa, ki se aktivira, ko 
se vedenje posameznika, ki opazuje spremeni, skladno z opazovanim posameznikom, ki ima funkcijo 
modela. 

Agresivnost v socialnih 
teorijah 

s psihoanalitično 
usmeritvijo 

Socialni vidiki agresivnega vedenja 
Adorno (1950): Avtoritarni sindrom 

Fromm (1973): Značaj in družba  

Heller (1978): Marxistična socialna antropologija 

Nove perspektive v 
raziskovanju 
agresivnosti 

Kornadt (1985): Teorija motivacije za agresivnost in razvoj 
agresivnosti  

Odnos oseba-situacija 
Pomen kognitivnih procesov 
Pomen čustveno-afektivnih odnosov 

 

Tabela 3 Teoretični vidiki razlag agresivnosti povzeti po P. Martina (1994) 
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V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja se je razširilo spoznanje, da so bile vse študije o 

agresivnosti, kljub številnim prispevkom v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, pomanjkljive 

(Caprara, 1981; Di Maria – Di Nuovo, 1984; Kornadt, 1985; v Martina, 1994), predvsem zaradi 

dejstva, da vse pripisujejo vzroke za agresivno vedenje delnim vidikom oziroma posameznim 

dejavnikom. 

P. Martina (prav tam) temeljne teoretične usmeritve (pri raziskovanju dejavnikov agresivnosti) razdeli 

v tri skupine: 

1) Teorije impulza in gona (psihoanalitične interpretacije agresivnosti, etološke ter biološke 

teorije) 

2) Dollardova teorija frustracije in agresivnosti, ki je bila kasneje predelana 

3) Teorija učenja, znotraj katere je najbolj vplivna teorija Bandure. 

Pluralizem teorij o agresivnosti je težko preseči, zaradi česar tudi pri raziskovanju tega pojava prihaja 

do fragmentacije. Iz potrebe po integriranem pristopu k raziskovanju pojava (ki bi upošteval 

prispevke različnih disciplin, kot so antropologija, sociologija, nevrologija idr.), so se v začetku druge 

polovice sedemdesetih let prejšnjega stoletja pojavile različne perspektive raziskovanja agresivnosti: 

1. Prva usmeritev temelji na predpostavki, da ni možno opravljati empiričnih študij na 

konceptu, ki ni jasno definiran. Najprej bi bilo potrebno odpraviti nejasnosti, poskusiti 

izdelati enotno definicijo agresivnosti. K temu se nagibajo dela Werbika, Kempfa, 

Mummendeya, letnice, v Kornadt, 1985). Našteti avtorji, izhajajoč iz logično-formalnih in 

epistemoloških argumentov, skušajo definirati lastnosti, ki ločijo agresivna vedenja od 

neagresivnih oblik vedenja. 

2. Druga in najbolj razširjena usmeritev teži k integraciji različnih teoretičnih konceptov. 

Izhaja iz spoznanja, da so raznolike teoretične predpostavke podprte s številnimi podatki 

in jih torej ni moč prezreti, posledično zanesljive teorije o agresivnosti ne moremo razvijati 

tako, da izhajamo izključno iz ene teoretične osnove. Nedvomno je agresivnost zelo 

kompleksen pojav, ki ga je potrebno raziskovati z različnih vidikov.  

3. Tretja usmeritev se je razvila zaradi resnosti družbenih problemov, kot so agresivnost v 

politiki, terorizem, vojne itd. Ta usmeritev podpira odkrivanje konkretnih intervencij, ki jih 
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je možno uporabiti s ciljem zmanjševanja negativnih učinkov uničujočih družbenih 

pojavov. 

4. V četrto usmeritev lahko umestimo dela, ki skušajo povezati razlago agresivnosti s 

psihološkimi teorijami, kot je splošna teorija o motivaciji. V okviru te smeri umeščamo 

Kornadtov pogled na agresivnost. 

2.2.3. Integrirana teorija  o agresivnosti 

Kornadt (1985) v svoji raziskovalni perspektivi (Teorija motivacije agresivnosti in razvoj agresivnosti) 

izhaja iz posameznika kot dejavnega subjekta. Bistvo njegove integrirane teorije agresivnosti je, da 

upošteva obstoj različnih teoretičnih principov ter razlaga v kakšnem odnosu so med seboj in kako 

delujejo v interakciji. Meni, da mora integrirana teorija temeljiti na konceptualnem okviru splošne 

teorije o motivaciji, kot se je razvijala iz raziskovanja motivacije za uspeh, katere začetnika sta bila 

McClelland (1951) in Atkinson (1964) in so jo kasneje razvijali številni ameriški in nemški avtorji v 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Kornadt (prav tam) piše, da tako teorija učenja 

kot domneva o povezavi med frustracijo in agresivnostjo (obe se osredotočata na analizo situacije ter 

dražljajev iz okolja), ter tudi teorije o impulzih (osredotočene na posameznika), temeljijo na 

mehanicistični teoretični osnovi in uporabljajo razlage „enosmernega'' načina odzivanja. Nasprotno 

pa »nove« teorije o motivaciji, izhajajo predvsem iz osnovnega koncepta intencionalnosti in 

interaktivnosti. Na podlagi te teorije situacije interpretiramo, raziščemo ter se jim izogibamo, odzive 

na lastno vedenje skušamo predvideti in jih znotraj procesa vedenja zaznavamo kot spremenljive, 

možne. Relativne izkušnje se kopičijo in predstavljajo modele splošnega odzivanja. Teorija motivacije 

je torej teorija recipročnosti posameznika in situacije in obsega tako mehanicistične principe (npr. 

aktivacijo čustvovanja) kot interakcionistične (upoštevanje in predlaganje ciljev). 

Kornadtov (prav tam) teoretični konstrukt osvetli predvsem tri vidike, ki so zanimivi za operativne 

strategije raziskovanja:  

• Odnos posameznik – situacija: 

Predvideva interakcijo med relativno stabilnimi osebnimi dejavniki in situacijskimi dejavniki. Slednji ne 

aktivirajo samodejno čustev, temveč so ta odvisna od posameznikove zaznave situacije. Potrebno je 

prepoznati in definirati »stabilno motivacijo, ki jo je možno aktivirati«, to je osebnostna lastnost, ki se 
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aktivira samo v meri in obliki v kakršni obstaja znotraj posameznika (kot agresivna motivacija, 

inhibicija agresivnosti, model vedenja). 

Ta stabilna motivacija se udejanja v vedenju, v kombinaciji z značilnostmi situacije glede na dejanske 

cilje. Meni, da ne moremo trditi, da motivacija povzroči vedenje, ali da situacija nadzoruje vedenje. 

Nasprotno, obe komponenti sta v interakciji, saj sta obe nujno potrebni, da pride do vedenja in 

prispevata k dejavnosti, ki je bolj ali manj odvisna tako od stabilnih individualnih potreb kot 

konkretne situacije.  

• Pomen kognitivnih procesov 

Zanj kognitivni procesi igrajo pomembno vlogo pri razlagi vedenja in pripisovanju namena. Pri 

raziskovanju agresivnosti kognitivni procesi igrajo pomembno vlogo tako pri napovedovanju posledic 

vedenja kot pri upoštevanju (prepoznavanju) spodbujevalcev vedenja. 

• Pomen čustveno-emocionalnih procesov 

Avtor (prav tam) pri proučevanju agresivnosti pripisuje velik pomen tako čustveno-emocionalnim 

procesom kot kognitivnim procesom. Kognitivne procese jasno loči od emocionalnih, kot je npr. jeza 

kot čustvena reakcija na škodljive izkušnje, kar predstavlja izhodišče za razvoj agresivne motivacije pri 

posamezniku.  

Tudi, če se domneva, da je agresivna reakcija kot takšna specifična in ima splošne oblike izražanja 

(vegetativne, mimiko, motorične), to ne pomeni, da sta agresivna motivacija in nasilno vedenje 

popolnoma dedno pogojeni. Agresivno vedenje je namreč odvisno od številnih situacijskih 

dejavnikov, njihovega zaznavanja in vrednotenja, kar pa je odvisno od posameznikovih izkušenj. 

Če številni, bolj ali manj specifični dejavniki, v interakciji vplivajo na agresivno vedenje, individualne 

razlike ne vplivajo le globalno, torej količinsko na večjo ali manjšo stopnjo agresivnosti, temveč tudi 

na pojavno obliko agresivnosti. 

Agresivno motivacijo in inhibicijo agresivnosti je treba analizirati ločeno. Na primer, manj agresivno 

vedenje je lahko povezano z nizko stopnjo agresivne motivacije, kakor tudi z z visoko stopnjo 

inhibicije agresivnosti. Pri raziskovanju agresivnosti je torej potrebno natančno opredeliti individualne 

dejavnike: stopnjo dražljajev, ki sprožajo jezo in vplivajo na pripisovanje različnega pomena izkušnji 

frustracije (pozitivnega ali negativnega) ter njihovo zvezo s stališči posameznika do agresivnosti.  
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2.2.4. Bio-psiho-socialni model agresivnosti 

Najbolj obsežna razvojna teorija agresivnosti je bio-psiho-socialni model (Dodge, Coie in Lynam, 

2006). Gre za transakcijski razvojni model, ki upošteva tako biološke dispozicije kot socialno-kulturni 

kontekst ter posameznikove izkušnje s starši, vrstniki in družbenimi institucijami. Model razlaga kako 

genetske osnove in predporodne travme, življenjske izkušnje škodljivega ravnanja, zavračanje in 

neuspeh, revščina v družini, nestabilnost družine in soseske, stroga disciplina, omejujoča starševska 

vzgoja in pretirana zgodnja izpostavljenost nasilju v medijih vplivajo na otrokov razvoj. Mnogi od teh 

dejavnikov predstavljajo negativne socialne izkušnje, ki lahko vodijo do disfunkcionalnih vzorcev 

procesiranja socialnih podatkov in obdelave informacij povezanih s splošnimi življenjskimi izkušnjami, 

na posamezne oblike agresije. Ta celovit model potrjuje več stičnih točk (npr. opazovalno oz. 

modelno učenje, obdelavo socialnih podatkov, ojačevanje) v vseh pomembnejših teorijah 

agresivnosti. 

2.2.5. Teorija procesiranja socialnih informacij  

Teorija procesiranja socialnih informacij (Dodge, 1986; v Dodge, Coie in Lynam; 2006) predstavlja 

razvojni model raziskovanja agresivnosti v otroštvu. Pojav jeze in reaktivne agresivnosti pri otroku 

razlaga z pripisovanjem sovražnosti socialnim situacijam. Model temelji na petih korakih. Najprej 

otrok kodira in interpretira situacijo; naslednji korak vsebuje odziv oziroma oblikovanje odgovora, 

izbiro odgovora in uporabo (uprizoritev) odgovora. Za otroka s sovražno držo je najpogostejši odziv 

agresiven. Nadaljnja obdelava vključuje dodatni vmesni korak izbiranja cilja ali želenega izida. Model 

upošteva vzajemne vplive med otrokom in otrokovim socialnim okoljem (vpliv vrstnikov in njihovih 

odzivov) ter njegove obstoječe miselne strukture (spomin, socialne sheme), ki jih vnaša v situacijo.   

2.2.6. Splošen model agresivnosti  

Anderson in Bushman (2002) ugotavljata, da zadnje raziskave agresivnosti temeljijo na petih ključnih 

teorijah: 

- Kognitivna neoasociacijska teorija Berkowitza (1989, 1990, 1993), ki razlaga, da neprijetni 

dogodki kakršni so: frustracije, provokacije, hrup, neprijetne temperature, neprijetni vonji ipd. 

povzročajo pri osebi negativni učinek. Ta samodejno spodbudi različne misli, spomine, izrazite 

motorične reakcije in fiziološke odzive, povezane tako z nagonom boja kot bega (»fight and 

flight«).  
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- Teorije socialnega učenja: Po teorijah socialnega učenja (Bandura, 1983, 2001; Mischel, 1973, 

1999; Mischel in Shoda, 1995), se ljudje priučijo agresivnih odzivov enako, kot se naučijo 

drugih kompleksnih oblik socialnega vedenja, bodisi z neposredno izkušnjo ali pa z 

opazovanjem drugih.  

- Teorija skripta: Huesmann (1986, 1998) meni, da se otrok nauči skriptov agresivnega vedenja 

z opazovanjem množičnih medijev. Skripti so skupki posebno dobro izurjenih, dobro 

povezanih konceptov v spominu, pogosto vsebujejo vzročne povezave, cilje in načrte dejanj 

(Abelson, 1981; Schank in Abelson, 1977).  

- Teorija prenosa vzburjenja: Pri dveh zaporednih dogodkih, ki si sledita hitro eden za drugim, 

lahko pride do prenosa, npr. jeze iz prvega na drugega, tako naj bi bil človek ob drugem 

dogodku, povezanim z jezo, še bolj jezen, če je bil že prvi povezan z jezo.  

- Teorija socialne interakcije: Tedeschi in Felson (1994) razlagata agresivna vedenja kot socialno 

vplivna vedenja – človek se vede agresivno z namenom vplivanja na vedenje »tarče«. Lahko 

pa se nekdo vede agresivno, da bi pridobil nekaj vrednega (npr. informacijo, denar, dobrine, 

uslugo, varnost).  

Ugotovitve različnih teorij združita v enoten splošen model agresivnosti oz. »general aggression 

model« (GAM). Model se osredotoča na »človeka v situaciji« imenovani epizoda. Osebnostni faktorji 

vključujejo vse lastnosti človeka, ki v situaciji vplivajo na vedenje. To so osebnostne lastnosti, odnosi 

in genetske predispozicije. V realnem smislu je tako osebnost seštevek vseh človekovih struktur 

znanja (Anderson in Bushman, 2002). 
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Slika 4 Splošen model agresivnosti (The general aggression model) (Anderson in Bushman, 2002, str. 42). 

 

2.2.7. Dejavniki tveganja za razvoj nasilnega vedenja 

Razlaga pojava nasilja je torej odvisna od številnih socialnih situacij in okoliščin, kar pomeni, da 

moramo za razumevanje nasilja vedno analizirati okoliščine, v katerih se dogaja: kaj se dogaja, kdaj, 

kje in med kom (Mugnaioni Lešnik, 2009). 

Iz širokega nabora razlag agresivnosti lahko dejavnike tveganja združimo v tri osnovne skupine, med 

seboj močno povezane in prepletene: posameznika z njegovim temperamentom, njegovo družino in 

družinsko dinamiko ter širše socialno okolje.  

Pojav agresivnega vedenja je zgodnji simptom v razvoju otrokovih težav na vedenjskem področju, 

obenem pa kasneje skupaj s preostalimi simptomi utrjuje otrokovo problematično vedenje in 

stopnjuje motnjo (Zupančič, 2013). »Otroci ne reagirajo agresivno le doma, temveč se lahko nasilno 

vedejo tudi v odnosu do vrstnikov, saj družinski vzorci preko temeljno izoblikovanih načinov 

posameznikovega delovanja vplivajo na vse kasneje izoblikovane odnose.« (Cugmas, 1998, str. 126). V 

luči razumevanja agresivnega vedenja kot simptoma otroka, ki se vede agresivno, ta s svojim 

vedenjem predvsem opozarja, pošilja signal in kliče po pomoči ter razrešitvi vzrokov problema na 
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enem izmed slednjih življenjskih področij članov družine: somatičnem, psihičnem, socialnem, 

materialnem in družbenem (Vries in Bouwkamp, 2002, v Zupančič, 2013). 

Agresivni otroci so pogosto sami izpostavljeni agresivnosti, zlasti agresivnosti staršev. Tako se 

agresivno vedenje prenaša s starejše generacije na mlajšo. »Starši, ki se sami nasilno vedejo, tudi ne 

morejo nadzorovati in zavirati agresivnega vedenja pri otrocih, ampak ga v otroških očeh še 

legitimirajo. Včasih pa starši namenoma podpirajo otrokovo agresivnost, češ da ga bodo s tem bolje 

usposobili za življenje« (Nastran-Ule, 2000, str. 262). Ljudje, ki so bili v svojem otroštvu pogosto priča 

nasilju, lahko do nasilnega vedenja postanejo neobčutljivi. »Njihovi zadržki do takega obnašanja so 

relativno majhni, saj so prepričani, da je uporaba nasilja za dosego ciljev upravičena.«(Omejc, 2005, 

str. 45) 

O dejavnikih tveganja za razvoj (vedenjskih težav) v družini govorijo Garner, Green in Marcus (1994 v 

Pillay, 1998). Navajajo konflikte v družini, družinsko nasilje, neorganiziranost in pomanjkanje 

družinske povezanosti, socialno izolacijo, pogoste in hude stresne situacije, pomanjkljiv nadzor ter 

neustrezno discipliniranje in nerealna pričakovanja staršev. Loeber ter Stouthamer-Loeber (1986, 

prav tam) ugotavljajo, da so vedenjske težave povezane s pomanjkljivo odgovornostjo staršev, z 

neustreznim starševskim nadzorom, s pomanjkanjem kakovostnega časa, ki ga starši in otroci 

preživijo skupaj ter z nezanimanjem staršev za aktivnosti, ki jih otrok izvaja v vrstniškem krogu. 

Neodgovorno starševstvo pa označujejo tudi prevelike zahteve staršev in to, da se starši sami 

neustrezno vedejo (npr. zlorabljajo alkohol, se nasilno vedejo ...), kar ugotavljata McMahon in Wells 

(1989, prav tam). 

Mladostniki, pri katerih so prisotne vedenjske težave in motnje (Pillay, 1998), doživljajo svojo družino 

kot togo, z veliko neustreznega nadzora in neustreznimi strukturami, za razliko od tistih mladih, pri 

katerih ni prisotnih vedenjskih težav. Prvi so manj zadovoljni s svojimi družinami, menijo, da so 

njihove družine premalo fleksibilne, ter da manjka emocionalne povezanosti med njimi in starši. 

Pomembno je izpostaviti, da si mladostniki ne želijo niti toge oz. stroge discipline niti popolne 

svobode. Večina staršev pri vzgoji otrok uporablja pravila, vodenje, pogovore in pogajanja. 

Mladostniki v glavnem nadzor in pravila, ki jih postavljajo njihovi starši, doživljajo kot pozitivno skrb 

staršev, še posebej pri pomembnih in s tem tudi tveganih življenjskih vprašanjih (Huebner, 2000, v 

Ferić – Šlehan in Bašić, 2007, str. 177). V družini s prisotnimi dejavniki tveganja ni ogrožen le 

posamezen otrok, temveč gre za ogroženost celotne družine oz. vseh članov v razvoju avtonomnosti. 
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Loeber in Stouthamer-Loeber (1986, v Ajduković in Delale, 2000) razvrstita ogrožene družine v štiri 

modele: 

- Zanemarjajoče družine, kjer ni prisoten ustrezen starševski nadzor nad otroki. 

- Konfliktne družine, v katerih so stalno prisotni prepiri v odnosih in kjer je poznan le 

neučinkovit način discipliniranja z nasiljem. 

- Deviantne ali odklonske družine podpirajo in tolerirajo vedenje, ki ni skladno z zakoni in je 

agresivno motivirano – tovrstno vedenje je močno zastopano pri starših. 

- Kaotične družine, kot zadnja skupina, predstavljajo izredno razpuščenost meja, zaradi česar je 

povezanost med člani majhna in odgovornost staršev nejasna. Tovrsten tip ogrožene družine 

se pogosteje povezuje s pripadnostjo nižjemu socialno-ekonomskemu statusu. 

Bečaj (1987), A. Kobolt (2011) in Vec (2011) opozarjajo, da na posameznikovo agresivno in moteče 

vedenje ne vpliva samo družina s svojo vzgojo in dinamiko odnosov, temveč gre za interakcijo 

številnejših vplivov. Največkrat se poleg družine omenja še posameznikovo okolje in posameznika 

samega, skupaj z njegovimi značilnostmi (npr. temperamentom). V pogledu na »vedenjske težave kot 

simptom disfunkcij družine kot sistema« (Čačinovič Vogrinčič, 2007), se pokaže zakrit in dolgotrajno 

nerazrešen problem (zamrznjen konflikt), ki deluje kot neugodna okoliščina za razvoj vseh družinskih 

članov. Potreba po ohranitvi družine kljub prisotnim konfliktom določa dinamiko družinske skupine, v 

kateri eden izmed članov prevzame konflikt nase. Nosilec simptoma prevzame v družini vlogo 

grešnega kozla, glavnega krivca, ki probleme v družini posrka vase kot goba – prevzame konflikt – in s 

svojim motečim vedenjem zakrije problem. »Grešni kozel« prevzema pomembno vlogo vzdrževanja 

ravnotežja v družinskih odnosih (Skynner in Cleese, 1994, prav tam).  

Čeprav družina ni edina, ki bi vplivala na pojav in vzdrževanje agresivnega vedenja, je med vsemi 

dejavniki zagotovo dominantnejša. Rizične dejavnike znotraj družine Williams, Ayers in Arthur (1997, 

v Bašić, 2000) prepoznavajo v prisotnosti družinskih konfliktov, problemih s katerimi se sooča družina, 

družinski zgodovini visoko tveganega vedenja in neprimernem vedenju staršev. Goldstein (1974, v 

Kristančič, 2002) navaja napovednike kasnejšega nasilno agresivnega vedenja: kronična agresivnost 

staršev, odsotnost nadzora v otroštvu, zloraba otroka s strani staršev, daljša neprisotnost očeta, nizka 

identifikacija s starši, materina izguba samozaupanja, šibka identifikacija z očetom ter prikrajšanost za 

materino ljubezen.  
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»Pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav, ki se lahko pojavljajo ločeno ali pa skupaj, gre torej za 

izrazito heterogenost tako pojavnih oblik kot dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nastajanje ter 

utrjevanje. Gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. Vsi trije delujejo interaktivno v 

procesu otrokovega razvoja. Težave so lahko pretežno internalizirane (čustvene težave), 

eksternalizirane (vedenjske težave) ali kombinirane (čustvene in vedenjske težave).« (Kobolt, 2011, str. 

67) 

Fedeli (b. d.) navaja nekaj specifičnih značilnosti družine in vzgoje, ki lahko prispevajo k nastanku in 

ohranjanju agresivnega vedenja:  

1) Pretirana uporaba kazni: pogosto v družinah agresivnih otrok prevladuje kazen kot vzgojno 

sredstvo in so praktično odsotni pozitivni ojačevalci primernega vedenja. Kazen tako povzroča 

negativne posledice, saj vzbuja pri otroku stalen občutek strahu in tesnobe. To stanje notranje 

napetosti lahko sproži agresivne odzive (po modelu Dollarda in Millerja, letnica). Poleg tega 

visoka stopnja tesnobe, ki jo povzroči nenehna uporaba kazni, povzročijo pri otroku beg 

oziroma umik, ki še dodatno otežuje sposobnost učinkovitega povezovanja s starši, s čimer je 

začaran krog sklenjen. Avtorica katera?? navaja, da je namesto kazni bolj učinkovito 

nagrajevanje alternativnih oblik vedenja in opozarjanje otroka na posledice negativnega 

vedenja (npr. izgubo privilegija). 

2) Nedoslednost v vzgoji: v večih situacijah starši izkazujejo nedoslednost pri dajanju navodil 

otroku: npr. eden od staršev otroku postavi določeno pravilo, medtem ko ga s svojim 

vedenjem drugi starš krši. Isti starš prepove otroku govorjenje grdih besed, v situaciji, ko je 

jezen, pa sam krši pravilo. Takšne in podobne situacije zelo negativno delujejo na otroka, saj 

ne zmore ločiti, katero vedenje je dejansko ustrezno. Poleg tega nepredvidljivost s strani 

staršev povzroča pri otroku stalen občutek negotovosti glede posledic. 

3) Nezmožnost pogajanja: včasih imajo starši velike težave pri pogajanju z otrokom. Pomembno 

je namreč priti do dogovora med zahtevami, ki jih postavijo otroku in privilegiji, ki izhajajo iz 

njih. Večkrat starši obljubijo nekaj otroku, zgolj z namenom, da dosežejo pri njem ubogljivost. 

Če obljube ne izpolnijo zlahka, pri otroku pride do agresivnega odziva, kot odgovora na 

frustracijo. 
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4) Pomanjkanje sposobnosti reševanja konfliktov: agresivno vedenje večkrat uporabljajo tudi 

starši, saj ne poznajo alternativnih načinov reševanja težav.  

5) Nudenje agresivnih modelov: o vlogi agresivnih modelov pri nastanku problematičnega 

vedenja smo že veliko pisali v kontekstu teorij socialnega učenja. 

Bečaj (1987) poudarja, da so z vidika številčnosti sodelujočih dejavnikov pri nastajanju in vzdrževanju 

agresivnega vedenja otroka možnosti nudenja pomoči omejene, ker socialnega prostora ni moč imeti 

v celoti pod nadzorom. Družina predstavlja otrokovo ožje socialno okolje, ki ga lažje zajamemo v 

proces pomoči, kakor celotno širše socialno okolje (sosesko, vrstnike, otrokove prijatelje in šolsko 

okolje). Za strokovnjaka je izredno pomembno, da se zaveda vzajemnih učinkov med nastajanjem 

obravnavane problematike, pri čemer ne sme videti problematičnosti ne v starših (to poglobi njihova 

negativna občutja) ne v otrocih (to popolnoma zanika vlogo staršev), temveč v odnosih. V. Satir 

(1995) vidi starše kot arhitekte družine, ki pa jih v procesu pomoči ne smemo obtoževati za posledice, 

temveč jim moramo pomagati, da prevzamejo svoj delež odgovornosti in se naučijo novih strategij 

komuniciranja in razreševanja težav za uspešnejše oz. učinkovitejše nadaljnje ravnanje. 

2.3. NASILJE V DRUŽINI 

2.3.1. Značilnosti nasilja v družini 

D. Mugnaioni Lešnik, A. Koren, V. Logaj in M. Brejc (2009) navajajo, da so vse družbene institucije, v 

prvi vrsti je to družina, nasilne, čeprav morda določene procese njihovega prisiljevanja štejemo k 

pozitivni agresivnosti. Nasilje je pomembna vsebina socializacije, saj je »temeljni element 

človekovega odnosa do človeku zunanje in sovražne narave« in sredstvo uresničevanja človeških idej 

o urejenosti sveta. Skozi socializacijo se reproducira slika sveta, ki je skupna večini kultur, slika o 

dvojnosti in ločenosti, o dobrem in zlu, o belem in črnem, o pravilnem in nepravilnem, o »nas« in 

»onih«. Tisto, kar opredelimo kot »belo«, mora zmagati, »mi« smo boljši kot »oni« in posledično – 

nasilje nad »njimi« je dovoljeno oziroma se sploh ne šteje kot nasilje, saj gre vendar za uveljavljanje 

nečesa pomembnejšega, višjega. Kljub vseprisotnosti nasilja pa se ohranja in narašča predstava o 

nesprejemljivosti nasilja in se nasilje v družini obravnava kot družbeni problem, ki posega v temeljne 

človekove pravice. 

Večina si družino še vedno predstavlja kot varno okolje, ki omogoča potešitev osnovnih bioloških, 

psiholoških ter socialnih potreb, vendar vselej ni tako. Za žrtve nasilja v družini je zato veliko bolj 
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travmatično, da se v okolju, kjer bi se morale počutiti varno, počutijo ogrožene in izgubijo zaupanje v 

najbližje. Zasebnost družine obenem omogoča povzročiteljem, da svoje početje lažje prikrijejo. Žrtve 

težko prekinejo nasilen odnos, saj znotraj le-tega zadovoljujejo več potreb. Ob odkrivanju nasilja 

ugotavljamo, da se pojavlja ne glede na socialno-ekonomski položaj, spol, starost, etično pripadnost 

ali druge osebne okoliščine družinskih članov (Kaljenja št. 10, 2010).  

B. Kordič (2007) opozarja na težave pri obravnavi nasilja v družini zaradi njegove povezanosti z 

mnogimi človeškimi dejavniki in situacijami ter zaradi tesnega odnosa, ki obstaja med žrtvijo in 

nasilnežem. Zaradi ranljivega položaja žrtve v družini te težko prijavijo nasilje, ki se dogaja v njihovem 

domu, zato pri teh kaznivih dejanjih obstaja veliko temno polje.  

Najpogostejše ovire pri razkrivanju nasilja v družini so (Kaljenja št. 10, 2010): 

- premajhna družbena občutljivost, 

- nedoslednost prijavljanja nasilnih dejanj zaradi sramu, strahu, samoobtoževanja idr., 

- neusklajeno delovanje pristojnih služb in neustrezna povezanost njihovih evidenc, 

- prepočasno odzivanje v posameznih primerih, 

- strah pred posledicami prijave zaradi odvisnosti2 od povzročitelja, 

- pomanjkljivo ozaveščanje in občutljivost, 

- nezadostna ponudba programov za uporabnike, 

- neenakomerna pokritost slovenskega prostora s programi, 

- neučinkovita porazdelitev sredstev in financiranja na nacionalni in lokalni ravni za celostno 

financiranje programov za uporabnike. 

Feminizem je odprl novo področje raziskovanja, s tem ko je poudarjal pomembnost oblik kriminala, ki 

so bile prej skrite, kot sta nasilje v družini in spolno nasilje. Največji prispevek feministične 

kriminologije je osvetlitev do tedaj zanemarjenega obsega viktimizacije žensk s strani moških (Smith, 

1995, v Kordič, 2007). Gallagher (2008) opozarja na to, da zlorabe in nasilje s strani žensk (predvsem 

v odnosu do otrok) niso tako redek pojav, da bi ga lahko zanemarili oziroma, da bi ga razlagali 

2  Pri tem ne mislim le na materialno odvisnost ali odvisnost od nege in skrbi, ampak tudi na odvisnost od odnosov. 
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izključno kot reaktivno obrambno vedenje. Prav tako ne moremo nasilja v družini razlagati zgolj na 

principu patriarhata. R. Croghan in D. Miell (1998, v Kordič, 2007) sledi feminističnim razlagam in 

vzrok za ponavljajočo se viktimizacijo žena vidi v tradicionalnem družbenem razumevanju vloge 

matere in žene. V svoji raziskavi je avtorica ugotovila, da ženske še vedno tradicionalno gledajo na 

svojo vlogo v družini in čeprav bi si želele pomoči partnerja, je ne zahtevajo in ne pričakujejo. Ženske 

so torej prepričane, da morajo one držati družino skupaj, in če je v družini kaj narobe, za to krivijo 

sebe. Tako partnerjevo nasilje opravičujejo s tem, da so ga one izzvale. Intrapersonalne teorije 

razlagajo nasilje na temelju osebnih značilnosti posameznika, ki nasilje izvaja. Spremenljivki, kot sta 

droga in alkohol, nista neposredna vzroka nasilja temveč sta prisotna in sprožita nasilno vedenje. Še 

posebno alkohol se večkrat upošteva kot alibi, s katerim povzročitelj opravičuje svoje vedenje 

(Gulotta, 1984, v Gallagher, 2008).  

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije obstajajo trije podtipi nasilja v družini: nasilje nad 

otroki, nasilje med partnerji ter nasilje nad starostniki. Druga dva podtipa nasilja v družini (nasilje nad 

sorojenci in nasilje otrok do staršev) sta tako v družbi kot v akademskih krogih deležna manj 

pozornosti (Krug idr., 2002, v Shukri, 2013-20140). V svojem delu bom prav zato posvetila pozornost 

nasilnemu vedenju v odnosu otrok-starš. 

2.3.2. Nasilno vedenje otrok/mladostnikov 3   

»Kdor je vedno žrtev, je običajno tudi rabelj.« (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 3) 

Nasilno vedenje v obdobju mladostništva si mnogi starši razlagajo kot značilno za razvojno obdobje in 

pričakujejo, da bo s časom brez posebnih intervencij izzvenelo, prav zato dolgo ostaja prikrito. V. 

Jazbec (2002) opozarja na to, da so nekatera antisocialna vedenja dejansko prehodnega značaja, 

značilna za obdobje adolescence.  

Poleg tega družba daje staršem sporočilo, da se je potrebno za koristi otrok žrtvovati in marsikaj 

prenesti. Otrok mora biti v središču pozornosti. Zaradi strahu pred sodbami okolja, družina o 

nesprejemljivem vedenju otroka dolgo molči. 

3  Namenoma uporabljam oba termina, da osvetlim pojav z vidika varstva otrokovih koristi, razmerja med povzročiteljem in žrtvijo in 
razvojnega obdobje v katerem se najpogosteje pojavlja. Tuja literatura namreč  govori o nasilju mladostnikov (adolescentov) nad starši. 
Domnevam, da zato, ker kvantitativne raziskave ugotavljajo, da se nasilno vedenje pojavi v obdobju mladostništva. Podatek pa ne 
prikazuje nujno dejanskega stanja, saj se navezuje na čas, ko so bila dejanja odkrita. Iz izkušenj pri delu z družinami ugotavljam, da se 
blažje oblike nasilja pojavijo mnogo prej. Pomembno pa je razlikovati med mladoletnimi in polnoletnimi otroki, saj se pristojnosti 
institucij glede na ta podatek razlikujejo. Z vidika svetovalnega dela z družino (ko stopnja ogroženosti ne narekuje ukrepanja CSD), pa je 
razlikovanje manj pomembno.  
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Ob predpostavki, da gre pri nasilju za zlorabo moči, si težko predstavljamo otroka, ki mu družba 

zaradi njegove ranljivosti in odvisnosti od staršev daje poseben status in uživa posebne pravice v vlogi 

povzročitelja nasilja. Pa vendar se strokovni delavci zadnja leta srečujemo z več primeri, ko otrok 

prevzame nadzor v družini in pri tem uporablja različne oblike nasilnega vedenja. Tudi v tuji literaturi 

najpogosteje citirana definicija nasilja mladostnikov nad starši (Howard in Rottem, 2008) govori o 

nasilju mladostnikov nad starši kot zlorabi moči v odnosu do staršev, skrbnikov in/ali drugih 

sorodnikov (tudi sorojencev), ki se zgodi vsakič, ko poskuša mladostnik fizično ali psihično prevladati, 

prisiliti ali nadzorovati druge člane družine. Zloraba staršev je torej vsako otrokovo dejanje, katerega 

namen je povzročiti fizično, psihično ali finančno škodo ter pridobiti moč in nadzor nad staršem 

(Cottrell, 2001, v Pavšič Mrevlje, 2014). Torej se bistveno ne razlikuje od definicije drugih oblik nasilja 

v družini. Pomembna razlika pa je v načinu obravnave in oblik pomoči družini, saj je otrok, ki povzroča 

nasilje, obenem ogrožen otrok. 

Nekateri raziskovalci so pojav nasilja otrok nad starši razlagali s pomočjo modelov, ki so kombinacija 

teorij o nasilju v družini in teorij o mladostniškemu prestopništvu. Drugi so se naslanjali na 

psihosocialne modele, ki temeljijo na teoriji stresa in teoriji socialnega učenja, s teorijo družinskih 

sistemov in Bronfenbrennerjevim (1979) ekološkim modelom posameznikovega razvoja. Sistemske 

teorije obravnavajo družino kot mikrosistem odnosov med družinskimi člani, ki je pod vplivom 

družbenega makrosistema (v pozitivnem in negativnem smislu). Prav tako tudi ekološke teorije 

upoštevajo vpliv makroekonomskih in socialnih dejavnikov pri nastanku nasilja, vendar se 

osredotočajo predvsem na razlago osebnih in mikrosocialnih dejavnikov prilagajanja posameznika na 

okolje (Cottrell in Monk, 2004). V Sloveniji še ni bilo narejenih raziskav na tem področju.  

2.3.3. Tuje raziskave o nasilju otrok do staršev 

Leta 1979, ko je nasilje mladostnikov nad starši bilo prvič prepoznano kot pomembna in posebna 

dimenzija nasilja v družini (Biehal, 2012, v Shukri, 2013-2014), torej konec sedemdesetih let 

prejšnjega stoletja, so se v Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji, ZDA, Kitajski, Nemčiji, Madžarski, Izraelu, 

Japonski in Španiji pojavile prve raziskave, aktualne študije pa tudi v veliki Britaniji (Holt, 2009). Prvo 

akademsko delo na tem področju je bil članek z naslovom »Battered Parents: A new Syndrome« 

Harbina in Maddena (1979, v Holt, 2009). Avtorji so problem konceptualizirali z vidika psihopatologije 

in uporabljali medicinsko-psihiatrični termin »battered parent syndrome«, z uporabo anekdotskih 

zapisov, ki so temeljili na kliničnem opazovanju 28 družin. Avtorji so razlagali nasilje otrok nad starši z 

disfunkcionalno družinsko dinamiko, kot posledico pretirano permisivnega starševstva (Holt, 2013, v 
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Pavšič Mrevlje, 2014). Napad na šibkega starša istega spola naj bi bil način disociacije od slednjega 

oziroma izogibanje pretirani identifikaciji z njim (Harbin e Madden, 1979, prav tam). Drugo vplivno 

delo, z naslovom »Behind closed doors: Violence in the American family«, ki poudarja pomembno 

stopnjo nasilja v ameriških družinah, so prispevali avtorji Straus, Gelles in Steinmetz (1980, v Holt, 

2009). V letu 1982 sta Cornell in Gelles intervjuvala 608 dvostarševskih družin z otroki v starosti 10-17 

let. Peek idr. (1985) so uporabili podatke objavljene v National Panel Study (Bachman, O’Malleye 

Johnston, 1978) in poglobili študijo na vzorcu 1.545 mladostnikov (Peek et al., 1985, v Pavšič Mrevlje, 

2014). Cilj te raziskave je bil ugotoviti pojav nasilnega vedenja pri dečkih znotraj družine. Ugotovili so, 

da je agresivnost dečkov v večji meri usmerjena na očete, in da je s starostjo naraščala. Tako stil 

vodenja oz. izvajanja nadzora s strani staršev kot stopnja povezanosti med družinskimi člani sta se 

pokazala kot pomembna dejavnika nasilja mladostnikov nad starši. Podobno raziskavo sta vodila 

Agnew in Huguley (1989) in pri tem uporabljala podatke National Survey of Youth (1975). Namen te 

študije je bil prav tako ugotoviti razsežnost pojava, socialno-demografske značilnosti in vzroke napada 

na starše. Nasilje oz. grdo ravnanje s starši so razlagali na podlagi integrativnega okvira, ki je 

vključeval kombinacijo teorij o družinskem nasilju, ki so raziskovale zlorabe otrok in nasilje med 

partnerjema, osrednjih teorij o mladostniškemu prestopništvu, teorije socialne kontrole, teorije 

diferencialne asociacije in teorije pritiska (prav tam). 

Z namenom odkrivanja korelacije med zlorabo otrok, vrstniškim nasiljem, nasiljem med partnerjema 

in vlogo družine in okolja ter strategij »copinga« (stalnega procesa kognitivnega in vedenjskega 

napora za obvladovanje notranjih ali zunanjih zahtev, ki bremenijo ali presegajo posameznikove 

sposobnosti, (v Tušak in Masten ur., 2008) in pojavom nasilja nad starši je bilo narejenih več raziskav. 

Eno od raziskav je vodil Brezina (1999), z namenom preverjanja, ali nasilje staršev nad otrokom 

korelira z agresivnostjo otroka nad starši, kot dejanja maščevanja, torej raziskovanja recipročnosti 

nasilja starša in otroka. Avtor je analiziral enake podatke, kot so jih uporabili Peek idr. (1985): 

»Rezultati so pokazali pomembno pozitivno zvezo med nasiljem starša nad otrokom in nasiljem otroka 

nad staršem in obenem pomembno negativno zvezo med nasiljem otroka nad staršem in starša nad 

otrokom.« (Brezina, 1999, str. 431). 

Druga tranzverzalna študija, ki je usmerila pozornost na vzroke in etiologijo problema, je bila študija 

Paganija idr. (2003), narejena v Kanadi. Avtorji so raziskovali verbalno in fizično nasilje 15-letnikov 
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nad svojimi materami in proučevali zvezo med pojavom nasilja in stresom v družini, razvezo staršev, 

zlorabljajočim odnosom do matere, vlogo strategij copinga in podporo družine kot posrednikov.  

Rezultati raziskav o fizičnem nasilju nad starši potrjujejo, da so v večini primerov žrtve matere, 

posebno samske, ki živijo brez partnerja. Tudi iz primerjalne kanadske študije (Cottrell e Monk, 2004) 

izhaja, da so matere v primerjavi z očeti, večkrat žrtve nasilja s strani odraščajočih otrok, morda 

zaradi šibke avtoritete in nezmožnosti, da bi zavzele pozicijo odločanja. Nezmožnost postavljanja 

trdnih pravil in nagnjenost k prevzemanju zaščitniške drže do otrok sta dodatna dejavnika tvganja. 

Raziskave so pokazale, da so bili sinovi, katerih matere so bile žrtve nasilja s strani partnerja (očeta), v 

primerjavi z ostalimi v večjem deležu fizično nasilni do matere (Cornell and Gelles, 1982, v Ulman in 

Straus, 2003). Starši-žrtve niso nujno fizično močnejši od mladostnika, so pa močnejši z vidika virov, ki 

jih imajo na razpolago za pomoč in podporo (Paterson, Luntz, Perlesz in Cotton, 2002, prav tam). 

Kljub temu je razumevanje nasilja nad starši skozi odnose moči v družini (starši kot močni, otrok pa 

nemočen) preveč poenostavljeno, s čimer so spregledane subtilne razlike med politično, ekonomsko, 

pravno in fizično močjo, močjo v znanju in drugih dosegljivih virih, ki jih imajo otroci, mladostniki in 

starši (Holt, 2013, v Pavšič Mrevlje, 2014). 

Najpogostejše razlage nasilja otrok oz. mladostnikov nad starši poudarjajo individualne dejavnike 

(npr. psihopatologijo, zlorabo alkohola ali drog) in družinski kontekst (npr. vzgojo, nasilje v družini). 

2.3.4. Dejavniki nasilja otrok do staršev 

Vsekakor je nasilje nad starši oblika nasilja v družini, ki ga določajo različni dejavniki. Ti so tako 

individualni (npr. psihopatologija) kot družinski (npr. zloraba otroka, nasilje do partnerja) in družbeni 

(npr. odnos do žensk, kulturni vzorci).  

Cottrell (2003) med dejavnike, ki prispevajo k pojavu nasilnega vedenja mladostnikov do staršev, 

uvršča socialne vrednote, družinsko dinamiko ter posameznikov razvoj. Osredotočanje na otroka kot 

povzročitelja nasilja v družini, preprečuje prepoznavanje nasilja v širšem posameznikovem kontekstu, 

kjer je lahko nasilen otrok v vlogi žrtve, npr. zaradi nasilja vrstnikov. Razlage nasilnega vedenja, ki 

poudarjajo zvezo med individualnim in družbenim kontekstom, prepoznavajo nasilnega otroka kot 

žrtev zlorab in družinskega nasilja (Rubin, 1996, v Cottrell, prav tam). Ne moremo reči, da obstaja 

linearna zveza med zlorabo otroka ter njegovim nasilnim vedenjem do staršev. Zagotovo pa izkušnja 

nasilja v družini predstavlja pomemben dejavnik tveganja v otrokovem razvoju nasilnega vedenja. 
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Raziskave družbenih kontekstov, v katerem se pojavlja nasilje, so identificirale tri tipe družin oziroma 

starševstva (Cottrell in Monk, 2004): 

1) Neustrezno usmerjanje in nadzor staršev, zaradi česar mladostniki prevzamejo neodvisno 

vlogo, ki se pogosto izraža v nasilnem vedenju (Charles 1986 in Wilson 1996, Ramsez 1989). 

Pri tem Cottrell in Monk (2004) opozarjata na nevarnost enakovrednosti v odnosu otrok-starš, 

ki lahko pripelje do odsotnosti meja. 

2) Pretirano zaščitniško starševstvo, ki zaradi otrokovega stremljenja po samostojnosti lahko 

pripelje do nasilja (Heide 1992, Polk 1998). 

3) Nesposobnost staršev, da bi odigrali vlogo odraslega, zaradi različnih vzrokov, kar prisili 

otroka, da to vlogo odigra sam (Downey, 1997) 

Downey (1997, v Bobic, 2004) razlaga, da mladi skozi proces odraščanja razvijejo prepričanje, da 

imajo pravico dobiti vse, kar si želijo, in da za zadovoljitev potreb lahko uporabijo kakršno koli 

sredstvo, tudi nasilje, zlorabo in ustrahovanje ter nadzorovanje drugih družinskih članov. Nasilje 

mladostniki uporabljajo kot sredstvo za nadzorovanje staršev. »Pogoj« za pojav nasilja pa je, da starši, 

ki so bili že predhodno žrtve nasilja s strani drugega otroka ali partnerja, vlogo žrtve sprejmejo in 

opustijo vlogo odraslega, avtoritete.  

Integrativni model (Agnew in Huguley, 1989, v Gallagher, 2008) z različnimi teoretičnimi modeli 

razlaga nasilje nad starši (gre za kombinacijo teorije družbenega nadzora, teorije diferencialne 

asociacije in teorije napetosti).  
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Slika 5 Integrativni model razlage trpinčenja staršev (Agnew in Huguley, 1989, v Gallagher, 2008) 

 

Brofenbrennerjev ekološki model razvoja (1979) prikazuje 5-stopenjski vpliv okolja na posameznika. 

Stopnje oziroma lupine se razlikujejo po okolju, ki vpliva na posameznika in si sledijo od znotraj 

navzven: mikrosistem, mezosistem, ekosistem, makrosistem, kronosistem. Notranje lupine 

predstavljajo najbolj intimno okolje, zunanje pa najširše okolje. Zunanja lupina predstavlja dimenzijo 

časa, ki vpliva na vsa okolja. Meje med lupinami so prehodne, lupine pa povezane. Na pojav nasilja 

vplivajo tako individualni dejavniki kot dejavniki ožjega in širšega okolja. Na podlagi teh spoznanj je 

pomembno načrtovati pozitivne spremembe na vseh nivojih, da pride do želenih izidov. 

 

DEJAVNIKI NOTRANJE SOCIALNE KONTROLE: 

 STALIŠČA 
 NAVEZANOST 
 UŽIVANJE DROG 

DEJAVNIKI ZUNANJE SOCIALNE KONTROLE 
(FORMALNI IN NEFORMALNI): 

 OBVEZNOSTI 
 MOŽNOST KAZNOVANJA S STRANI 

STARŠEV IN DRUGIH 

DEJAVNIKI DIFERENCIALNE ASOCIACIJE: 

 VEROVANJA 
 INTIMNI ODNOSI Z DRUGIMI, KI 

PREŽIVLJAJO NASILJE 

DEJAVNIKI NAPETOSTI: 

 STRES 
 SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 
 DOSEGANJE TAKOJŠNJIH CILJEV 
 STISKE IZ OKOLJA 

NASILJE OTROK 
DO STARŠEV 
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Slika 6  Bronfenbrennerjev ekološki model razvoja   (1979) 

 (vir: http://ziga-lausegger.com/download/univerza/skripte/psihologija_za_ucitelje/psihologija_za_ucitelje.pdf)  

 

2.3.5. Pojavne oblike in značilnosti nasilja mladostnikov do staršev 

Vse pogostejše manifestacije agresivnosti pri mladostnikih lahko razumemo tudi v luči sprememb v 

družinski strukturi. Nekoč je razširjena družina nudila otroku nadomestno podporo in skrb (starih 

staršev, stricev in tet) in s tem ublažila primanjkljaje staršev. Danes matična družina, razpršena in 

pogosto ločena, otroku ne daje več občutka varnosti, saj starši pogosto niso kos svoji vlogi. 

Tudi šolski sistem je nasilen, saj s svojo storilnostno naravnanostjo sili v tekmovalnost, ni zmožen 

sprejeti kreativnosti in individualnih potencialov vsakega posameznika, prisiljuje k prilagajanju 

določenim standardom, kar povzroča razlike in prevlado enih nad drugimi. Kdor ne dosega 

standardov, je marginaliziran in izločen iz skupine. Učna neuspešnost je lahko pomemben dejavnik 

tveganja.  
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Nasilje, kateremu smo vsak dan priča preko medijev ali videoigric, je še posebno nevarno, saj pride 

do izgube meje med realnostjo in simulacijo. Mladi so nagnjeni k posnemanju vedenja svojih idolov in 

modelov. Nasilje preko medijev sprva sprejemajo z distanco, vendar s ponavljajočo izpostavljenostjo 

postane normalno, zato postanejo do njega nekritični.  

Nasilno vedenje mladostnikov ima lahko več pojavnih oblik, med katerimi so verbalno nasilje, fizično 

nasilje, psihično in/ali čustveno nasilje in ekonomsko nasilje. Običajno se najprej pojavi verbalno 

nasilje, ki se lahko s časom razvije v druge vrste nasilja. Nasilno vedenje deklic se načeloma kaže v 

drugačnih oblikah (psihične oblike nasilja, čustveno izsiljevanje...). 

Nekaj kvantitativnih raziskav ocenjuje, da je od 9 do 14% staršev v določenem obdobju žrtev fizičnega 

napada s strani otrok. Raziskave odkrivajo, da imajo nasilni mladostniki nekaj skupnih psiholoških 

značilnosti: običajno med puberteto uporabljajo destruktivno in nasilno vedenje, so nezmožni 

empatije, ne kažejo občutkov krivde za lastno vedenje in posledice vedenja, počutijo se 

zapostavljene, nerazumljene in nesrečne, imajo nizko samopodobo in izhajajo iz družin z višjo stopnjo 

disfunkcionalnosti, kjer prevladujejo šibki družinski odnosi (Bobic, 2004). 

Kar se socialno-demografskih značilnosti povzročiteljev in žrtev tiče, na razlike med spoloma pri 

nasilju vplivajo dejavniki, kot so vrsta nasilja, telesna zgradba in moč, socializacija moškosti ter spol 

žrtve. Najpogostejša diada v družini je sin-mama. Študije kažejo, da dečki  bolj uporabljajo fizično 

nasilje, dekleta pa v večji meri čustvene zlorabe. Žrtve so večinoma matere ali skrbniki ženskega 

spola. Nasilje se najpogosteje pojavi med 12. in 14. letom starosti, najpogostejše pa je okoli 15. leta. 

Starši, ki so žrtve nasilja s strani svojih otrok, poročajo, da se je nasilje začelo, ko je bil otrok star od 

12. do 14. let (Cottrell, 2003), praksa4 pa kaže, da nasilje prijavijo precej kasneje. Policijska statistka 

namreč kaže nekoliko višjo starost, saj je povprečna starost osumljenca v primerih nasilja nad starši 

16,4 leta (Condry in Miles, 2014, v Pavšič Mrevlje, 2014). Tudi podatki FBI kažejo, da je večina 

osumljencev starih od 14 do 17 let; fantje, obravnavani zaradi nasilja nad starši, so starejši od deklet – 

skoraj 40 % storilcev moškega spola in »zgolj« 23 % storilk ženskega spola izhaja iz starostne skupine 

med 18. in 21. letom, kar avtorji pripisujejo poznejšemu dozorevanju fantov (Walsh in Krienert, 

2007). Dodatne ugotovljene lastnosti nasilnih adolescentov so še, da imajo prijatelje, ki so ravno tako 

4 Podobno velja za Slovenijo. Pristojne službe običajno „vstopijo'' v družino zelo pozno, ko se nasilje pojavlja v skrajnih in težko 
obvladljivih oblikah. Šele v procesu nudenja pomoči odkrivamo, da bi bilo moč prepoznati dejavnike tveganja mnogo prej. Pomen 
zgodnje detekcije in zgodnje pomoči oziroma preventive prepoznavajo vse strokovne službe, vendar v praksi prevladuje t.i . „gašenje 
požarov'' oz. „pomoč v sili''. 
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nasilni do staršev, da pod določenimi pogoji odobravajo delinkventnost (in s tem tudi nasilje), da 

verjetnost uradnega sankcioniranja nasilja zaznavajo kot nizko in so šibko navezani na starše (Agnew 

in Huguley, 1989, v Pavšič Mrevlje, 2014). Izostajajo od pouka, prizadevanja, vezana na šolo, se jim 

zdijo nepomembna, so nezadovoljni, z nizkim samospoštovanjem ter brez občutka povezanosti in 

zaupanja do staršev (Paulson idr. 1990). Večina adolescentov (63 %) je nasilna tudi izven družine 

(Biehal, 2012, v Pavšič Mrevlje, 2014). 

Odgovor ali odziv staršev na nasilno vedenje se s časom spreminja. V začetku nasilju nasprotujejo, se 

mu upirajo. Zgodi pa se, da po neuspelih poskusih tovrstno vedenje normalizirajo in ga sprejmejo, 

postanejo zadržani in se izogibajo nasilju. Običajno starši, ki so žrtve nasilja otrok, to skrivajo in se na 

vse načine trudijo, da bi ga prikrili in zanikali. Naučijo se različnih strategij izogibanja nasilju 

(pomiritev, zadovoljitev želja in zahtev otroka, preusmeritev pozornosti, umika), ki pa samo še 

utrjujejo dinamiko nasilja. 

Pravzaprav so posledice, ki jih doživljajo starši-žrtve, podobne tistim, ki jih doživljajo ženske v nasilnih 

partnerskih odnosih (Howard in Rottem, 2008). Učinki nasilja nad starši so izjemno kompleksni in 

vplivajo na fizično integriteto ter imajo negativne socialno-psihološke učinke, kot so travma, sram, 

občutki krivde, strah, zanikanje, izguba in bolečina, izguba zaupanja, izolacija, obup idr. Tovrstno 

nasilje negativno vpliva tudi na povzročitelja-otroka in na odnos med družino in socialnim okoljem.   

Glede na to, da na nasilje vpliva tudi veliko dejavnikov zunaj družine (šola, mediji, vrstniška družba), 

jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju intervencij. Multidisciplinarni oz. multisistemski ter 

individualizirani pristop nedvomno lahko bolj učinkovito prispevata k pozitivnim spremembam v 

družinah. 

B. Cottrell (2003) opisuje nasilje otrok do staršev kot vsako dejanje otroka, ki vzbuja strah in ima 

namen prizadeti starša. Tipologije nasilja otrok nad starši, tako kot Shukri (2013-2014), deli v štiri 

skupine: 

1) fizične zlorabe, 

2) psihološko nasilje, 

3) čustveno nasilje in 

4) ekonomsko nasilje. 
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B. Cottrell (2003) ugotavlja, da nasilje nad starši izvajajo tako dečki kot deklice. Čeprav nekatere 

študije govorijo, da so fantje bolj fizično agresivni od deklet, pa agresivno vedenje pri dekletih 

narašča. Zlorabe oz. nasilje je značilno v obdobju adolescence. Nekateri nasilni mladostniki so bili 

sami žrtve fizičnega, čustvenega ali spolnega nasilja ali pa so bili priča nasilja enega starša nad 

drugim. Lahko so izkusili občutek nemoči ob staršu, ki je bil nemočen. Nekateri imajo motnje vedenja 

ali zdravstvene težave, kot so hiperkinetični sindrom, osebnostne motnje, bipolarna motnja ali 

shizofrenija. Ugotovitve raziskav se glede značilnosti mladostniških storilcev nasilja v družini 

razlikujejo. Večina kaže, da razlik med spoloma ni (npr. Browne in Hamilton, 1998; Cottrell, 2001; 

Paulson, Coombs in Landsverk, 1990, v Pavšič Mrevlje, 2014), pri čemer pa se pokažejo določene 

specifike; v prevalenci fizičnega nasilja do staršev med spoloma ni razlik, je pa pri dekletih 

prevladujoče verbalno nasilje (Calvete, Orue in Gamez-Guadix, 2012, prav tam). Poleg tega s starostjo 

fantje postajajo manj fizično nasilni do mater in bolj do očetov, dekleta pa so s starostjo bolj fizično 

nasilna do obeh staršev (Agnew in Huguley, 1989, prav tam).  

Nasilje nad starši se lahko pojavi v vsaki družini in ni povezano s socialno ekonomskim statusom, 

kulturnim okoljem, spolom. Večinoma so žrtve matere, čeprav očetje niso izključeni. Ena od razlag za 

to je, da za otroke večinoma skrbijo ženske, ki preživijo več časa z otroki in imajo močnejše čustvene 

vezi z otroki. Pogosto so zlorabljene matere samohranilke. Starejši starši in starši s posebnimi 

potrebami izkazujejo višje tveganje za pojav nasilje s strani otrok. Socialne vrednote, družinska 

dinamika in otrokov razvoj imajo pomemben prispevek k nasilju.  

Za vse nasilne situacije ne moremo podati enotne razlage. Gallagher (2004, v Gallagher, 2008) je 

skušal narediti seznam različnih situacij, v katerih prihaja do nasilja nad starši: 

1. Do nekaterih oblik nasilja znotraj družine pride v kontekstu igre/zabave, ki včasih pripelje 

do nezgod, sporov in izgube nadzora. 

2. Nasilni dogodek, ki je enkraten in izreden, ima običajno drugačne psihološke in socialne 

posledice, kot ponavljajoče se nasilno vedenje. 

3. Majhni otroci pogosto udarijo starše v izbruhu jeze ali ob frustraciji (Sears idr., 1957). 

4. Mladostniki lahko priložnostno vzkipijo med čustvenimi izbruhi (ekspresivno nasilje). 

5. Otroki s težkimi motnjami so nasilni do skrbnikov, vključno s starši.  
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6. Nekateri mladi, ki trpijo zaradi duševnih bolezni, kot so: shizofrenija, bipolarna motnja ali 

huda depresija, lahko postanejo nasilni do staršev (pogosteje gre za odrasle otroke 20-, 

30-letnike) Nordstrom in Gunnar, 2003). 

7. Zlorabljeni in zanemarjeni otroki s težavami v navezovanju stikov in odnosov so lahko 

nasilni do skrbnikov (Briggs in Broadhurst 2005; Stanley in Goddard 2002) . 

8. Nekateri zlorabljeni otroki se poskušajo zaščititi pred zlorabljajočimi starši v času 

mladostništva. 

9. Nekateri otroki skušajo preprečiti nasilje med staršema (nad mamo) in so lahko, ko 

odrastejo, nasilni do očetov oz. materinih partnerjev, da jo zaščitijo (Roy, 1988). 

10. Obstajajo kaotične družine, družine z več problemi, kjer je nasilje različnih oblik norma 

(pogosto vključujejo tako nasilje nad otroki kot izpostavljenost partnerskemu nasilju). 

11. Odvisniki od drog in mladi uživalci drog so lahko nasilni do staršev (Banks in Randolph 

1999; Pelletier in Coutu 1992). 

12. Nekateri mladi postanejo nasilni, ko se zapletejo v delinkventni in nasilni življenjski stil 

(Kethineni idr., 2004). 

13. Otroci, ki izhajajo iz enostarševskih družin in katerih skrbnik je bil izpostavljen nasilju s 

strani partnerja, lahko postanejo nasilni do starša, ki je bil žrtev nasilja.  

14. Nekateri otroci imajo občutek, da jim vse pripada in nimajo občutka za druge (empatija). 

Nasilje nad starši izvajajo, da bi dobili, kar želijo oziroma dosegli nek cilj. (Cottrell in 

Finlayson 1996; Gallagher 2004a, 2004b; Harbin in Maddin 1979). 

2.4.  UKREPI DRŽAVE NA PODROČJU NASILJA V DRUŽINI 

2.4.1. Pravna podlaga za ukrepanje in pomoč  

V slovenskem prostoru je bil z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (2008, v nadaljevanju ZPND) 

prvič jasno definiran pojem nasilja v družini, ki opredeljuje družinske člane in razmerja med njimi, 

različne vrste nasilja, določa vloge 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. Po ZPND je nasilje v družini vsaka uporaba 
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fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu 

oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja. 3.člen ZPND natančneje definira 

posamezne oblike nasilja: 

• Fizično nasilje kot vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, 

strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.  

• Spolno nasilje kot ravnanje s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje 

prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena. 

• Psihično nasilje kot ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči 

strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.  

• Ekonomsko nasilje kot neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri 

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

samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja 

oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov. 

• Zanemarjanje kot oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo 

potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin. 

 

Vstopanje države v družino je pred tem legitimirala družinska zakonodaja, pod pogojem, da je bil 

otrok v družini ogrožen. K. Filipčič (2007) poudarja, da je potrebna previdnost pri posegih v odnose 

med starši in otroki. Ti so utemeljeni in potrebni le v primerih, ko ravnanja staršev ogrožajo otrokovo 

fizično varnost in njegov razvoj v zdravo in samostojno osebnost. Vsak grob poseg v družino, kot 

izrazito občutljivo skupnost, katere bistvo so prepletene čustvene vezi med njenimi člani, lahko nanjo 

vpliva razdiralno. Tudi Pavlović (2007) meni, da mora država zavarovati ogrožene otroke in v ta 

namen razviti kakovosten sistem odkrivanja, odzivanja in obravnavanja. Zelo jasno pa mora opredeliti 

pogoje, pod katerimi lahko, sme in mora vstopiti v družinsko okolje zaradi zaščite varnosti ali drugih 

koristi ogroženega, šibkejšega družinskega člana.  

Otroci, kot najranljivejša družbena skupina, imajo tudi znotraj ZPND mesto posebne, prednostne 

zaščite (4. člen ZPND). Prvič zato, ker uživajo posebne pravice nasploh: na podlagi Konvencije OZN o 

otrokovih pravicah (1989), Ustave RS (1991) ter Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

(2004, v nadaljevanju ZZZDR). Drugič pa zato, ker naj bi jih obravnavali kot žrtve tudi, če so (le) priča 

izvajanju nasilja nad drugimi družinskimi člani oziroma živijo v družini, kjer se nasilje izvaja. Iz 
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posebnega statusa otroka izhaja tudi dolžnost prijave vsakršnega suma nasilja nad otrokom (CSD, 

policiji ali državnemu tožilstvu), ne glede na zavezo h poklicni molčečnosti (2. odstavek 6. člena 

ZPND).   

ZPND je omogočil oziroma pristojnim službam naložil uradno dolžnost, da nudijo pomoč in zaščito 

polnoletnim žrtvam nasilja. Polnoletna žrtev ima pravico do strokovne pomoči, poleg tega pa ima 

sama možnost sodišču predlagati prepovedi, kot so: prepoved približevanja, prepoved vstopa v 

skupno stanovanje, prepustitev stanovanja v izključno uporabo. S tem se je pomembno spremenil 

njen položaj. Če je bila do sedaj žrtev tista, ki se je morala umakniti, ko je zbrala za to dovolj poguma, 

ali pa trpeti nasilje, je sedaj povzročitelj nasilja primoran oditi. Vsaka žrtev ima pravico do 

spremljevalca, ki ji nudi duševno oporo, v postopkih, ki so povezani z nasiljem v družini. Žrtvi se, na 

podlagi mnenja CSD, odobri brezplačno pravno pomoč, ne glede na materialno stanje, za postopke, ki 

tečejo na njen predlog zaradi ukrepov po 19. členu (prepovedi zaradi nasilnih dejanj) in 21. členu 

(prepustitev stanovanja v izključno uporabo) ZPND.  

Novost je tudi nudenje pomoči povzročitelju nasilja pri spreminjanju vedenjskih vzorcev, saj lahko to 

pripomore k zagotavljanju večje varnosti žrtvi, s preprečevanjem nadaljnjega nasilja, ter s tem 

dolgoročno vpliva na izboljšanje družinskih odnosov. Iz prakse namreč izhaja, da v večjem deležu 

primerov žrtev in povzročitelj ostaneta v določenem odnosu. Še posebno to velja pri odnosih med 

starši in otroci, v katere lahko posežemo le z namenom zaščite otrokovih koristi. Ta ukrep pa je zgolj 

začasne narave in ne pomeni prekinitve odnosa. Zgolj fizična ločitev otroka od staršev namreč ne 

prepreči vzajemnega vplivanja na odnos. Vedno povzroči stiske pri vseh družinskih članih. Žrtve, ki 

poiščejo ali sprejmejo pomoč, pa si običajno želijo le, da se konča nasilje, ne pa odnosi. 

ZPND je prvenstveno namenjen načrtovanju pomoči žrtvam nasilja ter preprečevanju ponovitve 

nasilja. Določa ukrepe za zagotavljanje varnosti žrtve, ne določa pa kazni povzročitelju, prav tako ne 

predvideva ukrepov pristojnih organov v primerih, ko je žrtev nasilja otrok. Glede slednjih CSD še 

vedno odločajo na podlagi zakonskih določil ZZZDR v upravnem postopku ali na podlagi Zakona o 

socialnem varstvu (2007, v nadaljevanju ZSV), ko je potrebno po uradni dolžnosti nuditi posamezniku 

pomoč.  

Ker ZPND obravnava nasilje v družini kot poseben družben pojav, potreben specifične obravnave, 

narekuje veliko večjo stopnjo občutljivosti, strokovnosti ter usklajenosti služb, toliko bolj, ko je žrtev, 

ki je lahko tudi v vlogi povzročitelja, otrok. Zakon je očitno prispeval k višji stopnji zavedanja o 
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problematiki pojava in o njegovi razsežnosti, raznolikosti, prepletenosti z vzgojo, saj državi ne le 

omogoča, ampak jo tudi zavezuje k vstopanju v zasebnost družine. Še vedno ga je zaradi umeščenosti 

v zasebni prostor posameznikov težje prepoznati in evidentirati, kot druge »javne« oblike nasilja. 

Pogosto se zato strokovne službe soočijo s pojavom šele takrat, ko je prisoten daljše obdobje, ima že 

svojo zgodovino in se pokaže v hujših, navzven očitnih, skrajnih oblikah.  

ZPND se tako osredotoča predvsem na dolžnosti delovanja posameznih služb pomoči ter izpostavlja 

pomen načrtnega in usklajenega izvajanja vseh dejavnosti državnih institucij, civilne družbe in 

prebivalstva, ki lahko kakorkoli prispevajo k zmanjševanju nasilja v družini, zmanjšujejo možnost 

pojavnosti nasilja in hkrati prispevajo k hitrejšemu prijavljanju nasilnih dejanj ter ustreznemu 

kaznovanju nasilnežev. Po ZPND so bili sprejeti tudi podzakonski predpisi, pravilniki: 

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

multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (2009) 

• Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2009) 

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

preprečevanju nasilja v družini (2010) 

• Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene 

dejavnosti (2011) 

ZPND daje CSD pomembno koordinatorsko vlogo. Ne glede na to, ali nasilje zazna sam v okviru svojih 

postopkov, ali informacijo prejme od drugih institucij ali posameznikov, je dolžan nuditi vso potrebno 

pomoč in zaščito, nasilje prijaviti pristojnim organom ter zaradi učinkovitejše pomoči pozvati k 

sodelovanju tudi druge organe ter institucije, ki obravnavajo družino oz. bi lahko s svojimi 

aktivnostmi, oblikami pomoči prispevale k preprečevanju nadaljnjega nasilja in podpori žrtev. 

Multidisciplinarni pristop se je v praksi izkazal kot učinkovitejši način obravnave problematike nasilja 

in načrtovanja dolgoročnejše pomoči družini z izkušnjo nasilja. 

V nadaljevanju so opisane naloge posameznih institucij pri obravnavi nasilja v družini, ki se nanašajo 

na odkrivanje in preprečevanje pojava, nudenje pomoči družinskim članom ter sodelovanje med 

ustanovami. 

2.4.1.1. Naloge in vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov 

Vzgojno-izobraževalne ustanove običajno prve zaznajo stiske otrok in imajo pomembno preventivno 

vlogo. Otroci v vrtcu oziroma šoli preživijo veliko časa, kar pedagoškim delavcem omogoča 
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prepoznavanje in spremljanje otrokovega počutja ter odzivanje na otrokove potrebe. Preko otroka 

imajo možnost spoznati tudi družinsko dinamiko in oceniti varovalne in rizične dejavnike otrokovega 

razvoja.  

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2009) določa ravnanje 

zaposlenih v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program (v 

nadaljevanju VIZ) ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini, oblike pomoči otroku, ki je žrtev nasilja v 

VIZ ter sodelovanje VIZ z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb v primeru 

nasilja nad otrokom v družini. 

Pravilnik delavca VIZ zavezuje, da o zaznavi nasilja takoj obvesti svetovalnega delavca (v njegovi 

odsotnosti pa ravnatelja ali pomočnika ravnatelja). V primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem 

nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini takoj obvesti tudi CSD ali, če je to primerno, 

policijo. CSD pošlje pisno prijavo nasilja, skupaj z zapisom dogodka. Starše o opravljeni prijavi nasilja 

obvesti le takrat, ko presodi, da je to v korist otroka. 

Svetovalni delavec VIZ skliče interni tim VIZ, ki skrbi za izmenjavo informacij med člani, usklajevanje 

dejavnosti v okviru VIZ, obveščanje ravnatelja o vseh oblikah pomoči otroku, ki je žrtev nasilja. 

Če CSD skliče multidisciplinarni tim za obravnavo nasilja v družini, sodeluje v njem kot predstavnik VIZ 

in o dejavnostih multidisciplinarnega tima obvešča ostale člane internega tima. 

Glavne naloge internega tima pri obravnavi vseh primerov nasilja so: 

• dogovor o načinu podpore in pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, 

• določitev nalog posameznih članov internega tima in drugih strokovnih delavcev z namenom 

pomagati otroku pri soočanju s posledicami nasilja in pri njegovem aktivnem sodelovanju v 

postopkih drugih organov, z namenom zagotavljanja njegove dolgoročne varnosti in določitev 

rokov za njihovo izvedbo, 

• izmenjava informacij o dinamiki nasilja nad otrokom, ki je žrtev nasilja, in posledicah nasilja, 

• sodelovanje s CSD, policijo in sodiščem, 

• sprejetje odločitve o zaključku dela internega tima na podlagi evalvacije dela in uspešnosti 

internega tima ter svetovalnega dela z otrokom, ki je žrtev nasilja. 

Naloge internega tima so tudi: usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih organov. v skladu z 

dogovori na multidisciplinarnem timu; oblikovanje mnenja, na katere okoliščine primera nasilja naj bo 
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multidisciplinarni tim pozoren pri nudenju pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, da bodo v postopku 

obravnave nasilja varovane njegove koristi; spremljanje dejavnosti CSD, policije in sodišča. 

Člani internega tima morajo vse podatke, ki jih pridobijo na sestankih tima, varovati kot zaupne, tudi 

po koncu delovanja internega tima. 

Zaposleni v VIZ sodelujejo s CSD pri zbiranju podatkov o ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja, 

izmenjujejo informacije za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in pomoč otroku, sodelujejo pri 

načrtovanju, izvajanju, usklajevanju in spremljanju dejavnosti multidisciplinarnega tima za zaščito in 

podporo otroka. Predstavnik VIZ (svetovalni delavec) seznanja člane multidisciplinarnega tima z 

aktivnostmi VIZ pri zagotavljanju pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, in skrbi za usklajevanje aktivnosti 

VIZ z aktivnostmi drugih organov, posreduje multidisiciplinarnemu timu mnenje internega tima o 

načinu zagotavljanja koristi otroka, ki je žrtev nasilja, pri obravnavi primera, dejavno sodeluje pri 

izdelavi ocene ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja, in oblikovanju načrta pomoči v okviru 

multidisicplinarnega tima. Kadar CSD ne pozove VIZ k sodelovanju v multidisciplinarnem timu, med 

CSD in VIZ prav tako poteka medsebojno obveščanje o dejavnostih za zagotavljanje zaščite in pomoči 

otroku, ki je žrtev nasilja v družini, in usklajevanje teh dejavnosti. 

Kadar CSD začne postopek za zaščito otroka, ki je žrtev nasilja, brez prijave VIZ in zaprosi VIZ za 

poročilo, svetovalna služba VIZ napiše poročilo o svojem mnenju o ogroženosti otroka zaradi suma 

nasilja. Svetovalni delavec, ki pripravlja poročilo, vanj vključi tudi mnenja zaposlenih v VIZ, ki so v stiku 

z otrokom, ki je žrtev nasilja. 

Kadar interni tim oceni, da se izvajanje nasilja nad otrokom po prijavi CSD nadaljuje, ali da postopek 

CSD za zaščito otroka poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem obvesti predstojnika 

pristojnega CSD. Če postopek še vedno poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem 

obvesti socialno inšpekcijo. 

Zaposleni v VIZ sodelujejo tudi s policijo, tožilstvom in sodiščem pri zbiranju podatkov o ogroženosti 

otroka. 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 takoj obvesti policijo. 
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2.4.1.2. Naloge in pooblastila policije 

Naloga policije je preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete. Njeno poslanstvo pa je 

skrbeti za varnost ljudi in njihovega premoženja. Policija ima pomembno vlogo pri preprečevanju 

nasilja v družini, saj je običajno tista, ki je prva na kraju dogodka in prva vzpostavi stik z žrtvijo in 

povzročiteljem. Od tega, kako bo nastopila v odnosu do družinskih članov in njihovih dejanj ter katere 

ukrepe bo izbrala, je v veliki meri odvisno zaupanje žrtev v sistemsko pomoč, kar predstavlja 

pomembno izhodišče procesov pomoči družini. 

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

nasilja v družini (2010) določa pravila in postopke obveščanja in sodelovanja policije z organi in 

organizacijami pri obravnavi primerov nasilja v družini in pravila za usklajeno delovanje s CSD ter ureja 

usposabljanje policistov in kriminalistov za področje nasilja v družini.  

Policija lahko CSD predlaga sklic multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini. Na poziv 

CSD pa je dolžna imenovati predstavnika v timu, ki ga CSD ustanovi. Predstavnik policije se mora 

udeleževati sej tima in sodelovati z drugimi člani na dogovorjene načine, biti podrobno seznanjen s 

primerom, imeti mora znanje o možnih ukrepih za preprečevanje tveganja za nadaljnje nasilje, poznati 

način timskega dela in sprejemanja odločitev.  

Če zbrani dokazi po oceni policije oziroma državnega tožilca ne potrdijo takšne stopnje suma storitve 

kaznivega dejanja, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka, predstavnik policije še naprej 

sodeluje v timu, če CSD izrecno želi sodelovanje policije zaradi razjasnitve določenih dejstev, ki jih je 

policija predhodno zbrala, ali zaradi odločitve o nadaljnjih ukrepih v civilnih postopkih, ki jih bo za 

zaščito otroka žrtve izvedel ali predlagal CSD. Na zaprosilo CSD policija posreduje podatke, potrebne za 

izvedbo postopkov za zaščito žrtve, v obliki poročila. 

Pri obravnavanju nasilja v družini policisti ravnajo skladno s predpisi, ki urejajo kazenski postopek, 

prekrške in kazniva dejanja ter policijska pooblastila.  

Nasilje v družini Kazenski zakonik RS (2012, v nadaljevanju KZ) v 21. poglavju uvršča med kazniva 

dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Kot samostojno kaznivo dejanje ga določa 191. člen, 

ki določa, da: 

1) Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali 

ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz 
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skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali 

opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja 

v skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let. 

2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši življenjski 

skupnosti. 

3) Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v družinski ali 

drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se storilec 

kaznuje z zaporom do treh let. Glede na zagroženo kazen se kaznivo dejanje preganja po 

uradni dolžnosti. 

Na nasilje nad otroki se prav tako nanaša 192. člen KZ: Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo 

ravnanje, ki določa: 

1) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do mladoletne osebe, se 

kaznuje z zaporom do treh let. 

2) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili mladoletno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki 

ni primerno njeni starosti ali k opuščanju dela, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali 

drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z 

zaporom do petih let. 

Tudi Zakon o varstvu javnega reda in miru (2006, v nadaljevanju ZJRM) v II. poglavju, v okviru 

prekrškov zoper javni red in mir, v 4. odstavku 6. člena opredeljuje nasilno in drzno vedenje do 

družinskih članov:  

1) Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali 

podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek 

ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000 

tolarjev. 

2) Kdor koga udari, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.  

3) Kdor se pretepa, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev. 

4) Če so prekrški iz prejšnjih odstavkov storjeni proti zakoncu ali zunajzakonskem partnerju ali 

partnerju v registrirani istospolni skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskem partnerju 

ali partnerju v registrirani istospolni skupnosti, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju 

ali posvojencu, rejniku ali rejencu, skrbniku ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi s 

storilcem v skupnem gospodinjstvu, se kršitelj kaznuje z globo od 150.000 tolarjev do 
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300.000 tolarjev. 

Policija lahko v primeru obravnave prekrškov zoper javni red in mir povzročitelja kaznuje z globo. 

Lahko pa na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policiji (2013), na podlagi 60. člena: 1. Splošna 

policijska pooblastila, izreče prepoved približevanja določeni osebi, kraju ali območju:    

- Če je podan utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek z znaki nasilja ali je 

bila zalotena pri takem kaznivem dejanju ali prekršku, in obstajajo razlogi za sum, da bo 

ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem razmerju v 

smislu določb kazenskega zakonika in zakona, ki ureja preprečevanje nasilja v družini (v 

nadaljnjem besedilu: kršitelj), kar policisti ugotovijo zlasti na podlagi dotedanjega grdega 

ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki jih neposredno zaznajo ob prihodu na kraj dogodka, zbranih 

obvestil od žrtev ali prič, podatkov centra za socialno delo, smejo policisti odrediti prepoved 

približevanja določenemu kraju oziroma osebi (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec), ki je 

kršitelj namerno ne sme prekršiti. Kot kraj se določi kraj, kjer oškodovanec stanuje, dela, se 

izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje. Prepoved približevanja določenemu kraju 

oziroma osebi zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih, na kar 

policisti kršitelja posebej opozorijo.  

 

Na podlagi 61. člena (podaljšanje prepovedi približevanja) se prepoved lahko podaljša. Če obstajajo 

utemeljeni razlogi za sum, da bo kršitelj nadaljeval z ogrožanjem tudi po preteku desetih dni, za 

katere je bila izrečena prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi, lahko oškodovanec tri 

dni pred iztekom ukrepa predlaga preiskovalnemu sodniku podaljšanje ukrepa iz prejšnjega člena do 

60 dni. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, preiskovalni sodnik do izteka ukrepa izda odločbo, s katero 

podaljša prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Zoper to odločbo je v treh dneh 

dovoljena pritožba na zunajobravnavni senat okrožnega sodišča, ki o pritožbi odloči v treh dneh od 

prejema pritožbe. Preiskovalni sodnik pošlje odločbo kršitelju na naslov, ki ga je posredoval policiji, če 

mu je na tem naslovu ni mogoče vročiti, se odločba pritrdi na oglasno desko okrožnega sodišča. 

Na podlagi 2. odstavka 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policiji (2013) policisti smejo 

pridržati osebo, ki krši odrejeno prepoved približevanja po tem zakonu. Pridržanje sme trajati le nujno 

potreben čas, vendar največ 12 ur. 
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Po 65. členu (posebnosti pridržanja mladoletnika) se lahko pridrži tudi mladoletno osebo, vendar 

morajo v tem primeru policisti v najkrajšem možnem času ustno obvestiti njene starše ali skrbnika. Če 

policisti ugotovijo, da bi bilo obveščanje v nasprotju s koristmi mladoletnika, pa o pridržanju obvestijo 

le pristojni center za socialno delo. 

- Policisti morajo staršem ali skrbniku na njihovo željo omogočiti neoviran stik in pogovor z 

njim, razen če je to v nasprotju s koristmi mladoletnika. Policisti omogočijo tudi neoviran 

stik in pogovor delavcem pristojnega centra za socialno delo. Pogovora policisti ne smejo 

poslušati, smejo pa ga vizualno nadzirati.  

- V prostoru za pridržanje morajo biti mladoletne osebe ločene od polnoletnih.  

V 66. členu je določen postopek oziroma izvedba pridržanja in pravice pridržane osebe ter pristojni 

organi, ki odločajo o pridržanju.  

Ne glede na zakonske možnosti ukrepanja zoper mladoletne povzročitelje nasilja, pa se policisti redko 

odločijo za izrekanje ukrepov, ko gre za nasilje otrok do staršev, saj je ob izrečenem ukrepu potrebno 

mladoletnim zagotoviti ustrezno varstvo. V praksi prihaja do težav, saj v slovenskem prostoru ni 

institucij, ki bi bile namenjene kriznim namestitvam mladoletnih povzročiteljev nasilja. Krizni centri za 

otroke in mladostnike niso vselej primerna rešitev in sprejemajo le mladostnike, ki z namestitvijo 

soglašajo.   

2.4.1.3. Naloge in vloga zdravstva 

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti 

(2011) posebej ureja pravila in postopke, način obveščanja ter organe obveščanja, za usklajeno 

delovanje zdravstvenih delavcev pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v zvezi z obravnavo žrtev nasilja v 

družini. Obravnava vključuje: prepoznavanje nasilja v družini, pravila in postopke pri obravnavi žrtev 

nasilja ter izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju nasilja v družini. Nasilje v družini se 

obravnava kot pomemben zdravstveni problem, pri katerem žrtve nasilja utrpijo kratkotrajne ali 

dolgotrajne fizične oziroma psihične posledice na zdravju. Zdravstveni delavci morajo z žrtvami nasilja 

ravnati spoštljivo in sočutno in jih ne obsojati, njihovo zdravje in varnost pa sta na prvem mestu.  

Sestavni del obravnave nasilja v družini obsega tudi psihološko podporo, svetovanje, posredovanje 

informacij o drugih oblikah pomoči žrtvam nasilja in postopke obveščanja o nasilju v družini. 

Poizvedovanje o izpostavljenosti nasilju v družini se izvaja v vseh primerih, pri katerih iz okoliščin in 

zdravstvene obravnave obstaja sum, da je obravnavana oseba žrtev nasilja. Zdravstveni delavec, ki pri 
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svojem delu izve za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini, o 

tem najpozneje v 24 urah obvesti pristojni center za socialno delo, razen če žrtev nasilja temu izrecno 

nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V nujnih 

primerih, ko je ogroženo življenje žrtve nasilja ali njenih otrok, zdravstveni delavec takoj obvesti 

policijo na telefonsko številko 113 ali pristojni CSD. Izbrani zdravnik oziroma pediater ali drug 

zdravstveni delavec se vključi v obravnavo žrtev nasilja ter sodeluje v multidisciplinarnem timu za 

obravnavanje nasilja v družini pri pristojnem CSD. Zdravstveni delavec ob vsaki obravnavi žrtve nasilja 

oceni njeno ogroženost in ogroženost morebitnih otrok žrtve nasilja. Zdravstveni delavec z natančnim 

opisom zdravstvenega stanja osebe oziroma okoliščin, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da gre za 

nasilje v družini, sum nasilja evidentira v zdravstveni dokumentaciji obravnavane osebe. 

Delno se obravnave nasilja v družini dotika tudi Zakon o duševnem zdravju (2008), v poglavju, ki se 

nanaša na 1.2 Sprejem na zdravljenje brez privolitve. 39. člen določa: 

1. Zdravljenje osebe v oddelku pod posebnim nadzorom brez njene privolitve je dopustno, če so 

izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

- če ogroža svoje življenje ali življenje drugih, ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje 

drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, 

- če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba 

hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje in 

- če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje tega odstavka ni mogoče 

odvrniti z drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici izven oddelka 

pod posebnim nadzorom, z ambulantnim zdravljenjem ali z nadzorovano obravnavo). 

2. Sprejem na zdravljenje brez privolitve iz prejšnjega odstavka se opravi:  

- na podlagi sklepa sodišča, ki se izda po predlogu za sprejem v oddelek pod 

posebnim nadzorom, ali 

- v nujnih primerih pred izdajo sklepa sodišča, če so izpolnjeni pogoji iz 53. člena 

tega zakona. 

Sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih določa 53. člen, ki pravi, da je oseba lahko 

sprejeta na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve in pred izdajo sklepa 

sodišča, če so podani pogoji iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, kadar je zaradi narave duševne 

motnje osebe nujno potrebno, da se ji omeji svoboda gibanja oziroma preprečijo stiki z okolico, še 

preden se izpelje postopek za sprejem brez privolitve iz 40. do 52. člena tega zakona. 
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Pomembno je poudariti, da zdravljenje mladostnikov brez privolitve poteka na oddelkih za odrasle 

osebe. Na oddelkih za adolescenco ni oddelka s posebnim nadzorom. Čeprav vidim „prisilno'' 

zdravljenje kot skrajni ukrep, ki je v praksi res izjemen, ocenjujem, da bi bilo nujno sistem spremeniti 

tako, da bi mladoletni bili obravnavani ločeno od polnoletnih oseb in bili deležni posebne obravnave. 

 

2.4.1.4. Naloge in pristojnosti CSD  

CSD je javni zavod, ki pokriva široko paleto različnih področij in izvaja različne naloge. Položaj 

uporabnika v obravnavi je odvisen od tega, ali se po pomoč obrne sam oziroma jo prostovoljno 

sprejme ali jo CSD nudi po uradni dolžnosti oziroma ukrepa na temelju javnega pooblastila. Na kakšen 

način CSD vstopa v družino, je odvisno od ocene ogroženosti ranljivih družinskih članov, njihove 

pripravljenosti za sodelovanje, kompetentnosti za spreminjanje idr. Slovenski pilotski raziskavi 

dokazujeta, da se delež neprostovoljnih uporabnikov CSD veča (Golubič, Turk, 2005; Beznik, Dolar, 

2007; v Kukovič, 2015). 

V nadaljevanju na kratko opisujem naloge, v okviru katerih CSD običajno obravnava družine z izkušnjo 

nasilja. Vse naloge so pregledno predstavljene v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in 

storitev, ki jih izvajajo CSD (2015).  

Socialnovarstvene storitve, ki jih CSD nudi posamezniku ali/in družinam so prva socialna pomoč, 

pomoč družini za dom in osebna pomoč. Vključitev v socialnovarstveno storitev je prostovoljna. 

„Prva socialna pomoč'' običajno pomeni prvi stik CSD s posameznikom, katere namen je pomoč 

posamezniku, da prepozna in opredeli stiske ali težave, da oceni mogoče rešitve in se seznani z 

možnimi storitvami, dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri, ter da se mu predstavi mrežo in 

programe izvajalcev, ki mu lahko pomagajo. Uporabnik je lahko vsakdo, ki se znajde v stiski ali težavi 

in se za storitev odloči prostovoljno ali pa jo CSD nudi po uradni dolžnosti. Pravna podlaga za izvajanje 

PSP sta ZSV (11., 12., 14. člen) ter Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (1. 

in 3. člen).  

Namen socialnovarstvene storitve „Pomoč družini za dom'' je strokovno svetovanje in pomoč družini 

pri urejanju odnosov med družinskimi člani, pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za 

opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Uporabniki so posameznik in družina, v primerih, 

kosocialne stiske izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami odnosov v 
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družini kot celoti; družina, kadar ta išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke; družina, 

ko potrebujeta dva ali več družinskih članov za zagotavljanje normalnih razmer za obstanek in razvoj 

družine trajnejšo podporo in vodenje. Za storitev se mora posameznik ali družina odločiti 

prostovoljno, čeprav jo lahko CSD ponudi, predlaga po uradni dolžnosti, če prepozna potrebo po njej. 

Zakonska podlaga izhaja iz ZSV (11. in 15. člen) ter Pravilnika o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (1. In 5. člena). 

Večkrat CSD prvič „vstopi'' v družino, ko prejme informacijo o „problematičnem'' vedenju otroka ali 

mladostnika ali ob zaznavi stisk in težav. Otrokovo vedenje je velikokrat le simptom, ki priča o 

ranljivosti in disfunkcionalnosti celotnega družinskega sistema. V okviru naloge „Obravnava otrok in 

mladoletnikov s težavami v odraščanju (brez kaznivih dejanj)'' se CSD načeloma vključi, ko otrokovo 

vedenje še ne sega v polje nezakonitega ali še ni bilo opredeljeno kot tako, ali ko otrok še ni dosegel 

starostne meje, ki določa kazensko odgovornost (14 let). Namen te naloge je pomoč otrokom in 

mladostnikom pri prepoznavanju in reševanju težav v odraščanju. Sama jo vidim kot sekundarno 

preventivno delo z družino, saj je njen namen preprečevanje nadaljnje škode in olajšanje procesa 

odraščanja. Izhajajoč iz namena naloge, je nesprejemljivo, da naloge ne nadaljujemo, če otrok ni 

pripravljen sodelovati (in so pripravljeni sodelovati vsaj starši). Pomembno je oceniti stopnjo 

ogroženosti otroka, upoštevajoč otrokove težave in vse okoliščine. Uporabniki so otroci in 

mladoletniki s težavami v socialni integraciji (in seveda starši oz. družina). Pravno podlago za izvajanje 

naloge predstavljata ZZZDR (119. člen) ter ZSV. 

V Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD (2015), so „Naloge za 

preprečevanje nasilja v družini'' umeščene v poglavje „Varstvo odraslih'', saj naloge in pristojnosti CSD 

pred uveljavitvijo ZPND niso bile posebno definirane in so se obravnavale kot ostale družinske težave. 

Pomoč družini je bila odvisna od pripravljenosti žrtve, da jo sprejme. Proti volji starša/-ev je CSD lahko 

posegel v družino le ob oceni potrebe po zaščiti otrokovih koristi.  

Namen „nalog za preprečevanje nasilja v družini'' je preprečiti izvajanje nasilja v družini in vzpodbuditi 

razvoj varnih družinskih odnosov, podpora pri izvajanju nalog povezanih s preprečevanjem nasilja v 

družini, pomoč žrtvi in povzročitelju nasilja. Uporabnika sta torej tako žrtev kot povzročitelj nasilja v 

družini. Ocenjujem, da bi bilo učinkovitejše delo s celotnim družinskim sistemom, razen v primerih, ko 

gre izključno za polnoletne družinske člane, ki se odločijo, da se razidejo, oziroma v primerih, ko bi 

soočenje žrtve s povzročiteljem predstavljalo nevarnost. Vedno znova in skupaj z žrtvijo je potrebno 
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oceniti njeno ogroženost in slednje upoštevati pri načrtovanju oblik pomoči. Pravna podlaga za 

izvajanje naloge sta ZPND in ZSV. 

Ko CSD prvo informacijo o otroku prejme od policije ali tožilstva, in se ta nanaša na sum storitve 

prekrška ali kaznivega dejanja vezanega na družino, običajno ne obravnava otroka zaradi suma 

storitve prekrškov ali kaznivih dejanj, temveč v okviru nalog za preprečevanje nasilja v družini. Namen 

naloge je pomoč in obravnava otrok s težavami v odraščanju, obenem pa preprečevanje nadaljnjega 

nasilja in zaščita žrtev. Tudi v okviru te naloge sta uporabnika tako otrok kot družina.  

Podlage za izvajanje nalog so: ZZZDR (119. člen), ZP (177., 182. in 183. člen), ZKP (452., 458., 461. 

člen) ter ZSV.  

Namen naloge „Obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku'' je spremljanje in pomoč 

mladoletniku v predkazenskem postopku. Pomoč je usmerjena tako na mladoletnika kot na njegovo 

družino. Podlaga za izvajanje je v ZKP (466. člen). 

Namen naloge  „Obravnava mladoletnika v kazenskem postopku in v postopku o prekršku“ je 

spremljanje in pomoč mladoletniku med postopkom, tako kazenskim kot tudi prekrškovnim. 

Nedvomno pa podporo potrebuje tudi družina.  

Podlage za izvajanje naloge so ZKP (469. člen – poročilo sodišču, 478. člen – udeležba na seji senata, 

479. člen – udeležba na glavni obravnavi, 489. člen – poročila o izvajanju vzgojnih ukrepov, 490. člen 

– predlog za spremembo izrečenega ukrepa), Zakon o prekrških (177., 182., 183., 185. člen), Zakon o 

izvrševanju kazenskih sankcij (178., 179., 180., 181. in 182. člen). 

CSD ima javno pooblastilo za izvajanje ukrepov za vzgojo in varstvo otroka ali kakšne druge otrokove 

koristi, zlasti tako, da spremlja psihofizični razvoj otrok, ki živijo v neugodnih življenjskih razmerah ali 

pri katerih je ogrožen njihov razvoj. Uporabniki so otrok in družina. Pravna podlaga za izvajanje pa so: 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (119. člen), ZIKS (62. člen), Zakon o pravdnem 

postopku, členi 409, 410/1, 416/1 in 421, Konvencija o otrokovih pravicah ter ZSV (88. člen).  

Vsi ukrepi CSD temeljijo na oceni ogroženosti otroka. Ne glede na to, v kakšni obliki, v katerem 

postopku ter iz katerega vira CSD dobi informacijo o sumu ogroženosti otroka, je dolžan skrbno 

proučiti informacijo in pridobiti čim več podatkov o otroku, družini in njeni socialni mreži, z namenom 

načrtovanja nadaljnje pomoči družini ali uvedbe ukrepov za varstvo otrokovih koristi.  
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CSD je dolžan storiti vse potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih 

premoženjskih ter drugih pravic in koristi (119. člen ZZZDR). Člen je zelo splošen in legitimira 

vstopanje države v zasebnost družine. Gre za poseganje v starševsko pravico do vzgoje otrok, kar 

zahteva visoko mero strokovnosti, objektivnosti ter občutljivosti strokovnih delavcev, ki vodijo 

postopke. V okviru splošnih ukrepov lahko starše usmerjamo, jim svetujemo, jih napotujemo, jim 

dajemo navodila, vse z namenom, da bi zavarovali otrokovo korist, preprečili morebitno škodo ter mu 

zagotovili optimalen razvoj. V kolikor starši temu ne sledijo, jih seveda ne moremo prisiliti, lahko pa, 

če tako narekuje ocena ogroženosti, uvedemo ugotovitveni postopek, v katerem odločamo o 

utemeljenosti ukrepov centra, in sicer o odvzemu otroka ali oddaji otroka v zavod.  

CSD sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši 

zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo, ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist 

(120. člen ZZZDR). 2. odst. določa, da z odvzemom ne prenehajo druge dolžnosti in pravice staršev do 

otroka. Kar terja nujno delo in sodelovanje s starši, tako pred kot med samim trajanjem ukrepa, ki ga 

(3. odst.) določen center za socialno delo spremlja. 

CSD sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske 

motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj (121. Člen ZZZDR). O ustavitvi 

izvrševanja ukrepa iz prejšnjega odstavka odloči takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep 

izrečen in lahko traja največ tri leta. Na podlagi mnenja zavoda ga sme center za socialno delo 

izjemoma podaljšati, a tudi za tak ukrep veljajo omejitve (največ tri leta). Ob polnoletnosti sme ostati 

otrok v zavodu le v primeru, da v to privoli. 

Pri opisanih nalogah CSD je pomembno poudariti, da gre običajno za prepletanje javnih pooblastil,  

nalog po zakonu in socialnovarstvenih storitev in jih lahko vzporedno glede na pripravljenost družine 

za sodelovanje izvajamo več hkrati. Ves čas ocenjujemo ogroženost otroka, od katere je odvisno, ali 

bomo uvedli ukrepe za njegovo zaščito. 

Vidimo, da je vsem ukrepom, ki jih lahko izrekajo pristojni organi (CSD, policija, sodišče, zdravstvo) 

skupno to, da začasno izločijo povzročitelja(-e) nasilja iz družinskega konteksta in okolja. Kratkoročno 

imajo zagotovo učinek, saj ustavijo nasilje in povečajo občutek varnosti pri žrtvah. Dolgoročno pa niso 

učinkoviti, če podpore ne nudimo celotnemu družinskemu sistemu in se dinamika ob prenehanju 

ukrepa nadaljuje oziroma ponavlja. Ukrepi imajo takojšnji učinek, ker ne terjajo soglasja in 

sodelovanja. V procesu pomoči je namreč nujno sodelovanje vseh vpletenih, kot tudi motiviranost, 
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uvid, prepoznavanje potrebe po spremembi in prepoznavanje prednosti drugačnega ravnanja. Glede 

na vse vseh naštete potrebne pogoje, je delo z družino izjemno kompleksno, dolgotrajno in včasih 

deluje brezupno.  

2.4.2. Procesi podpore družinam 

V praksi je v procese podpore družini (sočasno) vključenih več institucij, ki vsaka v svoji vlogi in s 

strokovnega vidika pristopa k reševanju problema. Predstavniki policije vidijo svoje ukrepe kot 

omogočanje službam pomoči, da vstopijo v družinski sistem, s čimer se lahko začnejo procesi 

podpore. Zdravstvo večinoma rešuje akutne stiske, „oskrbi rane in poškodbe'', brez privolitve 

posameznika pa proces zdravljenja ne steče. Ukrepi ali intervencije policije in zdravstva so 

kratkoročne narave in ne odpravijo vzrokov nasilnega vedenja. Vzgojno-izobraževalne ustanove imajo 

predvsem preventivno vlogo. Pomembne pa so tudi pri odkrivanju nasilja nad otrokom, obveščanju 

pristojnih institucij, sodelovanju pri oblikovanju ocene ogroženosti otroka, načrtovanju podpore 

otroku in potencialno predstavljajo pomemben varovalni dejavnik v razvoju otroka. CSD je pristojen 

za delo z družino. Pri obravnavi nasilja ima vlogo koordinatorja („tkalca mreže'') in izhaja iz pooblastil, 

ki mu jih določa družinska zakonodaja (ZZZDR) in se nanašajo na varstvo koristi otrok.  

Pri ranljivi družini govorimo o kompleksnih in večkratnih problemih. Težave, ki se pogosto zdijo 

protislovne, se kopičijo in vsaka je nujnejša od druge. Pomoč družini je razpršena med različne službe 

z različnimi nalogami in cilji. Vsak angažiran delavec je običajno usmerjen predvsem k svojemu 

procesu pomoči za svoj opredeljeni delni problem. Velikokrat se spregleda medsebojno prepletanje 

problemov in potrebo po njihovi obravnavi v medsebojni povezavi. Strokovna pomoč se aktivira po 

uradni dolžnosti v kriznih situacijah, problemov se loteva ločeno in s perspektive različnih strok, glede 

na predpisane standarde, postopke in protokole (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). To ovira vse 

udeležene v procesu podpore in zaradi pomanjkanja motivacije se procesi predčasno zaključijo. Na 

motivacijo vpliva tudi število vključenih strokovnih služb (delavcev) in s tem število postopkov 

(procesov), zahtev, nalog idr. Nihče pa resnično ne nosi odgovornosti za celoten proces.  

Povezovanje z drugimi institucijami omogoča širši vpogled v družinsko dinamiko in odkrivanje različnih 

načinov vplivanja nanjo. Večplastni pristop pri pomoči družini, ki vključuje pedagoške/vzgojne, 

terapevtske, socialne in kazenskopravne intervencije, podpirajo Bouwkamp, (1996), Paterson idr. 

(2002). 
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ZPND oz. pravilniki, ki temeljijo na njem, zavezujejo institucije k sodelovanju. Na tem področju je 

praksa naredila pomemben premik, iz „vsak vidi s svojimi očmi'', na „več oči, več in bolje vidi''. 

Multidisciplinaren ali medinstitucionalen pristop se je pokazal kot bolj učinkovit in prijaznejši tudi do 

uporabnikov.  

Nasilje oz. izstopajoče vedenje je možno razumeti šele z odkrivanjem edinstvene družinske dinamike. 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) menita, da šele, ko vidimo „problematično'' vedenje v kontekstu, v 

katerem je nastalo in se odvija, lahko odkrijemo, kaj se za njim skriva. Torej »razumevanje družinske 

dinamike in vpliva travmatskih dogodkov na vedenje otroka/mladostnika daje izhodiščno 

razumevanje za oblikovanje individualnega dela in dela z družino« (Kobolt, 2007, str. 143). Kempler (b. 

d., v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) trdi, da je umetnost dobrega procesa podpore in pomoči v tem, 

da ugotovimo, za kaj so stranke motivirane. Pravi pristop k procesu pomoči torej niso postopki in cilji, 

temveč praktični problemi družine. Pomembni značilnosti odraslih, ki se znajdejo v kompleksnih 

situacijah z več problemi, sta izkušnja zanemarjanja in škodljivega ravnanja v mladosti ter občutek 

zapostavljenosti v družbi. Izogibanje pomoči tako sovpada s popolnim nezaupanjem v družbo in 

institucije, ki v njej delujejo.  

Covey (1998, v Kobolt, 2007) opisuje družinsko življenje kot učenje ustreznih navad. Navad o tem, 

kako drug drugemu sporočamo svoja pričakovanja, potrebe, kako družinski člani komuniciramo. 

Govori o tem, da ni nič hudega, če smo v družinah velikokrat na napačni poti, pomembno je, da jo 

prepoznamo, saj nam to daje priložnost, da se vedno znova vračamo na pravo smer. Kljub storjenim 

napakam obstajajo številne priložnosti, da jih popravimo, se začnemo drug do drugega vesti drugače, 

se drug drugemu opravičimo in usmerimo družinsko življenje v smer prilagajanja, medsebojnega 

upoštevanja, a tudi pogajanja o pravilih (prav tam). V družinah, v katerih se dogaja nasilje, je 

pomembno doseči, da starši opustijo napačna dejanja in se naučijo, kako izvajati pravično oblast, 

vodstvo, torej spremeniti vzgojne vzorce (Bouwkamp, 1996). 

Naloga strokovnega delavca je torej, da angažira celotni družinski sistem. Z intervencijami v družino 

moramo vsem družinskim članom sporočati, katere navade so neučinkovite, neustrezne, škodljive ali 

celo življenjsko nevarne (določene oblike nasilja). Obenem pa jim moramo ponuditi drugačne, 

alternativne navade, preko novih izkušenj, zgledov. Večinoma družinski člani ravnajo tako kot najbolje 

znajo, ker s svojim vedenjem zadovoljujejo različne potrebe in ohranjajo nadzor nad lastnim 

življenjem. Kar je poznano, je najbolj varno. Spremembo vselej spremljata negotovost in strah.   
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Po Bouwkampu (1996, str. 39) sistemski teoretični pristop temelji na dveh izhodiščih: 

1. deli sistema vplivajo drug na drugega in na ves sistem zaradi krožne vzročnosti: vsi vplivi so 

obojestranski in vsak je v enaki meri odgovoren; 

2. posamezni simptomi in notranji psihični procesi so proizvod interakcijskih transakcij. 

Učinkovite intervencije morajo biti usmerjene na različne vire potencialno slabo prilagojenega okolja 

(Zigler idr, 1992, v Anderson in Bushman, 2002). Običajni individualni pristopi, ki so v praksi 

najpogostejši, ne upoštevajo številnih dejavnikov, ki so prispevali k razvoju in ohranjanju nasilnega 

vedenja (Simon, 1998, prav tam). Pristop, ki se je v praksi pokazal kot učinkovit, je multisistemska 

terapija – multisystemic therapy (Borduin 1999, Henggeler idr., 1998, v Anderson in Bushman, 2002). 

Gre za na družino usmerjen pristop, ki najprej identificira glavne dejavnike odklonskega in nasilnega 

vedenja (individualne, družinske in družbene) in nato načrtuje pomoč. Intervencija mora biti ustrezno 

prilagojena edinstveni konstelaciji dejavnikov. Priložnosti za ponovno izkušnjo nasilja se omejijo, s 

tem, ko spodbujamo in nagrajujemo prosocialno vedenje. Ta pristop ima dolgotrajne učinke in 

družbo manj stane, kot zdravljenje ali prevzgoja posameznikov (prav tam).  

Razumevanje življenjskih kontekstov uporabnikov je že vrsto let tudi temeljna teoretska paradigma 

socialne pedagogike, katere začetnik je bil Thiersch (1995), dograjevali pa so jo mnogi drugi. Podpira 

usmeritev na uporabnika, problemsko situacijo in življenjske perspektive, ki jih dopolnjuje refleksija 

postopkov profesionalnega ravnanja. Konceptom ocenjevanja in interveniranja dodeli splošne 

naslovne skupine uporabnikov, opredeli izhodiščni in želeni polož, teoretsko, strokovno in družbeno 

utemeljenost ocenjevanja in interveniranja ter realizatorje pomoči – sodelovanje strok, timski pristop, 

strokovne in referenčne kompetence ter razpolaganje z viri pomoči in podpor. Usmerjenost pomeni 

odmik od birokratsko-administrativnih pomoči, saj podporo razume kot prispevek za obvladovanje 

vsakdana. Temelji na načelih prevencije, regionalizacije, decentralizacije, vključenosti uporabnika 

(Thiersch, 1986, v Zorc–Maver, 1997, v Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004). Sistemski pristop poudari 

pomen konteksta in funkcij ter vplivov, ki jih elementi konteksta med seboj delijo s komunikacijo in 

interakcijo. Funkcionalna komunikacija med strokovnjakom(-ki) in uporabnikom(-ki) ter med 

strokovnjaki, če gre za timsko delo, je ključno dogajanje v krožnem procesu ocenjevanja in 

interveniranja. Pristop je usmerjen v prepoznavanje interakcijskih vzorcev, ki ustvarjajo življenjski 

položaj posameznika. V kontekstu sistemske naravnanosti ključ za oblikovanje socialnopedagoške 

diagnoze in intervencij ne tiči toliko v posameznikovi zgodovini, kot v neposrednih interakcijskih 

vzorcih, ki organizirajo vedenje in percepcijo udeleženih. Prepoznavanje, izpostavljanje in 
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razumevanje interakcij omogoča večperspektivni pogled na delujoče vzorce in nudi uporabna 

izhodišča za delovanje. Pomembno je prepoznavanje nastajanja interakcijskih vzorcev, ki vzdržujejo 

„status quo” in ugotavljanje, kako bi razpoložljivi resursi omogočali spremembe v obstoječih 

interakcijah. Nastavki sistemske paradigme nas ne usmerjajo le k prepoznavanju težav, temveč v 

družbeno akcijo, usmerjeno v okolje (prav tam).  

A. Kobolt in J. Rapuš-Pavel (2004) govorita o krožnosti procesa ocenjevanja, interveniranja in 

evalviranja, kot tremi ključnimi segmenti, ki se med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. Ta 

del predstavlja ohlapne smernice, nekakšen zemljevid za ravnanje. Situacijo opisujemo in razlagamo 

kot soodnosno, saj je vsako dogajanje odnosni pojav, ki se udejani v komunikaciji. Ocena situacije je 

komunikacijski in lingvistični fenomen, saj z ocenjevanjem delimo in ustvarjamo nove pomene in 

pojasnjujemo, „izpogajamo” skupno razumevanje. To omogoča aktivno udeležbo uporabnika, 

artikulacijo pogledov, potreb, pričakovanj in pozicij vseh udeleženih. Aktivna udeležba in sodelovanje 

udeleženih zahtevata od strokovnjaka izostren občutek, da se znova in znova prilagaja posamezniku 

in njegovemu položaju. Ta razsežnost strokovnega dela z uporabniki odvzema strokovnjakom moč 

odločanja in zahteva od njih usmerjenost v skupno akcijo in ne v spreminjanje posameznika. 

O nujnosti obravnave celotne družine in vključevanja vseh posameznikov v proces pomoči govori tudi 

Müller (1994, v Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004), po katerem socialnopedagoška intervencija (lat. izvirnik 

„intervenire”, kar pomeni „priti vmes”, „stopiti vmes”) vselej pomeni vmesno posredovanje med 

osebo in njenim problemom (neodvisno od tega, ali gre za problem, ki ga ima oseba, ali za problem, ki 

ga ta „povzroča” drugim). Faza intervencije predstavlja vrsto ponudb oblik pomoči, od okvirno do 

konkretno opredeljenih dejavnosti, od predlogov za spreminjanje situacije, do predlogov, kako 

vplivati na spreminjanje vedenja. Socialnopedagoška intervencija je lahko poseg, ponudba ali skupno 

ukrepanje. Ukrepanje je korak v razreševanju problemske situacije. Pri odločanju o tem, katere 

intervencije in kako se bodo izvajale, so vpleteni strokovnjaki, če gre za timsko spremljanje, zavezani 

teoretskim in strokovnim osnovam svojih poklicev, etičnim standardom in konsenzualno sprejetim 

načelom. Z oblikovanjem primernega intervencijskega „settinga” in strokovnostjo lahko prispevajo k 

ugodnemu razpletu. O tem, da se intervencije socialnih pedagogov praviloma nizajo na kontinuumu 

od izobraževanja, vzgoje, podpornih intervencij, vodenja, korektivnih posegov, svetovanja in 

intervencij s socialno terapevtsko dimenzijo, je več govora v prispevkih, ki so namenjeni temu 

segmentu socialnopedagoškega ravnanja (Kobolt, 1997, prav tam). Elementi tretjega koraka – 

ukrepanje, posegi, intervencije: 
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1. zavezanost etičnim in strokovnim standardom, 

2. varovanje pravic vpletenih do lastne interpretacije in odločitve o ravnanju, 

3. usmerjenost v samopotrjevalne potenciale, 

4. krepitev varovalnih in poskus zmanjšanja ogrožujočih dejavnikov, 

5. razbremenjevanje napetosti in konfliktov, 

6. vzpostavljanje varovalnih meja, 

7. komunikacije med vpletenimi v problemsko situacijo, 

8. intervencije kot usposobitev za samopomoč, 

9. razvoj novih vedenjskih stilov, ki vodijo do učinkovitejšega poravnavanja s samim seboj in 

z okoljem, 

10. doseganje spremenjenih doživljajskih leg, 

11. pridobivanje novih kompetenc, 

12. usklajeno delovanje ter komunikacijsko razvidno sodelovanje med člani tima. 

 »Kot odgovor in poskus razrešitve pomanjkljivosti, ki jih vsebuje standardizacija in objektivizacija, se 

je iz tradicije interpretativne paradigme, etnometodologije in refleksije življenjskega sveta prek 

narativnega izpraševanja, razvijal pristop refleksivnega razumevanja in razlagalnih procesov. Pristop 

temelji na analizi biografskih procesov, uporabljen je tako na področju znanstvenega raziskovanja kot 

socialnopedagoške prakse.«(Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004, str. 283). Avtorji, kot so Noelke (1999), 

Uhlendorf (1999), Kobolt (1999), Rapuš-Pavel (1999), predstavljajo različne modele rekonstruktivnega 

razumevanja pri mladostnikih s težavami v socialni integraciji (Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004). Wilson 

(1996) govori o družinski narativni terapiji kot učinkovitemu pristopu pri obravnavi nasilja otrok nad 

starši, saj omogoča raziskovanje drugih pojavnih oblik nasilja znotraj in zunaj družine ter pripomore k 

odkrivanju nenasilnih interakcij med staršem in otrokom. Kot potrebne in učinkovite oblike pomoči 

družini z izkušnjo nasilja, so se pokazale tudi skupinske oblike pomoči staršem s tovrstno izkušnjo. 

»Rizične otroke lahko odkrijemo že zelo zgodaj v šoli, vendar ne pomislimo na primerne intervencije, 

dokler antisocialni vedenjski vzorci ne izbruhnejo prek naših zmožnosti uspešnega interveniranja.« 

(Jazbec, 2002, str. 211). Muratori (2005) meni, da je razvijanje preventivnih programov ključnega 

pomena pri zmanjševanju rizičnih dejavnikov in krepitvi varovalnih dejavnikov. V primerih, ko so že 

prisotni prvi simptomi, pa sekundarna preventiva. Torej je pomembna zgodnja identifikacija težav. Pri 

preventivi je pomembno tako prepoznavanje potencialno nasilnih situacij kot intervencija ob prvih, 

začetnih znakih nasilja v družini. Terciarna preventiva pa mora predvideti sisteme pomoči usmerjene 
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tako na posameznika kot na družinski sistem, šolski sistem ter širše socialno okolje. Podpira delo v 

mreži in poudarja pomen usklajenega delovanja institucij in skupnega načrtovanja aktivnosti.  

 »Kakovostna pomoč družinam se začne s pravočasnim prepoznavanjem in obveščanjem o problemu in 

pozitivnim pristopom k družini.« Po Schoutu (2007, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) to omogočajo 

naslednji pogoji: 

• Majhna razdalja med lokalnim prebivalstvom in pristojnimi ustanovami. 

• Usmerjena angažiranost strokovnih delavcev k področju. 

• Maneverski prostor za strokovne delavce, ki dajejo pobude. 

• Relativna majhnost. 

• Moralni okvir. 

Britanska študija White idr. (2008, prav tam) je pri proučevanju projektov intenzivnega dela z 

ranljivimi družinami odkrila osem pogojev za učinkovito pomoč družini: 

1. Pritegniti in ohraniti je potrebno dobro osebje. 

2. Število primerov na strokovnega delavca mora biti nizko. 

3. Vsaka družina ima stalnega strokovnega delavca. 

4. Pomoč dobijo vsi družinski člani.  

5. Strokovni delavec ostane, dokler je treba.  

6. Strokovni delavec dobi diskrecijski prostor. 

7. Strokovni delavec ima avtoriteto. 

8. Odnosi z drugimi instancami morajo potekati dobro in učinkovito. 

 

L. Šugman Bohinc (2000) govori o soustvarjanju ugodnega konteksta za razvoj in stabilizacijo 

sprememb v smeri želenega razpleta problema oziroma o splošnih vidikih in strategijah kibernetike 

sprememb in stabilnosti v interakciji psihosocialne pomoči: 

• udejanjanje kibernetske (hermenevtične) epistemologije opazovanja in ravnanja 

• skupno dogovarjanje o želenem razpletu problema 

• preverjanje epistemoloških predpostavk klienta in svetovalca, terapevta 

• pridruževanje klientu 

• uporaba klientovega osebnega jezika razumevanja in ravnanja (utilizacija) na način, ki 

bo podpiral in pospešil njegovo samouravnavanje 
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• vzpostavljanje neposrednega stika s klientom z zrcaljenjem telesnih gibov, glasu, 

obraznega izraza, kretenj, dihanja klienta in z usklajevanjem s primarnim zaznavnim 

načinom in zaznavno taktiko klienta, prek uporabe njegovih zaznavnih metafor 

• uporaba metodičnih načel sistemskega socialnega dela 

• odprtost za preizkušanje reda spremembe, potrebne za rešitev problema 

• prispevanje k temu, da klientski sistem dobi več moči, uporaba (utilizacija) klientovih 

lastnih virov (po)moči — perspektiva, leksikon moči 

• preokvirjanje klientovih neučinkovitih (paradoksalnih) vzorcev reševanja problema 

• osebno, konkretno, tukaj in zdaj 

• od zakaj h kako, od problema k rešitvi, od preteklosti v prihodnost 

• uporaba paradoksa (predpisovanje simptoma itn.) 

• prestrukturiranje problema in rešitve v času in prostoru 

• pripovedovanje zgodb, pravljic, analogij, metafor, šal ipd. 

• vprašanje čudeža, vprašanje smisla, vprašanje izjeme ipd. 

• oblikovanje načrta uresničljivih (majhnih) korakov za sprožanje ustreznih sprememb 

• prispevanje k stabilizaciji nastalih sprememb 

• razvidna uporaba povratnih informacij vseh udeleženih v problemu in rešitvi 

• večkratno preverjanje dogovora glede želenega razpleta problema in njegovega 

dosedanjega uresničevanja (krepitev, pohvale, spodbude) 

• uresničevanje kibernetske opredelitve in metode razgovora 

 

Skozi ves proces podpore so pomembni procesi krepitve moči. Strokovni delavec mora aktivirati 

pozitivne vire in zmožnosti družine, učiti jih mora novih spretnosti, zaustaviti mora negativne 

tendence in jih preusmeriti v pozitivno vedenje. Najbolj učinkovito nagovorimo moč družine, ko sami 

dajemo dober zgled in ne pričakujemo od drugih, česar sami ne delamo. Smo model zdravega 

odraslega in dobrega starša. Dober starš je zdrav odrasli, ki zna biti razumevajoč, ljubeč, zaščitniški in 

po potrebi nadzorujoč in zahteven ali ravno prav popustljiv. Cilji, ki jih postavljamo, pa morajo biti 

dosegljivi in realistični. Integralni del procesa podpore in pomoči je motivacija, ki pa ni stabilen 

dejavnik (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).  
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2.4.2.1. Pasti v procesih podpore in rešitve 

Podobno kot v družinah, do neustreznih in škodljivih interakcijskih vzorcev prihaja tudi v procesih 

podpore. Strokovne službe oz. strokovni delavci se zapletejo v začaran krog, ki utrjuje občutek, da 

pomoč ne deluje, v procesih podpore prihaja do zastojev ali celo ne stečejo. V spodnji tabeli 

prikazujem vzorce, s katerimi klient vstopa v proces podpore, in ki predstavljajo pasti za strokovnega 

delavca. Avtorja podajata tudi rešitve oz. ustreznejše odzive (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Vzroci interakcij, 
 ki jih izzove klient 

kot… 

Pasti  (neustrezni odzivi)  
strokovnega delavca 

Rešitve  
(ustrezni odzivi) 

Jezen, impulziven 
otrok Popustljiv starš Kaznujoč starš Ljubeč starš, ki postavlja meje 

Priden, prilagojen 
otrok Zaščitniški starš Zahteven, avtoritaren Ljubeč, popustljiv starš 

Užaljen otrok Razumevajoč starš Kaznujoč, zahteven starš Ljubeč starš z avtoriteto 

Zastrašen Zaščitniški Zahteven Ljubeč, sprejemajoč starš 

Izgubljen otrok Zaščitniški starš Kaznujoč starš Ljubeč, zaščitniški starš 

Težaven otrok Popustljiv, razumevajoč 
starš Strog, kaznujoč starš Ljubeč starš z avtoriteto 

Nestabilen otrok Zaščitniški, popustljiv Zahteven starš z 
avtoriteto Razumevajoč, ljubeč starš 

 

Tabela 4 Vzorci interakcij, ki jih izzove klient in odzivi strokovnega delavca (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Prepoznavanje in razumevanje vzorcev s katerimi družinski člani vstopajo v procese pomoči je zelo 

pomembno, saj se le tako lahko izognemo neustreznim in neučinkovitim odzivom. Velikokrat prav 

napačni pristopi in ravnanja strokovnih delavcev ovirajo procese podpore družinam, vzbujajo nemoč 

in odpore pri vseh udeležencih ter utrjujejo obstoječe interakcijske vzorce med staršem in otrokom.   
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Bierman (1969) je zasnoval krožni model interaktivnega terapevtovega delovanja na podlagi dimenzij: 

aktivno-pasivno in sprejemajoče-zavračajoče. Na osnovi slednjih je sestavil model štirih kvadrantov in 

z izsledki raziskav opisal učinkovitost vedenja strokovnega delavca (slika 7).  

 

 

Slika 7 Krožni model po Biermanu (1969, prav tam, str. 196). 

 

aktivno 
negativno            

I (+ -) 

aktivno 
pozitivno    
IV (+ +) 

pasivno 
pozitivno   

III (- +) 

pasivno 
negativno       

II (- -) 

aktivno 
strukturirajoče 

konkretno 
konfrontirajoče 

izrazno 
vitalizirajoče 

pristno 

                  
Zahtevajoče 
obvladujoče 

zavračajoče 
sovražno 
hladno 

neempatično 
nedostopno  
ignorirajoče 

pasivno 
ambivalentno 

abstraktno 
izogibajoče se 

zadržano 
nevtralizirajoče 

previdno 

empatično 
angažirano 
srečujoče 

pazljivo 
sočustvujajoče 

dovoljujoče 

               
priznavalno 

ljubeče toplo 
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Izsledki številnih raziskav so pokazali, da najboljše rezultate v procesu podpore in pomoči dosega 

aktiven pristop strokovnega delavca, ki je angažiran, strukturirajoč in konfrontirajoč, v kombinaciji s  

pozitivno, toplo in razumevajočo držo  (prav tam). 

2.5.  Sklepni povzetki  

Temeljna teoretična izhodišča povezujejo spoznanja o razumevanju družine kot najbolj vplivne 

človekove skupine, različna razumevanja in dejavnike, ki vodijo do nasilnih vedenj nasploh in v družini 

ter obstoječe podpore in ukrepe države na področju nasilja v družini. Poudarek je na sistemskih 

spoznanjih o funkcioniranju družine, kot skupine z raznolikim notranjim dogajanjem ter interakcijo z 

dejavniki ožjega in širšega socialnega okolja. Predstavljene so intervencije države na področju 

obravnave nasilja v družini in spoznanja o procesih podpore ranljivim družinam. 

Spoznanja o pomenu najzgodnejših procesov navezovanja med materjo in otrokom, interakcijskih 

vzorcih, izražanju čustev, zadovoljevanju potreb, medgeneracijskih vlogah, vzgojnih stilih, načinih 

soočanja ter razreševanja konfliktov med družinskimi člani, so osnova za teoretsko analizo dinamike 

odnosov v izbranih družinah. Prepoznavanje, izpostavljanje in razumevanje interakcij v družini 

omogoča večperspektivni pogled na delujoče vzorce. Sodobne razlage agresivnosti, ki odkrivajo 

prepletenost in interaktivnost bioloških, okoljskih, psiholoških in socialnih dejavnikov (Fedeli, 2014;  

Kornadtov, 1985; Anderson in Bushman, 2002) dajejo usmeritev pri analiziranju dinamike nasilja na 

relaciji starš-otrok.  

Analiza procesov podpor družinam temelji na ciljih intervencij države na področju nasilja v družini, 

vlogah in pristojnostih soudeleženih institucij (predvsem CSD) ter spoznanjih o značilnostih oziroma 

pogojih učinkovite pomoči družini. Slednje je še posebno pomembno, ker je povzročitelj nasilja v 

izbranih družinah mladoletni družinski član, ki uživa posebno varstvo ter je istočasno v vlogi žrtve in 

ogrožen. Velik poudarek je na sistemskemu pristopu k nudenju pomoči ter spoznavanju in 

razumevanju družinskega sistema kot nujnima pogojema in ciljema v procesu nudenja pomoči, kar 

poudarjajo (Thiersch, 1986, 1995; v Zorc–Maver, 1997, Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004).  

Pomen povezovanja organov in organizacij (CSD, vzgojno-izobraževalnih organizacij, zdravstva, 

policije) ter načrtovanja usklajenih dejavnosti temelji na sistemski paradigmi in je osnova 

medinstitucionalnega sodelovanja. Sodelovanje v procesih podpore razumem kot socialno akcijo 

usmerjeno v okolje (Kobolt in Rapuš-Pavel, 2004), ki zahteva razumevanje in interventno usmerjanje 

tudi na delovanje ožjega in širšega socialnega okolja, upoštevanje interaktivnega delovanja med 
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sistemi oziroma življenjskimi področji in posameznikom (Kobolt in Rapuš - Pavel, 2006). Slednje bo 

osnova pri analizi sodelovanja med institucijami.  

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema  

Na osnovi prepleta in medsebojnega součinkovanja raznolikih dejavnikov, ki oblikujejo odnose in 

vzorce interkacij v družinah ter hkrati sprožajo in utrjujejo nasilje v njih, kar je razvidno iz 

teoretičnega dela, raziskovalni problem opredelim kot uporabo teoretičnih spoznanj pri analizi in 

sintezi podatkov, ocen in opisov interakcijskih vzorcev v izbranih procesih podpor družinam, kjer so se 

vključile poleg centra za socialno delo tudi druge ustanove. V analizi iščem dejavnike, ki oblikujejo 

odnosne vzorce v družinah in  vplivajo tudi na pojav nasilja v njih. Hkrati raziskujem in analiziram  

vzorce ravnanja strokovnih služb (šole, zdravstva, policije, sodstva) s poudarkom na CSD. Zanimali so 

me zaznavanje in prepoznavanje nasilja (iz perspektive družinskih članov in vključenih strokovnih 

delavcev), načini odzivanja in ukrepanja pristojnih ustanov (predvsem CSD) na informacije o nasilju in 

sodelovanje med institucijami pri obravnavi nasilja v družini.  

3.2. Raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja 

Raziskovalni cilji, izhajajoč iz zgoraj opisanega raziskovalnega problema, so naslednji:   

Poglobiti razumevanje dinamike nastajanja in razvoja agresivnosti oz. nasilja in drugih dis-

funkcionalnih vzorcev a tudi virov moči, v spremljanih družinah. Oprediliti stičnosti in različnosti med 

družinskimi vzorci, odnosi in okoliščinami družinskih potekov, opisati in reflektirati načine odzivov 

družinskih članov na obravnavo in podporo s strani soudeleženih ustanov, (predvsem CSD, ki je po 

uradni dolžnosti pristojen za pomoč družinam). Prepoznati ključne elemente v soustvarjalnih procesih 

podpore v izbranih družinah, analizirati dejavnike interaktivnega sovplivanja družin – staršev in 

mladostnikov/-ic – ter udeleženih strokovnih delavcev oziroma delavk različnih ustanov. 

Na tej osnovi raziskovalna vprašanja delim v tri sklope:  

- prvi (A) se nanaša na družino (interakcijske vzorce med staršem in otrokom),  

- drugi (B) na interakcijske vzorce v procesih podpore,  

- tretji (C) pa na sodelovanje med strokovnimi službami (predvsem šolstvom, 

zdravstvom in CSD). 
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A. Družina: 

1. Katere interakcijske vzorce in značilnosti odnosov med starši in mladostnikom(-co) je 

mogoče prepoznati v posamezni družini kot spodbujevalce odnosnih problemov in 

nasilnega vedenja? 

2. Kateri dogodki v družini in vedenjski vzorci mladostnika(-ce) so sprožili procese podpore in 

ukrepanja?     

B. Procesi podpore: 

1. Kakšne značilnosti je mogoče prepoznati v razvoju in dinamiki odnosov med družino in 

mladostnikom(-co) ter pristojnimi službami, ki so se vključevale v procese podpore in 

obravnave? 

2. Katere spremembe v funkcioniranju in doživljanju družine in mladostnika(-ce) je mogoče 

zaznati v procesih podpore in katere posege (intervencije) so vključene osebe doživljale 

kot uspešne in koristne? 

3. S katerimi viri moči, izzivi ter ovirami so se v procesih podpore srečevale družine in njeni 

člani ter vključeni strokovni delavci (predvsem strokovne delavke CSD)? 

4. Kateri vzorci ravnanja CSD so vplivali na spreminjanje interakcijskih vzorcev in kateri so jih 

utrjevali? 

5. V kakšnih okoliščinah so se razvijale strategije ravnanja in posegov (intervencij) CSD (načini 

odzivanja, vzorci)? 

C. Sodelovanje med ustanovami: 

1. Kako je potekalo sodelovanje med ustanovami, ki so soudeležene v procesu podpore (CSD, 

šolo, zdravstvom in policijo)? 

2. Katere elemente in značilnosti lahko na osnovi analize procesov in njihove sinteze 

razumemo kot skupne vzorce in kako lahko to oblikujemo v smernice za ravnanje 

vpletenih ustanov v podobnih situacijah? 
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3.3. Raziskovalna metodolgija 

V empiričnem delu je izvedena kvalitativna raziskava na osnovi temeljnih principov kvalitativnega 

raziskovanja (Creswell, 2002, v Kordeš in Smrdu, 2015) in drugih virov, kar je razvidno iz opisa v 

nadaljevanju: 

- analiza in kodiranje podatkov, pomembnih za opis in razumevanje teme, 

- interpretacija pomena informacij na osnovi osebne refleksije in preteklih raziskav, 

- zaključno poročilo, ki vključuje razmislek o osebni pristranskosti in fleksibilni strukturi. 

 

3.3.1. Raziskovalna metoda: študija primera 
Kvalitativna raziskava („multipla” študija primera) temelji na analizi dokumentacije CSD o delu z 

družinami. Dokumentacija (zapisi pogovorov, ocene drugih ustanov, dogovori, opažanja in zaznamki 

strokovnih delavcev/delavk idr.) je časovno urejena, kar omogoča uvid v razvojno dinamiko procesov. 

Analiza kronoloških dogajanj (razporeditev dogodkov od začetka vstopa v družino in analiza 

interakcije med socialno službo in družino), daje vpogled v posamezni proces podpore ter odzive 

družin in njenih članov/članic. Analizirane procese primerjam, iščem stičnosti in razlike ter globlje 

vzvode za poteke. Delo zaključujem s formuliranjem teorije oziroma teorij in odgovorov na 

zastavljena vprašanja. 

»Študija primera je osrednja metoda, ki jo je razvil pristop socialne diagnoze in je dolga leta 

obladovala socialno in druga področja, in se še danes usmerja na spoznavanje individualne življenjske 

lege in njene vpetosti v družbeni kontekst. V tej tradiciji so bile razvite sistematične kompetence, ki 

tvorijo jedro profesionalnega ravnanja pri iskanju in organizaciji ključnih podatkov.« (Kobolt in Rapuš-

Pavel, 2004, str. 281). Študija primera je način raziskave, ki vključuje določen sodoben fenomen 

znotraj konteksta stvarnega življenja (Yin, 1984, v Vogrinc, 2008). Vključuje podrobno in poglobljeno 

raziskavanje udeleženca (primera), kot tudi z njim povezanega konteksta (Creswell, 2009, prav tam). 

Uporabljamo jo za raziskovanje zaokroženega dogajanja v družbeni entiteti, z uporabo raznolikih 

metod in tehnik. Gradi na predpostavki, da preučevanje enega samega primera privede do odkritja 

obrazcev ravnanja, ki jih lahko povežemo v strategijo ravnanja, ki je skladna sama v sebi. Ponavljanje 

obrazcev v okviru ene same študije utrjuje zaupanje v njihov obstoj in v njihovo povezanost s 

kontekstom. Kljub temu pa velja opozoriti, da ugotovitve ene študije primera predstavljajo zgolj prvo 

in ne zadnjo besedo na določenem področju raziskovanja. Sledile naj bi ji študije nadaljnjih primerov, 

ki bi utrdile zaupanje v ugotovitve prve s ponovitvijo opažanj in ugotovitev, predvsem pa z 
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razpredenjem mreže nadaljnjih povezav med pojmi (Mesec in Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Študija 

primera je zlasti uporabna, kadar želimo raziskati določeno področje, problem ali situacijo, ki nas 

globlje zanima. Tako običajno izberemo določen primer, ki nas posebno zanima, in ga redno 

opazujemo dalj časa. Primer je običajno povezan z nekim procesom. Primer je lahko en sam ali ena 

skupina ipd., tako da ločimo več vrst študije primera (Patton, 1987, prav tam). 

Glede na obsežnost dokumentacije socialnega dela z družino in prepletanje različnih postopkov, 

nalog ter storitev, sem se odločila, da bom proučila tri primere dela z družino. 

3.3.2. Vzorec in proces zbiranja podatkov 

V raziskavo sem vključila tri namensko izbrane družine, ki so bile intenzivno obravnavane na enem 

CSD v Sloveniji. Podatki o centru in drugih ustanovah, vsi osebni podatki o udeležencih ter kronološki 

podatki iz procesov pomoči so bili spremenjeni.  Predhodno je bila pridobljena prostovoljna privolitev 

udeleženih o uporabi podatkov iz dokumentacije v raziskovalne namene. Tako so v celoti spoštovane 

pravice vseh udeležencev o varstvu podatkov. 

3.3.3. Opis procesa raziskovanja 
Podatke oz. gradivo za analizo sestavljajo vsi dosjeji oz. celotna dokumentacija o primerih. Dokumenti 

v posamezni mapi so bili pregledani in kronološko urejeni. Kronološko urejeni anonimni podatki so 

bili osnova za analizo. Kvalitativno analizo primerov sestavljajo trije zaporedni postopki. V prvem delu 

raziskovanja sem uredila dokumentarno gradivo za posamezni primer. Pridobila sem vse spise oz. 

mape, ki jih je CSD vodil o  posamezni družini. Družine so bile obravnavane v okviru različnih nalog po 

zakonu, javnih pooblastil in socialnovarstvenih storitev. Pisni dokumenti so obsegali zapisnike, 

poročila, uradne zaznamke, zapise pogovorov, odločbe itd. Po potrebi sem dokumente uredila, 

vendar so bili večinoma že kronološko urejeni. Prvi del študije je posvečen analizi razporeditve 

dogodkov na časovni osi, njihovi pogostosti in izmenjavanju dogodkov raznih vrst. Zaradi lažje 

preglednosti sem dogodke vnašala v tabelo tako, da sem jih sproti kodirala in sestavljala sinhrono 

kronologijo. To mi je vzelo precej časa, saj sem ob pregledovanju dokumentacije podatke o preteklem 

dogajanju v družinah morala časovno umestiti (vsaj okvirno). Ko je bilo o primeru vodenih več spisov, 

pa je bilo potrebno zapise primerjati in povzeti najbolj značilne opise. Ko sem v grobem oblikovala 

kronologijo, sem ponovno pregledala zapise in jih skušala čim bolj natančno kodirati glede na vrsto 

dogodka. Obsežno dokumentacijo sem skrajšala na ta način, da sem ohranila pomembne dogodke, ki 

omogočajo  vpogled v razvoj dogodkov v družini in potek procesov pomoči. Posamezne značilnosti 
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razporejanja dogodkov sem primerjala in povezala med seboj ter jih interpretirala. Tako sem osvetlila 

pomembne značilnosti v razvoju dogajanja pri obravnavi primerov. 

Sledi analiza interakcij med družino in strokovno službo, katere namen je odkrivanje ponavljajočih se 

vzorcev interakcije, kar odkrije dimenzije, ki kot celota sestavljajo določeno strategijo dela. Bistvo 

tega analitičnega postopka je, da ob pozornem branju dogajanje, ki nam vzbudi pozornost, zapišemo 

v obliki jedrnatega povzetka, ga poskušamo razložiti in odkriti njegov pomen (interpretirati), na koncu 

pa slednje še povzeti z nekaj besedami in izraziti bistvo in pomen interakcije. 

Analiza po časovnici nam v prvi vrsti pokaže pogostosti dogodkov in izmenjavo dogodkov različnih 

vrst. To je preprosta, a uporabna tehnika za refleksijo dela na primeru. Ugotovitve, do katerih 

pridemo, same po sebi niso pretresljive, ko pa posamezne značilnosti razporejanja dogodkov 

primerjamo in povežemo med seboj ter jih interpretiramo, nam osvetlijo pomembne značilnosti v 

razvoju dogajanja pri obravnavi primera (Mesec in Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Zaporedne dogodke 

sem oštevilčila in jih razporedila (sinhrono) glede na vrsto ter prikazala z diagrami. 

»Delo pri kvalitativni analizi moramo končati s formuliranjem teorije. Teorija je v bistvu povzetek 

vsega kar smo ugotovili, prepričljiva pripoved. Bolj kot univerzalne teorije iz katerih sicer izhajamo 

potrebujemo kontekstualno vezane teorije, dobre za vsakdanjo rabo.« (Mesec, 1998, str. 379-382).  

Poleg izbire ustreznih metod in teorij, so glavne značilnosti kvalitativnega raziskovanja še: 

prepoznavanje in analiza različnih perspektiv; raziskovalčeva refleksija o raziskavi kot o delu procesa 

produkcije znanja ter različnost pristopov in metod (Flick, 2009, v Kordeš in Smrdu, 2015). 

Kontekstualno vezane teorije sem tako dopolnila z osebnimi refleksijami. Vsaka vrsta odnosa do 

raziskovanega namreč na svoj način vpliva na rezultate raziskave. Zaradi tega je refleksija in opis 

odnosa bistven del zagotavljanja veljavnosti poročila. Skozi to ugotovitev se nam kaže paradoks 

udeleženega kvalitativnega raziskovanja: bolj ko se zavedamo (in artikuliramo) svoje udeleženosti pri 

konstrukciji teorije, manj ta vpliva na izid raziskovanja. Ni torej toliko pomembno, kakšen je naš 

odnos do raziskovanega pojava (človeka, skupine), bistveno pa je, da poročilo vsebuje jasno 

artikulirano refleksijo naše pozicije (Kordeš, Gimpelj in Bojc, 2012, prav tam).  

3.3.4. Faze analize primerov 
Postopek, ki ga uporabljam, je uporaben in primeren za analizo primerov, pri katerih je izpostavljena 

časovna dimenzija. Pri svetovalnem ali socialnem delu z družino gre za dolgotrajni proces (večletno 

delo), lahko  tudi za kratkotrajnejšo intenzivno obravnavo z intenzivnim dogajanjem, a tudi tu je 
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časovna dimenzija pomembna z vidika pojava več dogodkov v krajšem času, kar omogoča vpogled v 

razvojno dinamiko (Mesec, prav tam, str. 383). 

»Za analizo in interpretacijo kvalitativnih podatkov je nujna mnogo tesnejša zveza s teorijo kot pri 

kvantitativnih podatkih, zato je rezultat analize enega samega primera konceptualizacija, ki ima 

značilnosti teorije v nastajanju, teorije v smislu hipotetične pojasnitve, ugotovitve ali opisa pravilnosti, 

zakonitosti, tipologije, ki se v nadaljnjem raziskovalnem postopku preverja.« (prav tam, str. 384). 

Nobena analiza ne pripelje do dokončnih spoznanj, absolutne resnice. Vsako empirično gradivo je 

omejeno in nepopolno in bi ga bilo mogoče dopolniti z drugim, dodatnim gradivom in ga ponovno 

analizirati, a bi to terjalo še mnogo več časa.  

Analiza posamezne študije primera je potekala v treh fazah: 

1. Urejanje dokumentarnega gradiva in sestavljanje kronologij dogodkov, 

2. Analiza kronoloških in interakcijskih vzorcev ravnanja, 

3. Sklepna konceptualizacija (oblikovanje oz. formuliranje teorije). 

 

3.3.4.1. Urejanje dokumentarnega gradiva in sestavljanje kronologij dogodkov 
Na podlagi skrbno urejenih map sem rekonstruirala kronologijo dogodkov in jo zaradi večje 

preglednosti prikazala v obliki tabele, znotraj katere sem dogodke sproti opredelila na dogajanje v 

družini oz. med družinskimi člani ter dogodke v okolju oz. aktivnosti in ukrepe strokovnih služb. Enota 

kronologije je torej dogodek. Ob vsakem dogodku sem navedla naslednje podatke: Čas (leto in 

mesec), ustanovo in opis dogodka, aktivnosti, ravnanja. Pri tem sem bila pozorna na čas (vsaj okvirni), 

ko se je dogodek odvil. Ko točnega časovnega obdobja ni bilo možno določiti, sem določila le leto. 

Sicer sem dogodke zapisovala po mesecih. Bolj kot vrsta dokumenta, ki sicer daje podatek o tem, ali 

je šlo za storitev ali upravni postopek, me je zanimala sama vsebina zapisov, interakcija med družino 

in strokovno službo, dinamika v dogajanju. Ponekod sem povzemala večje dele besedil in citirala 

dobesedne izjave udeležencev. Skušala sem zajeti bistveno in značilno, bila pozorna na morebitno 

ponavljanje ter izpustila podatke, ki bi bili za raziskavo nepomembni. Osnovni opis kronološko 

razvrščenih dogodkov je predstavljal osnovo za nadaljnjo analizo. Dogodke v družini sem prikazala na 

levi strani tabele. V desni strani tabele sem prikazala dogodke v okolju – ukrepanje služb in jih 

različno obarvala (glede na institucijo). Z letnicami sem označila tudi obdobja, ko ni bilo nobenega 
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zapisa o dogajanju v družini in dogajanju v okolju, zaradi razvidnosti kontinuitete in praznine v 

dogajanju. Dogodke sem oštevilčila zaradi računalniške obdelave (grafičnega prikaza). 

Na podlagi sinhrone kronologije sem izdelala sinhrone kronološke diagrame. Na abscisno os sem 

nanašala čas (leta in mesece), na ordinato število dogodkov.Upoštevala sem tudi prazna obdobja. S 

pomočjo diagrama sem prikazala, kdaj je bilo več dogajanja, kdaj so se nizali dogodki in kdaj je bilo 

manj dogodkov oziroma kaj nam pove odsotnost beleženja dogodkov. Vsak dogodek sem kodirala že 

v fazi oblikovanja osnovne kronologije. Po skrbnem prebiranju zapisov in primerjavi dokumentov sem 

določila kategorijo dogodka. Določeni zapisi so bili razčlenjeni na obe kategoriji. Sinhroni kronološki 

diagram poudarja kvalitativen vidik, saj razdeli dogodke po udeležencih, prikaže prepletanje sosledij 

vrst dogodkov. Prvi diagram prikazuje dogajanje v družini in dogajanje v okolju. Drugi diagram pa 

dogajanje v okolju še razčleni na različne akterje. Podobno so prikazane aktivnosti institucij v sinhroni 

kronologiji. Pri tem sem uporabila različne barve (glej legendo). Na podlagi časovne razporeditve 

dogodkov je moč sklepati o značilnosti dogajanja v družini in intervencij v družino. 

V kronološkem povzetku sem razdelila celoten potek dogodkov na značilna obdobja, značilne širše 

časovne enote. Pri tem sem temeljila na dognanjih analize o kopičenju dogodkov, časovnih krivuljah 

in časovni soodvisnosti dogodkov raznih vrst. Posamezna obdobja sem poimenovala. 

3.3.4.2. Analiza vzorcev ravnanja 
Potem, ko sem skrbno uredila kronologijo dogodkov, sem jo analizirala in interpretirala. Oblikovala 

sem pojme, s katerimi sem na abstraktni ravni poimenovala posamezne značilnosti časovnih potekov 

in značilnih zaporedij dogodkov. Analiza je sestavljena iz treh zaporednih korakov.  

(1) Analiza časovnih vzorcev ravnanja oz. dogodkov (kronologij)  

(2) Analiza sekvenc dogodkov 

(3) Analiza logike intervencij (implicitnih teorij akterjev) 

3.3.5. Ocena ogroženosti 
Za posamezni primer sem izdelala oceno ogroženosti. Ocena ogroženosti je zelo pomembna z vidika 

načrtovanja pomoči družini in otroku ter odločanja o morebitnih ukrepih CSD. Ocena se nanaša na 

različne dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj in jih delimo na dejavnike tveganja in varovalne 

dejavnike. Pri delu z družino je pomembno krepiti varovalne dejavnike in s tem zmanjšati vpliv 

dejavnikov tveganja. Oceno ogroženosti oblikujemo na podlagi različnih virov podatkov, z vidika 
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različnih strok in procesno. Ocena torej ninekaj dokončnega, temveč se z razvojem posameznika 

dogodki v družini, dogodki v ožjem ter širšem okolju in intervencijami strokovnih služb spreminjajo.  

3.3.6. Osebna refleksija  
Posamezni primer zaključujem z osebno refleksijo, ki temelji na doživljanju raziskovanega primera.  

 

3.4. Rezultati multiple študije primera- ugotovitve in interpretacija  

3.4.1. Družina 1 
 

Mladostnica izhaja iz enostarševske družine in je edinka. Z mamo živita v lastniškem stanovanju. 

Mama je zaposlena. Oče je odsoten. Ima dolgotrajne težave z odvisnostjo od prepovedanih drog in 

alkohola. Do petega leta starosti otroka so družinski člani živeli skupaj. Takrat je oče šel prvič na 

prestajanje zaporne kazni. Večkrat je bil na prestajanju zaporne kazni zaradi premoženjskih deliktov. 

Nima urejenega prebivališča. Zaradi lastne materialne ogroženosti ne prispeva k preživljanju otroka. 

Njegove osebne težave ter odklonski življenjski stil vseskozi predstavljajo oviro pri aktivnem 

sodelovanju z materjo pri vzgoji in varstvu otroka. Do 12. leta je imela hčerka z njim občasne stike, 

kasneje jih je začela odklanjati. Družina nima razvite socialne mreže. Mama je s sorodniki v sporu. 

Nikoli niso sprejeli partnerja, zaradi njegovih težav z odvisnostjo, kriminalnih dejanj in nasilja, ki ga je 

izvajal nad njo že v nosečnosti. Sorodniki so kritični tudi do vzgojnih metod matere. Vedenje 

mladostnice obsojajo in je ne sprejemajo.  

Na CSD so procesi podpore družini potekali dve leti, v okviru različnih nalog po zakonu (težave v 

odraščanju brez kaznivih dejanj, naloge za preprečevanje nasilja v družini), javnih pooblastil 

(skrbništvo za posebni primer, oddaja v zavod, obravnava mladostnikov v kazenskem postopku) in 

socialnovarstvenih storitvev (pomoč družini za dom). Procese podpore na CSD so izvajale tri 

strokovne delavke. CSD je v procesu nudenja pomoč sodeloval s šolstvom (OŠ in SS in VZ), policijo, 

zdravstvom in sodiščem. 
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3.4.1.1. Sinhrona kronologija 
Legenda: 

Šolstvo (OŠ, SŠ, VZ) = oranžna 

CSD = rdeča 

Policija = modra 

Zdravstvo = zelena 

Tožilstvo in sodišče =  rumena 

Št. = število dogodkov oz. aktivnosti  

Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. 
Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

1998 
Nasilje očeta do matere (že v času nosečnosti). 

2  0 Prekinitev stikov matere s svojimi sorodniki, ki ne sprejemajo 
partnerstva. 

2003 Oče gre na prestajanje zaporne kazni. 1  0 

2007 
Po prestani kazni mati sprejme očeta domov (nadaljuje se 
psihično nasilje, izsiljevanje denarja ipd.). 

1  0 

2008 

Mama očetu odkloni bivanje doma-oče postane brezdomec. 
Zamera s strani hčerke (»očitala mi je, da mu nisem 
pomagala. Da je zaradi mene na cesti. Jaz pa sem morala 
misliti na naju, bala sem se, da bo kdo potrkal na vrata, da 
bova ostali brez strehe nad glavo...«). 

3  0 Prvi nasilni dogodek (klofuta mami). »Ne spomnim se kaj je 
bil povod, verjetno sem ji kaj prepovedala ali ji nisem dala, 
kar je hotela...« 
Mama poišče psihološko pomoč, a hčerke ne more pripraviti 
do tega, da gre z njo, ne vidi smisla v vključitvi v proces 
podpore. (Težave pripisuje hčerki). 

2010 
Oče biva v zavetišču za brezdomne, a ga mora zapustiti 
(uživanje prepovedanih drog, kršitve pravil). 2  0 
Mladostnica se pri športni aktivnosti poškoduje-operacija. 

2011 
JUN 

Mama poroča šoli o lastni stiski in vzgojni nemoči. Stisko 
povezuje z odsotnostjo odnosa z očetom, strahom pred 
neuspehom v šoli (»vedno je bila uspešna v šoli, zdaj pa ima 
težave. Karkoli ji rečem, mi grdo odgovori. Pravi, da nimam 
pojma, da naj skrbim zase. Na moje zahteve se ''požvižga''. 
Rada bi ji pomagala, pa ne vem kako. Odklanja vse, kar ji 
predlagam.« 

1  0 

2011 
JUL 

Mama sporoča, da na hčerko nima več vzgojnega vpliva in 
sprejema strokovno pomoč. »Želim si, da bi mi kdo svetoval 
kako ravnati, saj ponoči ne spim, v službi mislim nanjo, težko 
mi je priti domov, panična sem, ko zvoni telefon..« 

1 

Šola pošlje dopis CSD s pobudo za nudenje 
pomoči mladostnici in družini. Poroča o učni 
neuspešnosti, kljub dobrim sposobnostim; 
kopičenju izostankov od pouka; upiranju 
avtoritetam, drznem vedenju, prevzemanju 
vodilne vloge v vrstniški skupini (tedaj 
obiskuje 8. razred). Močno področje 
mladostnice je šport, a ga ne more 
prakticirati zaradi poškodbe. 

6 CSD vabi starša, a se ne odzoveta. 
CSD opravi več pogovorov (4) z mamo v 
katerih sporoča o svojih stiskah in občutkih 
krivde. Želela je zaščititi hčerko pred resnico 
in je očeta vedno prikazovala v dobri luči, ko 
ni zmogla več, se je hči obrnila proti njej. 
Očeta zelo pogreša, a je obenem jezna nanj. 
Odklanjanje obiskovanja pouka pa mama 
povezuje z dogodkom v šoli o katerem hči 
noče spregovoriti. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

2011 
AVG 

 0 

CSD opravi pogovor z mamo, v katerem 
mama poroča, da sta se s hčerko dogovorili, 
naredili načrt kako bo z novim šolskim letom, 
obljubila ji je, da ne bo izostajala. Plačala ji je 
inštrukcije, da nadoknadi zamujeno, čuti se 
sproščeno v odsotnosti pritiskov s strani šole, 
izboljšal se je njun odnos. Predlaga, da 
počakamo s pogovorom s hčerko, saj ga 
odklanja. 

1 

2011 
SEPT 

Mati poroča, da ne obvladuje vedenja hčerke, iz vseh strani 
čuti pritiske, hčerka se upira, konflikti prerasejo v verbalno 
nasilje in samovoljno vedenje (ponočevanje, neupoštevanje 
pravil in dogovorov, izsiljevanje denarja). »prej me je skrbela 
le šola, doma ni bilo večjih težav, zdaj pa preživlja veliko časa 
zunaj doma, ne vem kje je, kaj se z njo dogaja. Ni mi všeč 
njena družba.« 

1 

Šola seznanja mamo z odsotnostmi in išče 
rešitve. 

3 
CSD vabi ločeno očeta in mladostnico, a se 
ne odzoveta. 

CSD svetuje mami glede podpore hčerki. 
Predlaga, da ju obišče na domu. 

2011 
OKT 

Mama v šoli zaupa: »vsako jutro jo skušam zbuditi na 
prijazen način, ona pa me na grob način pošlje iz sobe. 
Nazadnje me je odrinila. Jaz jo prosim, da vstane in se 
odpravi k pouku, a se razjezi, začne vpiti name...ugotavljam, 
da moji poskusi niso uspešni in vplivajo negativno na najin 
odnos.« 

2 

Šola pošlje predlog za nudenje pomoči CSD 
in vzporedno načrtuje in organizira pomoč 
učenki ter svetovanje mami. Predlaga mami, 
da ne vztraja pri obiskovanju pouka, temveč 
s hčerko skuša vzpostaviti stik, da ji bo 
zaupala stiske. 

4 

Šola izreče prvi vzgojni opomin zaradi 
izostankov (odsotnosti od pouka se 
nadaljujejo). Mami in učenki sporočajo, da 
mora prevzeti odgovornost za svoje vedenje 
in posledice. 

Učenka se odzove na vabilo šole in ponujeno pomoč v šoli 
odkloni. Sprejme učno pomoč izven šole. Vztraja, da na to 
šolo ne bo hodila, da se čuti ogroženo, a o tem ne želi 
govoriti. 

Šola povabi učenko na pogovor k ŠSD. 
Oblikuje se načrt pridobivanja ocen. 
Raziskuje se možnosti vključitve v učno 
pomoč izven šole. 

Šola opravi razgovor mamo, da jo seznani z 
ukrepi, ki jih mora izpeljati, opozori jo na 
njeno odgovornost, spodbudi, da poišče 
zunanjo strokovno pomoč za otroka. 

2011 
NOV 

Od ponujenih oblik pomoči sprejme le učno pomoč v 
mladinskem centru. »nisem nora, da bi hodila k psihologu.« 

3 

Šola po uradni dolžnosti posreduje prijavo 
inšpektoratu za šolstvo in o tem seznani CSD. 

4 

Priprava individualnega vzgojnega načrta z 
učenko (ponudba tutorstva, individualne 
učne pomoči, pogovorov s ŠSD ali na CSD, 
ZD). 

Mama meni, da bi obisk na domu poslabšal stanje: »bolje jo 
je pustiti pri miru in ne pritiskati nanjo, verjamem, da se bo 
prej ali slej uredilo. Tudi sama sem bila problematična 
najstnica, velikokrat sem se stepla. Ko sem odrasla, pa nisem 
imela več težav z nasilnim vedenjem.  Verjetno je vzela po 
meni.« 

Mama se zglasi sama pri mladinskem centru. 

CSD se poveže z mladinskim centrom glede 
organizacije individualne učne pomoči in 
napoti mamo s hčerko na pogovor. 

CSD skliče timski sestanek s šolo in 
mladinskim centrom, da mladostnici 
predstavijo oblike pomoči in z namenom 
sklenitve dogovora o poteku pomoči. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

2011 
DEC 

Oče je priprt zaradi suma premoženjskih deliktov.  Osebni zdravnik otroka napoti h kliničnemu 
psihologu v zdravstvenem domu. 

13 

Mama v policijskem postopku zaradi tatvine ščiti hčerko in 
krivi slabo vrstniško družbo. 

9 

Psiholog želi, da pride s hčerko. 

Mama se zglasi pri otrokovem zdravniku in opiše vedenjske 
težave. Pomoč ne steče, ker hčerka ne sodeluje. 

CSD ponudi mami kontinuirano pomoč v 
okviru socialnovarstvene storitve PDZD. 

Materino nezadovoljstvo z življenjem, tesnobe, težave pri 
obvladovanju in razumevanju hčerine jeze, pripisovanje 
krivde in odgovornosti sebi, strah pred prihodnostjo. 

CSD z mamo sklene dogovor o vključitvi v 
storitev. 
Pogovor v okviru PDZD o materinem 
doživljanju. 

Fizični napad mladoletne-nasilje do mame. »nisem hotela 
klicati policije, saj to ni bilo prvič in marsikaj prenesem, 
tokrat pa me je bilo preveč strah, morala sem že enkrat 
ustaviti to vedenje, sama nisem imela moči...« 

Policija opravi pogovor z mladostnico o sumu 
KD tatvine v navzočnosti mame in obvesti 
CSD. 

CSD skliče timski sestanek s šolo: 
prepoznavanje visokih pričakovanj deklice do 
sebe, učne težave povezuje s slabim 
spominom in, koncentracijo, permisivna 
vzgoja, stiske zaradi spolnega nadlegovanje v 
šoli, vedenjske težave so bile prisotne že v 
nižjih razredih, vendar jih je šola obvladovala, 
strah pred neuspehom, odnosi z vrstniki. 

Mama prespi v avtu. Odkloni umik v krizni center. Sram jo je 
klicati sorodnike, ker jo že tako obsojajo, da ni sposobna 
postaviti meja. Ne želi prijaviti nasilja: »Želim si le, da 
razume, da ne more tako delati, nočem je kaznovati, ne vem 
kdo bi ji lahko dopovedal, da neha.« Mama sporoča, da mora 
biti dovolj močna, da to prenese, da ne sme pustiti hčerke 
na cedilu. Pove, da je ona odgovorna za hčerino vedenje in 
da brez nje ne more: »ne morem je pustiti na cedilu. Ima 
samo mene in jaz imam samo njo. Pa tudi strah me je se ji 
postaviti po robu, ker vem kaj sledi...ko nekaj hoče doseči, ji 
to uspe. Zelo je trmasta.« 

Policija obvesti CSD o sumu kaznivega 
dejanja nasilja v družini. Policija začne 
postopek po uradni dolžnosti. 

Inšpektorat za šolstvo predlaga sodelovanje 
šole pri načrtovanju pomoči otroku (nasproti 
ukrepanju), predlaga, da pridobi mama 
zdravniško opravičilo (zaradi psihičnih stisk, 
ki učenki onemogočajo obiskovanje pouka) 
in mame ne kaznuje. 

Policija informira CSD o fizičnem nasilju 
mladostnice nad vrstnico izven šole-kazenska 
ovadba s strani starša oškodovanke, zbiranje 
obvestil v smeri kaznivega dejanja 
nasilništva. 

Šola poroča CSD, da kljub pozivu matere ni 
pridobila zdravniških opravičil. Prosi CSD, da 
ukrepa. 

Postopek zbiranja obvestil v smeri suma 
kaznivega dejanja nasilništva (kriminalist 
opravi pogovor z mladostnico v navzočnosti 
strokovne delavke CSD in v soglasju z mamo 
na domu, saj se na vabila ne odziva), 
seznanitev s postopki in možnimi ukrepi. 

Nasilje nad vrstnico na javnem kraju: porine jo na tla, brca v 
trebuh ter lasa. Mladostnica opisuje dogodek, v katerem se 
je počutila ogroženo (»vprašala me je, če mislim končat, ko 
moj oče….stemnilo se mi je pred očmi...kaj je provocirala, če 
me kdo napade, vrnem...nikoli ne začnem prva.« 

Oblikovanje varnostnega načrta z mamo in 
načrtovanje zaščite otrokovih koristi 
(seznanitev z možnimi ukrepi CSD). Soočanje 
z neučinkovitimi pristopi (zaščitniškem 
vedenju, dopuščanju nasilja). 

Mama opraviči hčerko na CSD, da je v stiski, da ji je hudo in 
obžaluje dogodek, obljubila je, da se bo ''poboljšala'' in ji 
verjame, ustrašila se je postopkov na sodišču). 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

2012 
JAN 

Mladostnica ob obisku na domu zaupa, da se izogiba 
obiskovanju pouka od dogodka, ko jo je starejši učenec 
spolno nadlegoval in pri tem uporabil silo. Zaradi sramu in 
strahu pred maščevanjem ni želela nikomur zaupati. 
Mladostnica meni, da bo po prijavi še slabše, da ji nihče ne 
more pomagati. Fant ima za sabo skupino, maščeval se bo 
preko drugih. 

5 

CSD povabi mladostnico na razgovor v okviru 
obravnave mlad. v predkazenskem postopku, 
a se ne odzove. 

13 

Spodbujanje učenke pri vključitvi v 
individualne oblike pomoči. Učitelji so 
pripravljeni pristopiti deklici na pomoč in ji v 
individualnem srečanju posredovati gradiva, 
se dogovoriti za preverjanje znanja. 
Obisk ŠSD in strokovne delavke CSD na 
domu. Pogovor poteka v smeri raziskovanja 
stisk, razbremenitve, seznanitve z dolžnostjo 
prijave vrstniškega nasilja in ukrepanja s 
strani šole, načrtovanja varnosti. 

Mama CSD poroča o izboljšanju odnosa po razkritju nasilja v 
šoli, njeno pripoved smo vzeli resno,  opravila je preverjanje 
znanja pri dveh predmetih, močno prisotni občutki krivde pri 
materi zaradi preteklosti (izpostavljanje nasilju očeta, 
prikrivanje očetovih težav). 

Pogovor z mamo v okviru PDZD. 

CSD skliče MDT s policijo in šolo (v zvezi z 
vrstniškim nasiljem). Načrtuje se pogovor z 
učencem, ki je izvajal nasilje in  staršema. 

Razgovor z mladostnico in mamo o 
prešolanju. CSD ju seznani s postopkom: 
napoti ju, da podata vlogo. Spodbudi 
izmenjavo mnenj glede otrokove koristi. 

Mladostnica predlaga prešolanje, mama jo pri tem podpira, 
kljub zadržkom. Mladostnica pogojuje svoje sodelovanje s 
strokovnimi službami s prešolanjem na konkretno šolo. 

Razgovor z mladostnico na CSD o odnosu z 
mamo. 
CSD skliče timski sestanek med šolama glede 
prešolanja. Opis težav in izmenjava mnenj. 
Šola ne vidi koristi v prešolanju, zaradi 
bližine, napoveduje težave, učno ne bo kos 
zahtevam. 

Želi si pogovora brez navzočnosti matere. Opiše kako 
doživlja odnos z mamo: »mama je kriva, da sem takšna kot 
sem in kriva je, da je oče postal kar je. Če bi mu pomagala, bi 
bilo drugače. Hočem, da mi najdete drugo družino. Rada bi, 
da trpi brez mene. Če ne boste takoj nekaj naredili, se ne bo 
dobro končalo. Jaz nikoli ne udarim brez razloga. Če bi me 
pustili pri miru, ne bi bla agresivna. Čeprav sem bila vedno 
agresivna, od malega. Z očetom sem imela lep odnos. ''Full'' 
sva si podobna. Pogrešam ga. Ni me sram, da je v zaporu. V 
bistvu sem jezna nanj, ampak vem, da ni imel lepega 
otroštva in je zato tako končal. Zato sem tudi jaz tako 
končala.« 

Pogovor mame v okviru PDZD o odnosu s 
hčerko in sodelovanju v šoli. 

Timski sestanek med CSD, šolo, mamo in 
mladostnico. Seznanitev z negativnim 
odgovorom šole glede prešolanja. 
Spodbujanje pri sprejemanju pomoči na 
matični šoli. 

Šola preveri možnosti opravljanja izpitov po 
predmetih. 
CSD seznani Policijo z grožnjami s strani 
vrstnika ob odkritju prijave, po informaciji 
mladostnice, da ji je grozil preko socialnega 
omrežja. 

Mama poroča o boljših odnosih in sodelovanju hčerke v šoli. 
Manj pritiska nanjo, deljena stališča do prešolanja, »hčerka 
mi predstavlja vse moje življenje, želim ji v vsem ugoditi. Če si 
želi na drugo šolo, bom s tem soglašala.« 

CSD pripravi inšpektoratu mnenje glede 
šolanja pod posebnimi pogoji. 

2012 
FEB 

Mama se ne zglasi na PDZD in ne sporoči vzroka. 

2 

Policija zasliši učenca, ki je izvajal nasilje nad 
mladostnico. Nasilje zanika, mladostnico 
opiše kot manipulativno. Vse naj bi si 
izmislila. V resnici se on počuti ogrožen s 
strani nje. 

2 

Mladostnica z motornim vozilom zbije pešca in zbeži.  
Policija zoper mladostnico poda obdolžilni 
predlog zaradi prekrška povzročitev 
prometne nesreče. 
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ukrepi strokovnih služb 

St. 

2012 
MAR 

Mladostnica je prisotna pri pouku. V šolo jo pospremi mama. 

4 

Šola seznani CSD, da je učenka v šoli in upa, 
da bo sodelovala. 

6 

CSD povabi mamo na pogovor in skuša 
vzpostaviti stik preko telefona. 

Mama se ne odziva na vabila in klice CSD. 
Policija zoper mladostnico poda drugič 
obdolžilni predlog zaradi prekrška 
povzročitve prometne nesreče. 

Mama CSD zaupa, da je zaskrbljena, ker je hči opustila vse 
dejavnosti, tudi šport, ki ji je bil všeč, ni komunikacije, ne upa 
se dotikati tem povezanih s šolo, glede kaznivih dejanj in 
prekrškov je nekritična, se razburi, postane agresivna, mami 
vedenje hčerke vzbuja strah, prizna predhodno nasilje s 
strani hčerke (prvič okoli 11. leta), čuti se nemočno in 
podrejeno. Zaupa, da se včasih ne vrne domov, ker se boji 
hčerke. 

Pogovora v okviru PDZD. 

Policija obravnava mladostnico zaradi suma 
kaznivega dejanja nasilništva. 

Mladostnica na igrišču napade dekle, ker naj bi širilo 
govorice o njej. Jo oklofuta, zbrca in pljune v obraz. 

2012 
APR 

Mladostnica ravnatelju sporoča, da potrebuje red in 
disciplino in želi v dom. 

6 

Šola napoti mamo in mlad. na CSD, da 
proučijo možnosti ukrepa oddaje v zavod. 

10 

CSD povabi mamo in mladostnico na 
pogovor. 

CSD oblikuje oceno ogroženosti. 

Mladostnica povzročitlahko telesno poškodbo vrstnici. CSD uvede ugotovitveni postopek po 121. 
členu ZZZDR (oddaja v zavod) 

Policija poda kazensko ovadbo za kaznivi 
dejanji nasilje v družini in nasilništvo. Na vabilo CSD se odzove le mama, ki sporoča o obupu (nima 

nikakršnega vpliva na hčerko, skuša jo miriti in ji ustreči, 
sicer se čuti ogroženo, karkoli stori in reče, je narobe). 

CSD obišče mamo in hčerko na domu v 
dogovoru z mamo. 

Mladostnica se odzove na vabilo CSD in verbalno napade 
strokovno delavko, zaradi obravnave nasilja s strani vrstnika 
(izguba popularnosti na šoli, grožnje s strani vrstnika, vsi ji 
hočejo slabo…). Glede oddaje v zavod pove, da ne bi šla niti 
mrtva, očita vpletanje v njeno življenje in slab vpliv na 
mamo: »dokler ni poslušala vaših nasvetov, ni bilo nobenih 
problemov. Nič nam ni manjkalo. Vem, da je vaš cilj, da me 
spravite v zavod, kot ste druge, ki jih poznam in ste jim uničili 
življenje...« 

Strokovna delavka pokliče policijo zaradi 
nasilja: »Želela sem vzpostaviti stik z 
mladostnico, po pogovoru z mamo. Ker ni 
želela priti iz sobe, sem jaz pristopila do nje, 
napadla me je, da nimam kaj delati v njenem 
stanovanju, odgovorila sem ji, da me je 
sprejela mama. Nakar me je odrinila v vrata 
in mi dala več klofut. Zbila mi je očala in mi 
iztrgala šop las. Bila sem v šoku. Mama je 
skušala pomiriti hčerko, a ji je zagrozila, da 
bo še njo. Poklicala sem policijo...poiskati 
sem morala zdravniško pomoč.« 
Intervencija policije zaradi nasilja nad 
strokovno delavko. Policija dogodek 
obravnava kot sum kaznivega dejanja 
nasilništva in povzročitev lahke telesne 
poškodbe. 

Fizično nasilje do strokovne delavke na domu. Mama ščiti 
hčerko, ker je po njeni oceni strokovna delavka preveč 
vztrajala na pogovoru. Morala bi jo pustiti pri miru, če ni 
hotela govoriti. 

CSD pisno obvesti očeta, ki je na prestajanju 
kazni zapora o uvedbi postopka oddaje v 
zavod in načrtuje sodelovanje v postopku. 

CSD opravi razgovor z mamo in dekletom v 
okviru ugotovitvenega postopka. 

Tako mama kot mladostnica odklanjata ukrep in krivdo 
prelagata na druge, mladostnica krivi mamo, obljubi, da bo 
sodelovala v šoli, se ponovno vključila v športno aktivnost, 
odklanja kakršnokoli strokovno pomoč CSD in drugih 
ustanov. Meni, da ji nihče ne more pomagati. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

2012 
MAJ 

Oče sprejme pogovor s strokovno delavko CSD in pove, da je 
s težavami hčerke v šoli seznanjen, da mama že dolgo nima 
več vpliva nanjo, sam več mesecev nima stikov s hčerko, 
skrbi ga zanjo in želi, da naredi šolo. Ne ve ali je rešitev v 
namestitvi v zavod, soglašal bi, če bi ji to bilo v pomoč. Skrbi 
ga odnos med njo in mamo. 

3 

Šola seznani CSD in mamo ter učenko o 
možnosti opravljanja izpitov ob koncu 
šolskega leta. 

3 

CSD obišče očeta v zavodu za prestajanje 
kazni zapora. 

CSD v osebnem stiku seznani mlad. z očetovo 
izjavo in načrtuje stike. 

Izrazi željo po srečanju in pogovoru in poda vlogo za obiske 
ter telefonske stike. 

Dekle si zelo želi stikov z očetom (mama jih ni omogočala, 
ker se boji negativnega vpliva očeta). Skrbi jo kako bo 
deloval nanjo obisk v zaporu. Na željo hčerke stike podpre in 
jo spremlja nanje. Mladostnica je hvaležna CSD, da ji je 
omogočil stike z očetom. 

JUN  0 
Na sodišču poteka pripravljalni postopek v 
smeri suma kaznivega dejanja grožnje in 
nasilništva. 

1 

2012 
JUL 

Mladostnica opravi le štiri izpite. K ostalim predmetom ne 
pristopi. 

4 

Šola poroča CSD o učni uspešnosti in 
vedenju. 

5 

CSD vabi mamo in mladostnico na razgovor. 

CSD na podlagi zaprosila pošlje poročilo 
sodišču o družinskih razmerah. 

Na izpitih grozi učiteljem, da jih bo ubila, da bo zažgala šolo, 
da bo naredila materialno škodo. 

Policija obvesti CSD o sumu kaznivega 
dejanja grožnje. 

Policija poda kazensko ovadbo zoper mlad. 
zaradi nasilništva. 

Mama in mladostnica se ne odzoveta na vabilo CSD. 

Skupaj z dvema dekletoma mečejo prazne steklenice na 
ulico, na ljudi, pri tem poškodujejo eno osebo. 

2012 
AVG 

Mladostnica pride z zamudo na izpit in je nepripravljena. Ker 
izpita ne opravi, loputa z vrati in vsem grozi, kriči, joče, brca 
predmete… 

2 Šola poroča CSD, da je opravila manjkajoče 
izpite in uspešno zaključila OŠ. 

1 

V drugem roku opravi vse izpite in uspešno zaključi OŠ. 

2012 
SEPT 

Vpis v srednjo šolo. 1 
Na sodišču poteka pripravljalni postopek 
zaradi suma kaznivega dejanja lahka telesna 
poškodba. 

1 
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St. 

2012 
OKT 

Izsiljevanje matere za denar na delovnem mestu z grožnjami, 
poseg delodajalke. 

14 

CSD poskuša vzpostaviti kontakt z mlad. z 
namenom načrtovanje ukrepov, seznanitvijo 
z možnimi oblikami skrbi. 

15 

Fizično nasilje nad mamo, mama zapusti dom in se umakne k 
prijateljici, dogodek prijavi policiji. Iz kazenske ovadbe izhaja: 
»nasilja ne bi prijavila, saj gre za mojo hčerko, vendar se 
brutalnost in pogostost izbruhov stopnjuje in me je strah za 
moje življenje...Nasilje se je začelo, ko je oče šel v zapor. Hči 
je za njegovo odsotnost vedno krivila mene. Sovraži me in 
krivi za vse njene neuspehe...v sporih se vede na vojaški 
način: kriči, mi ukazuje, z obrazom se približa mojemu. Če 
sem na miru in tiho oz. izpolnim njen ukaz je v redu, če pa 
naredim gib, ki ni po njeni volji, me začne pretepati po 
obrazu, vratu, glavi, tako z rokami kot nogami. V zadnjem 
času, mi grozi z nožem. Danes je prišlo do nasilja, ker doma 
ni bilo kruha. Hotela si je narediti sendvič. Predlagala sem ji, 
da grem v trgovino, pa me ni pustila. Zmerjati me je začela, 
da sem slaba in nesposobna mama. Ko sem se začela jokati, 
mi je prepovedala, da jočem. Z rokami sem si hotela zaščititi 
obraz, a je zahtevala, da roke držim ob telesu. Potem so po 
meni padale klofute, porinila me je na kavč. Skušala sem jo 
pomiriti in jo vprašala zakaj mi to dela zlata moja hči. To jo je 
še bolj razburilo. Rekla je, da naj ji nikoli več ne rečem tako, 
saj ni zlata, če me tepe. .. nato sem ji pripravila za 
jest...tresla sem se, saj mi je grozila naj pohitim, sicer me bo 
ubila in ob tem v roke prijela nož. Ne vem niti kako, ampak 
mi je nekako uspelo, da sem zbežala ven in se zatekla k 
sosedi, ki me je spodbudila, da prijavim policiji... priznam, da 
sem v preteklosti hčerko podkupovala z darili oz. ji nudila vse 
kar je hotela, da ne bi čutila pomanjkanja očeta. Trpela sem 
zaradi smrti svoje matere, moje finančno stanje se je 
poslabšalo. Hči je v puberteti okoli 11 leta postala močnejša, 
samozavestnejša, jaz pa vedno bolj šibka, ranljiva. Določenih 
podobnih dogodkov se nočem niti spominjati. Dnevno sem 
bila tepena. Čutim se utrujeno in zbegano, kar opažajo tudi 
moji sodelavci. Za denar me je izsiljevala tudi v službi. Včasih 
sem si sposodila denar, da ji ga dam in se tako izognila 
nasilju...« 

Načrt CSD s policijo, materinimi sorodniki in 
mamo (vstop v stanovanje ali pogovor na 
šoli). 
Kriminalist in strokovna delavka CSD 
nenapovedano prideta na šolo, svetovalna 
delavka povabi dijakinjo in je navzoča 
pogovoru. 
Dežurna zdravnica odredi  prisilno 
hospitalizacijo. 
Izvedenec psihiatrične stroke v psihiatrični 
bolnišnici poda mnenje:‘'mladostnica ni 
duševno manj razvita, povprečno 
inteligentna, razume pomene svojih dejanj, 
ob pregledu prepoznana motnja vedenja, 
ponavljajoče se nasilje in starost ob prvem 
nasilnem dogodku, nestabilnost v 
medosebnih odnosih in slaba prilagodljivost 
socialnemu okolju ne predstavljajo dobre 
popotnice rehabilitacijskem procesu, 
pričakovana je verjetnost ponavljanja 
neprimernega vedenja. 
Navzočnost strokovnega delavca CSD na 
naroku, postavitev skrbnika za posebni 
primer, zaradi nezmožnosti mame. 
Narok Okrajnega sodišča za pridržanje osebe 
v oddelku pod posebnim nadzorom - Sklep o 
odpustu. 
PB svetuje premestitev na oddelek za 
adolescenco. Napotnica za sprejem pod 
nujno. 
Strokovna delavka CSD  spremlja 
mladostnico na oddelek za adolescenco. 
 
Zdravstvo meni, da niso ustrezna oblika 
pomoči. Težave pri sprejemu, ne sprejemajo 
nemotiviranih in potencialno agresivnih 
mladostnikov, predlagajo ambulantno 
zdravljenje in krizni center. 

Mladostnica odklanja sodelovanje z vsemi, zaklene se v 
stanovanje in nikomur ne odpira. 

CSD oceni, da potrebuje pomoč v okviru 
zdravstva (opiše težave pri nudenju pomoči 
in vztraja pri sprejemu). 

Grožnje mladostnice strokovni delavki CSD, da zadržuje 
mamo, da jo to zanemarjanje skrbi, da bo prijavila vse in 
bodo imeli posledice, zahteva vrnitev mame domov. 

Mladostnico sprejmejo na oddelek. 

CSD seznani mamo s premestitvijo. 
Mamini sorodniki pričajo o neobvladljivem vedenju mlad. in 
pozivajo institucije k ukrepanju. 

Mama se obrne po pomoč k zdravnici izrazi nemoč, dekle 
odklanja pregled in pogovor. Zdravstvo napoveduje odpust zaradi kršitev 

pravil, predlagajo krizni center (mladostnica 
zahteva dovoljenja za izhode, pozitivna na 
kanabinoide, ne sprejema nobene terapije z 
izjemo treninga socialnih veščin). 

Mladostnica je seznanjena z možnimi oblikami pomoči 
(krizni center), vztraja na tem, da bo sama doma v kolikor se 
mama ne vrne. Na informacijo, da te možnosti ni, začne 
kričati, grozi, da se bo ubila, ob tem se vrže na tla, meče 
stvari, napade kriminalista, ki pokliče dežurno zdravnico. 

Predlog ODT za izrek vzgojnega ukrepa 
oddaje v vzgojni zavod. 
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St. 

2012 
OKT 

 

 

CSD po uradni dolžnosti postavi skrbnika za 
posebni primer za zastopanje v vseh 
postopkih, povezanih z urejanjem ustrezne 
oblike varstva in oskrbe, v sodnih postopkih 
in pred organi in organizacijami. 

8 

Poziv CSD k sodelovanju zdravstva pri 
zagotavljanju ustrezne zdravstvene in 
socialnovarstvene obravnave. Predlog za 
sklic timskega sestanka pred odpustom. 

CSD seznani mamo in očeta z dogodki, 
pridobi soglasje za vključitev v krizni center. 

Timski sestanek v zdravstveni ustanovi. 
Diagnoze ob odpustu: nesocializirana 
vedenjska motnja, duševne in vedenjske 
motnje zaradi uživanja kanabinoidov 
(škodljivo uživanje) neprimeren starševski 
nadzor in kontrola, predlagajo ambulantno 
zdravljenje in vključitev v trening socialnih 
veščin. Pod pogojem sprejemanja pravil, je  
možen ponoven sprejem na oddelek. 

Mama se umakne. »dovolj sem prenašala. Ne zmorem več 
skrbi zanjo, ne zmorem niti stika. Nočem je videti. Prepuščam 
vam skrb zanjo.« 

CSD izpelje aktivnosti v zvezi z namestitvijo v 
krizni center (seznanitev s težavami in 
stiskami ter družinskimi razmerami, 
načrtovanje termina) 

Na obravnavi v PB ? kaj jet o?izjavi: »Večkrat sem razbila 
mamo, a nikoli ni bilo tako hudo, grozila sem ji tudi z nožem, 
živiva sami in nimava najboljšega odnosa, odnosi z mamo so 
se poslabšali ko je oče šel prvič v zapor, zdaj je že tretjič in 
mamo sem vedno krivila za to, v šoli se dobro razumem, od 
nasilnega dogodka sem bila sama doma, nisem hotela 
nikamor, mama ni mogla zdržati je odšla in me zapustila, v 
bolnici se slabo počutim in ne spadam sem. Mamo sem 
večkrat pretepla, ji grozila s smrtjo, zahtevala od nje denar, k 
psihologu ne bom hodila, saj nisem bolna, mama mi ne zna 
postaviti meje.« 

Seznanitev staršev s postopki za zaščito 
(oddaja v zavod), pridobitev soglasja za 
postavitev skrbnika za posebni primer, 
načrtovanje sodelovanja s šolo v času 
namestitve (redno obiskovanje pouka, 
organizacija učne pomoči) 

Ob odpustu iz PB je pozitivna na kanabionoide. 
Razgovor z mamo na CSD in oblikovanje 
zapisnika glede postavitve začasnega 
skrbnika. 

Mladostnica se strinja s premestitvijo in prosi, da jo spremlja 
delavka CSD. 

Mama nabavi osebne stvari, soglaša z zdravljenjem. »Upam, 
da ji bodo pomagali, saj je moj otrok, na trenutke pa si želim, 
da bi trpela, da bi začutila, kaj je izgubila, da pride do uvida, 
da ne more delati tako z mano, da z nikomer ne more delati 
tako. Na ta način bo ostala sama.« 

Strokovna delavka CSD opravi pogovor z 
mlad. v kriznem centru: seznani jo, da mama 
ne zmore stikov z njo. 

Mama soglaša s skrbnikom, saj ne zmore neposredne skrbi, 
ne zmore niti stikov, ne komunikacije, prispeva pa k 
preživljanju… 

Mladostnica se burno odzove na materino odklanjanje 
stikov, želi stike z očetom, izjavi, da mama je zanjo mrtva, da 
bo še plačala ker jo je pustila, hoče čim prej v zavod, preden 
odloči sodišče. 
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Zdravstvene težave mladostnice v kriznem centru. Mama je 
seznanjena in vzpostavi stik: »ko sem slišala, da je zbolela in 
je potrebovala zdravniško pomoč, sem se zlomila, čutila sem, 
da me mora imeti ob sebi, pozabila sem na vse, kar mi je 
storila...« 

8 

Zdravstvo posreduje poročilo o psihiatrični 
obravnavi. Ob odpustu je sporočala, da 
sprejema trening socialnih veščin, predvsem 
obvladovanje jeze, smisel vidijo v  
motiviranju za delo na sebi, pri njih ni bilo 
možno, saj je vse obravnave odklanjala. 

 

9 

CSD skliče timski sestanek z mamo, 
mladostnico, šolo  in kriznim centrom z 
namenom načrtovanja nadaljnjega šolanja in 
bivanja mladostnice. 

Mamini dvomi glede zavoda, kljub nezmožnosti prevzemanja 
skrbi, poziva CSD da sledi želji hčerke, ji v domačem okolju 
nudi pomoč. 
Dekle odklanja namestitev v zavod, predlaga individualno 
psihoterapijo. 
Mama zaupa, da hči pritiska nanjo, da ne poda soglasja, ob 
tem se čuti krivo in želi, da odločijo drugi (sodišče). Umaknila 
bo ovadbe zaradi nasilja v družini. 

CSD poda prošnjo za podaljšanje bivanja v 
kriznem centru. 

Mama in hči soglašata s podaljšanjem bivanja v kriznem 
centru. 
Izostanki od pouka, kršitve šolskih pravil in pravil kriznega 
centra: kadi v prostorih, prišla pod vplivom alkohola, zjutraj 
naj bi šla v šolo, a je ni pri pouku, ob soočenju s kršitvami je 
napadalna, nekomunikativna. Izmika se obveznostim, mamo 
izsiljuje za opravičila... 

Krizni center poroča o težavah v sodelovanju 
z mladostnico. 

Mama prekliče soglasje za oddajo v zavod: vedno je bila 
proti, v zavodu bi postala še slabša, tam bi jo uničili, sprejme 
jo domov in se bo potrudila pri vzpostavljanju starševske 
avtoritete, ne more opustiti skrbi za otroka. 

Strokovna komisija oblikuje mnenje v okviru 
postopka oddaje v zavod: ukrep oddaje v 
zavod je utemeljen in v otrokovo korist 
zaradi rizičnosti domačega okolja, 
odklanjanja ponujene pomoči, nasilnega 
vedenja, izogibanja odgovornostim, 
pomanjkanja samokritičnosti, vzgojne 
nemoči mame, odsotnosti očeta, negativne 
družbe vrstnikov, učne neuspešnosti in 
izostajanja od pouka, .. 

Mama v celoti prevzame skrb za hčerko. 
Krizni center oblikuje poročilo o mladostnici 
(podpre varno in strukturirano okolje ter 
strokovno pomoč). 
Poročilo SŠ o mladostnici: izostanki od 
pouka, odsotnost ocen, neustrezen odnos do 
učiteljev, 
Glavna obravnava zaradi kaznivih dejanj 
grožnje in nasilništva. 
CSD izda odločbo o prenehanju skrbništva za 
posebni primer. 

2013 
DEC 

Mama in dekle se ne odzoveta na narok na ustno obravnavo. 

3 

Na CSD poteka ustna obravnava v postopku 
oddaje v zavod. 

6 

SŠ poroča CSD o fizičnem napadu dijakinje 
šole (ni prijavila policiji, saj se žrtev boji 
posledic). 

Fizični napad mladostnice nad kom ???dijakinje v prostorih 
šole 

Sodišče odredi izvedenstvo zdravnika spec. 
za povzročene poškodbe strokovni delavki ob 
obisku na domu. 

Mama se zglasi na ustno obravnavo. Mlad. pride z zamudo, 
verbalno napade vodjo ustne obravnave, zaloputne vrata, za 
vse težave krivi CSD, od mame zahteva da zapustita 
prostore. 

Anonimna prijava dijakinje šoli o nasilnem 
dogodku, s katero seznani CSD. 
Policija obvesti CSD o podani kazenski ovadbi 
za kaznivi dejanji nasilje v družini in lahke 
telesne poškodbe. 
Drugi narok ustne obravnave. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

2014 
JAN 

Mladostnica se ne zglasi na glavno obravnavo. 

2 

Poročilo SŠ o uvedbi postopka za izključitev. 

4 

Glavna obravnava za več kaznivih dejanj 
odpade. Sodišče se ne odloči za prisilno 
privedbo. 
Poročilo CSD sodišču v postopku odločanja o 
vzgojnemu ukrepu, predlaga ukrep oddaje v 
zavod, zaradi številnih dejavnikov tveganja v 
domačem okolju in odklanjanje sodelovanja s 
CSD in drugimi strokovnimi službami. 

Mama ščiti hčerko in prosi za drugo možnost. Nadaljevanje glavne obravnave: sodišče 
izreče ukrep nadzora organa socialnega 
varstva ter zdravljenja v programu 
rehabilitacije in reintegracije v MKZ Rakitna. 

2014 
FEB  0 

CSD izda sklep o ustavitvi postopka oddaje v 
zavod po ZZZDR (starša ne soglašata, 
odklanjata ogled, zavod ''pogojuje'' 
motiviranost). 

1 

2014 
MAR 

Mladostnica odklanja sodelovanje s pristojnim CSD in želi 
sodelovati z drugim CSD. 

3 

CSD pošlje več vabil v okviru nadzorstva. 

4 

CSD pošlje vabilo  v zvezi s pripravo 
individualnega načrta izvrševanja ukrepa in 
opozori na posledice (poročilo sodišču o 
izmikanju). 

Mama pripravi dopis za prenos pristojnosti ministrstvu. 
MKZ Rakitna poroča, da vključitev v 
zdravstveni program ni možna, ker sklep 
sodišča priča o nemotiviranosti. 

Mama je razočarana, saj je hčerka bila končno motivirana. 
Sporoča, da nihče noče pomagati njenemu otroku. 

CSD seznani mamo in mladostnico s 
stališčem MKZ Rakitna. 

2014 
APR 

 0 

CSD obvesti sodišče, da se navodila ne da 
izvršiti in nadzor organa socialnega varstva ni 
učinkovit, saj mlad. odklanja sodelovanje, 
navodila pa ni moč izvršiti. 2 
CSD prejme sklep višjega sodišča v zvezi s 
pritožbo tožilstva: ukrep se spremeni tako, 
da se izreče vzgojni ukrep oddaje v zavod. 

2014 
MAJ 

Mladostnica izjavi, da ne gre v izbrani zavod. Predlaga drug 
zavod zaradi možnosti šolanja v istem srednješolskem 
programu. 

1 

CSD izbere ustrezen zavod in načrtuje 
namestitev, posreduje socialno poročilo. 

4 

CSD povabi na razgovor mladostnico in 
mamo ter ju seznani z izbranim zavodom. 
Seznanjena je s posledicami (namestitev z 
asistenco policije). Sledi želji mladostnice in 
takoj preveri proste kapacitete v drugem 
zavodu. 
Izbrani zavod odgovori, da ne sprejemajo 
deklet z ukrepom sodišča predlagajo drug 
zavod (argument je, da stanovanjska skupina 
ni ustrezna oblika vzgoje, v zavodu pa so 
nameščeni le fantje). 
CSD pozove prvotno izbrani zavod pri 
reševanju ovir pri izvrševanju vzgojnega 
ukrepa oddaje v zavod. 

2014 
JUN 

Sorodniki sporočajo CSD, da se nasilje nad mamo stopnjuje, 
vendar ga mama prikriva zaradi strahu pred hčerko in 
občutkov krivde. 

1 

Zavod glede na odklonitev s strani drugega 
zavoda, tudi sam zadrži sprejem. 

4 

CSD opiše primer MIZŠ in preveri možnost 
namestitve. MIZŠ odgovor zavoda potrdi. 
Sodišče pozove zavod, da nemudoma 
sprejme mladostnico. 
Odgovor zavoda na poziv (predlog, da se 
ukrep začne izvrševati z začetkom novega 
šolskega leta). 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. 
Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb 

St. 

2014 
JUL 

Mama spremlja mladostnico v zavod. 

3 

CSD napoti mladostnico v zavod po 
informaciji zavoda, da je sprejem možen. 

2 

Nasilništvo: Na javni zabavi v domačem kraju se spre z 
neznano osebo. Prime jo za lase in z glavo buta ob zid. 
Poseže skupina fantov. 

CSD povabi mamo na pogovor in ji ponudi 
pomoč. 

Mladostnica sodeluje in sprejema pravila. Mama izraža 
zadovoljstvo: »nisem mogla sprejeti, da bi šla zaradi mene v 
zavod, to bi pomenilo zapustiti jo. Kdo bo skrbel zanjo, če ne 
bom jaz. Ko je nekaj tednov bila odsotna, sem se počutila, 
kot bi mi odrezali del telesa. Midva sva eno. Zavedam se, da 
se je moralo zgoditi, kar se je. Ampak o tem so morali 
odločiti drugi. Upam, da bo sprejela pravila zavoda in bo 
izkoristila čas, da dela na sebi...« 

2014 
AVG 

Mladostnica je dva dni na begu. 1 Vrnitev v zavod z intervencijo policije. 1 

2014 
SEP 

Upošteva pravila in navodila, sodeluje v vseh aktivnostih, je 
konstruktivna v pogovoru, opravlja vse obveznosti vezane na 
šolo, postopno se vključuje v skupino, drži se dogovorov, je 
ustvarjalna in športno aktivna, negativna na PAS, zmore 
obvladovati jezo, nasilno vedenje ni prisotno, kritična do 
preteklih dejanj (povezuje jih z uživanjem drog in slabo 
družbo), želi si pospešeno zaključiti šolanje in je pripravljena 
za dosego cilja vložiti potreben napor… 

1 

Iz poročila zavoda: Kratkoročni cilji: 
spodbujati sodelovalnost in pri izpolnjevanju 
vzgojnega programa, pospešeno zaključiti 
prvi letnik, urejeni odnosi v domačem okolju, 
vzdrževanje abstinence od PAS, 
konstruktivno preživljanje prostega časa.  
Dolgoročni cilji: dokončanje izobraževanja, 
sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja, 
zdrava samopodoba in samovrednotenje, 
samorefleksija, izoblikovan zdrav način 
duševne regulacije, predelovanje osebnih 
težav (jeze in agresije) in vzpostavitev novih 
vzorcev ravnanja. 
Metode, tehnike in pristop: spodbude, 
pohvale, nagrajevanje pozitivnega vedenja; 
sproščeni pogovor, verbalno ogledalo, ‘’jaz’’ 
sporočila, ustvarjalne aktivnosti, športne 
aktivnosti, interaktivne igre, vaje za 
sproščanje, pristop je nedirektivni. 
Želi delovati umirjeno in obvladano na zunaj, 
na znotraj, je napeta in zavrta. Občutki 
manjvrednosti, skrbi, nesprejetosti. V jedru, 
ki ga drugim ljudem težko pokaže se skriva 
velika potreba po varnosti….veliko 
samozaščitnih mehanizmov…v primeru 
izgube nadzora in samokontrole, ko denimo 
drugi zahtevajo kaj od nje lahko reagira z 
občutki jeze in agresije, lahko tudi 
avtoagresivno (psihosomatika, motnje 
hranjenja). V negotovih situacijah je 
zadržana, plaha, zavrta; ne zavpa vase, ima 
pogosteje psihosomatsko reagiranje; ob 
občutku sprejemanja lahko naveže stik in je 
družabna, zabavna. Rada bi napravila dober 
vtis, a jo ovira slaba samopodoba in strah 
pred neuspehom, manjka ji odkritosti in 
samokritičnosti. Zaradi razkoraka med 
lastnimi predstavami in pričakovanji na eni 
strani ter dejanskim stanjem na drugi stani 
ima težave s sprejemanje (sebe in svoje 
trenutne ter pretekle situacije). 
Telesna odzivnost mladostnice na čustvena 
stanja je velika, prisotne so telesne nadloge  
in psihosomatske motnje (motnje spanja, 
utrudljivost, bolečine ipd.). 

1 

Tabela 5 Sinhrona kronologija primera 1  
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3.4.1.2. Sinhroni kronološki diagram 
Sinhroni diagram prikazuje gibanje števila dogodkov skozi čas (kvantitativen vidik) in razdelitev dogodkov po 

akterjih, s prepletanjem sosledij raznih vrst dogodkov (kvalitativni vidik). Prvi diagram prikazuje dogodke v 

družini in dogodke v okolju. Drugi diagram pa dogodke v okolju dodatno deli na različne akterje. Tako se vidi 

pogostost dogodkov v časovnem obdobju. Izbrana časovna enota so bili meseci.  

 

Graf 1 Sinhroni kronološki diagram družine 1 (dogodki v družini in dogodki v okolju) 

 

Graf 2 Sinhroni kronološki diagram družine 1 (dogodki v družini in aktivnosti strokovnih služb) 
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3.4.1.3. Kronološki povzetek ključnih obdobij dogajanja 
 Od leta 1998 do leta 2008: stekanje neugodnih okoliščin (nasilje partnerja do matere, očetova 

odvisnost od prepovedanih drog, očetova (pred)kaznovanost, materialna ogroženost, odsotnost 

podpore s strani socialne mreže). 

 Leta 2008: prvi nasilni dogodek (mati poišče pomoč, a pomoč ni učinkovita). Izgubljena priložnost 

za delo z družino. 

 Junij 2010: materin klic za pomoč ob pojavu težav otroka v šoli. 

 Od julija 2010 do decembra 2011: prizadevanje strokovnih služb pri nudenju pomoči otroku in 

družini (šola, CSD). Ponujanje rešitev, organiziranje pomoči, izražanje pričakovanj in zahtev ter 

opozarjanje na posledice. 

 December 2011: izbruh nasilja v družini (mladostnica fizično napadelastno mater) in nasilja v 

okolju (fizični napad vrstnika), intervencije pristojnih služb, načrtovanje varnosti matere in zaščite 

otroka, uvedba postopkov. 

 Januar 2012: razkritje izkušnje vrstniškega nasilja (v šoli), načrtovanje pomoči z mladostnico 

(pogovori o stiskah, prijava dogodka policiji, raziskovanje možnosti prešolanja oziroma šolanja 

pod posebnimi pogoji), vzporedni ukrepi šole zaradi kršitev pravil, odklonitev prešolanja. 

 Od aprila 2012 do decembra 2013: stopnjevanje stiske in nadaljevanje kaznivih dejanj (z elementi 

nasilja), hudo fizično nasilje nad materjo in materin umik (opustitev skrbi), upravni postopki 

(ukrep CSD – oddaja v zavod, določitev skrbnika mladoletni osebi), prisilna hospitalizacija, 

namestitev v krizni center, vrnitev v domače okolje, sodni postopki (zaradi kaznivih dejanj in 

prekrškov). 

 Od januarja 2014 do aprila 2014: stiska se stopnjuje (izključitev iz srednje šole, materina nemoč, 

izogibanje posledicam), neučinkoviti vzgojni ukrepi sodišča (nadzorstvo organa socialnega varstva 

z navodili) zaradi nesodelovanja, sprememba ukrepa in težave z namestitvijo v zavod.  

 Od julija 2014 do septembra 2014: oddaja v zavod, prostovoljna namestitev, postopno 

vključevanje v zavodsko okolje (začetne težave), prilagoditev, pozitivne spremembe (sodelovanje, 

umiritev, ...) 
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3.4.1.4. Analiza vzorcev ravnanja 
- Analiza časovnih vzorcev sinhrone kronologije 

Pri analizi sem bila pozorna na značilnosti celotnega poteka primera (kopičenje in redčenje dogodkov 

v času, simetrije in asimetrije oz. komplementarnosti med krivuljama ter zaporedje dogodkov ene in 

druge strani).  

V prvem primeru diagram prikazuje krivuljo s tremi vrhovi. Eden od vrhov (tretji) je izrazito višji. Sicer 

so vrhovi ločeni z zarezami, ki pomenijo prekinitve. Gre za večanje števila dogodkov v družini oziroma 

množenje negativnih dogodkov in vzporedno večanje števila aktivnosti strokovnih in pristojnih služb. 

Obe krivulji imata podoben potek. Vsaka ima po tri vrhove, od katerih je tretji najbolj izrazit. Krivulji 

sta skoraj enaki. Pri krivulji družine je v začetku vrh bolj izrazit, ostali trije pa so nekoliko nižji od 

krivulje institucij. Pri drugi krivulji so prvi trije vrhovi dokaj podobni, zadnji vrh pa je zelo visok 

(stopnjevanje napetosti v odnosih, izbruhi nasilja). Obdobju intenzivnih procesov sledi obdobje, ko se 

dogodki in aktivnosti služb redčijo. Iz diagrama je razvidno simetrično zaporedje dogodkov na eni in 

drugi krivulji. Vmes so krajša obdobja brez dogodkov. Dogodki se vrstijo tako neodvisno kot v 

interakciji. Dogodku v družini običajno sledi dogodek v okolju (odziv, reakcija institucij), iz česar 

sklepamo na reaktivno naravo posredovanja služb. Slednje potrjuje tudi časovno zamaknjena druga 

krivulja. Medtem, ko so dogodki v okolju in aktivnosti služb skrbno beležene, so dogodki v okolju 

manj. Predstavljajo le znane dogodke. Vpogled v dogajanje v družini je namreč vedno odvisen od 

razvidnosti: kaj povedo družinski člani, kaj pove njihovo vedenje, ob katerih dogodkih posredujejo 

pristojne službe idr. Simetrijo krivulj si lahko razlagamo tudi kot odzivanje služb na »odkrito«, 

izstopajoče vedenje.  

Dogajanje v družini je diskontinuirano. Vmesne prekinitve verjetno pomenijo odsotnost informacij o 

dogajanju v družini. Nasilno vedenje otroka in občutek ogroženosti pri materi se stopnjujeta. 

Institucije ob tem stopnjujejo zahteve, pritiskajo na družino, vztrajajo pri nudenju pomoči. Lahko 

govorimo o naraščanju dogodkov. Opazna je tudi pretrganost krivulj. Aktivnosti se izmenjujejo z 

neaktivnostjo. Podatki o dogajanju v družini prikazujejo diskontinuiteto, ki pa ne odraža nujno 

dejanskega dogajanja v družini, temveč gre za razvidnost. Sklepam, da se manifestno (razvidno) 

razlikuje od latentnega (prikritega) dogajanja v družini. Informacijam o kritičnih dogodkih v družini 

sledi aktivnost služb (v smislu nudenja pomoči ali ukrepanja). Gre za zelo značilno prakso »gašenja 

požarov« in odzivanje na moteče vedenje. Obdobja miru (ali odsotnosti kritičnih dogodkov) v družini 

sovpadajo s odsotnostjo aktivnosti služb. Sinhrona kronologija prikazuje izrazito sočasnost dogodkov 
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(povezanost, odvisnost, reaktivnost). Ker gre za intenzivne procese podpore, so premori krajši. Iz 

časovne osi je razvidno, da sovpadajo s šolskimi počitnicami, ko je manj možnosti spremljanja 

dogajanja v družini in je slednje odvisno od intenzitete dogodkov. Izbruhom problematike v družini 

oz. stiskam družinskim članom sledijo aktivnosti služb. Iz poteka dogodkov je razvidno, da dogodke v 

družini spremljajo dogodki v okolju, pojavijo se sočasno, jim sledijo ali pa jih prehitijo. Medsebojna 

odvisnost dogodkov potrjuje reaktivno naravnanost procesov podpore. Zanimivo je, da se ta zveza 

med dogodki pojavi šele po dogodkih v družini, ki so problematični v drugem kontekstu (npr. šoli). 

Pred tem je moč prepoznati pomembne travmatične dogodke v družini in rizične dejavnike, ki iz 

krivulje niso tako izrazito razvidni, skromne informacije pridobljene prek dokumentacije, pa pričajo o 

nizanju obremenilnih dogodkov v družini. Krivulja se zaključuje padajoče. Daje vtis, da se je stanje v 

družini normaliziralo in je potreba po vključevanju strokovnih služb manjša. V resnici pa gre za umik 

mladostnice iz družinskega okolja.   

Drugi diagram ob dogodkih v družini prikazuje aktivnosti posameznih služb. Najbolj je očitna simetrija 

med dogodki v družini in aktivnostmi CSD. Aktivnosti šole (OŠ, SŠ in VZ) so povečane ob prisotnosti 

težav (učnih, vedenjskih) in prelomnicah (npr. vstop v SŠ, namestitev v VZ). Aktivnosti policije so 

intenzivne ob izbruhih nasilja in v času obravnave kaznivih dejanj in prekrškov (v postopku zbiranja 

obvestil). Aktivnosti sodišča se pojavijo s pomembnim časovnim zamikom od dogodkov, ki jih 

obravnavajo, čeprav naj bi mladoletniške zadeve obravnavalo prednostno. Zdravstvo se vključuje ob 

ekscesnih dogodkih (ko okolica oceni, da posameznik s svojim vedenjem ogroža sebe in druge) in 

nudi urgentno pomoč, vendar brez motivacije posameznika proces zdravljenja ne steče.  

- Analiza zaporedja dogodkov (interakcij) 

V tem delu bom proučevala vsebinske povezave med dogodki. Mesec uporabi izraz »obrazec«, s 

katerim označuje značilne »strukture«, »porazdelitve«, »značilna zaporedja dogodkov«. (prav tam, 

str. 412). Sama bom uporabila pojem »vzorec«, v angleščini »pattern«. Pri analiziranju dokumentacije 

sem razkrivala značilne interakcijske vzorce v izbrani družini in v procesih podpore družini. Iz analize 

vzorcev bom delno črpala odgovore na raziskovalna vprašanja. 

A. Družina:  

1. Vzorec: Ob popustljivi, nezanesljivi materi in odsotnem (zanemarjajočim) očetom, se je 

pojavilo težavno, impulzivno in manipulativno vedenje otroka. 
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Interpretacija: Mati je hčerki dajala vse, kar si je ta želela. Do nje ni imela zahtev in ji ni postavljala 

meja. Izogibala se je kakršnim koli konfliktom z njo. Ni imela avtoritete. Otroku ni pokazala 

nezadovoljstva nad neprimernim vedenjem. Otrokovo vedenje je s časom postalo neobvladljivo. Hitro 

je prišla v konflikte v zunanjem svetu. Odrasla je ob prepričanju, da lahko počne, kar hoče, in da so 

njene potrebe na prvem mestu. Ob nezadovoljenih potrebah je čutila frustracije in je postala jezna, 

izsiljujoča in agresivna. Avtoritete ni priznavala. Zahtevala je avtonomijo (svobodo), ni pa dejansko 

doživela povezanosti. Ni čutila odgovornosti za svoja dejanja. Ni razvila ustreznega samonadzora. 

Nezanimanje očeta je vzbudilo pri otroku občutke manjvrednosti, prepričanje, da se ne more na 

nikogar zanesti, strah pred bližino.  

2. Vzorec: Procese pomoči (podpore) otroku in družini je spodbudilo sprožilo izstopajoče vedenje 

otroka (vedenje, ki ni bilo v skladu s pravili in normami okolja; vedenje, ki je bilo moteče za 

okolico; vedenje, ki ni sledilo ciljem institucije, npr. šolski neuspeh; vedenje, ob katerem so 

okolica in strokovne službe doživljale nemoč). 

Interpretacija: Strokovne službe so se odzvale na negativno oz. neprilagojeno vedenje. Ravnanje je 

določalo prepoznavanje ogrožajočih dejavnikov pri posamezniku in v družini. Posameznika s težavami 

so zaznavale kot problem. Intervencije so bile usmerjene na spreminjanje vedenja, odpravo težav in 

primanjkljajev, s ciljem prilagoditve sistemu. Čustvene stiske niso bile prepoznane (so bile v ozadju) in 

niso sprožile procesov podpore.  

3. Vzorec: Družina v stiski ni bila motivirana, da bi poiskala pomoč oz. je bila do pomoči 

nezaupljiva. Zaradi občutkov neustreznosti se je mati izogibala stikom s strokovnimi službami. 

Sprejemanje pomoči je bilo navidezno in odvisno od pritiskov institucij. 

Interpretacija: Družina je vrsto let doživljala hude obremenitve in pri tem ni imela ustrezne podpore 

strokovnih služb. Mati je pomoč doživljala kot neučinkovito in jo je odklonila zaradi nesodelovanja 

hčerke. Pomoč je iskala za hčerko in ne zase. Nesodelovanje otroka je pri njej vzbudilo občutke 

nemoči. Ob doživljanju pritiskov s strani šole (v obliki pričakovanj in usmeritev) zaradi otrokovega 

vedenja je imela občutke krivde in se je počutila neustrezno. Strokovno pomoč je sprejela, a ni 

verjela, da bo delovala. 
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B. Procesi podpore: 

1. Vzorec: Strokovne službe niso pravočasno prepoznavale stisk in potreb družine. Vključile so se 

po uradni dolžnosti, v kritičnih situacijah (reaktivnost). 

Interpretacija: Iz kronologije družine je moč prepoznati stiske in težave že mnogo prej, preden so bile 

zaznane v okolju in je bila podana ocena potrebe po pomoči/intervenciji. Strokovne službe so se 

odzivale na kritično vedenje na podlagi lastnih opažanj in pobud drugih institucij. Čeprav so ponudile 

pomoč, jo je družina glede na okoliščine doživljala kot ukrepe, pritisk, nadzor. Glede na zmožnosti 

družine pričakovanja niso bila izpolnjena, kar je sprožilo še več pritiskov. Družina je začasno 

spremenila vedenje, da bi se izognila nadzoru. Sklepamo, da do dejanskih sprememb ni prišlo, vendar 

je težave začela prikrivati, da bi se izognila posledicam. To je pripeljalo do ponovnih izbruhov, 

stopnjevanja negativnega vedenja. Strokovne službe so delovale po principu gašenja požarov.  

2. Vzorec: Institucije vidijo rešitev v spremembi v ravnanju posameznika/družine/institucije (če bi 

se otrok drugače obnašal, ne bi bilo težav; če bi mama bila dosledna v vzgoji, se ne bi tako 

vedla; če bi CSD ukrepal, ipd.) ne razmišljajo pa o možnosti drugačnega odzivanja okolja, 

ustvarjanja drugačnih pogojev, uporabe drugačnih pristopov, prilagoditev idr. 

Interpretacija: Sistem sprejema posameznika, če se mu ta prilagodi. Če ni prilagojen, mu je najprej 

potrebno nuditi pomoč pri tem. Če pomoč v določenem časovnem obdobju ne deluje (ne steče), je 

potrebno ukrepati (z izločitvijo). Poskusov razumevanja posameznikovega položaja, doživljanja in 

zmožnosti v sistemu je zelo malo. Pričakovanja do družine so previsoka in prezahtevna. Terjajo 

takojšnje spremembe.  

3. Vzorec:  Usmerjenost na otroka kot problem, ne pa na razumevanje vedenja v kontekstu, v 

katerem se je pojavilo in se vzdržuje. 

Interpretacija: Otrok je izvor težav. Takšen pristop k problemu pripelje do tega, da otrok vsakršno 

ponujeno obliko pomoči doživlja kot pritisk in kritiko. CSD zaznava kot institucijo, ki ukrepa (kaznuje). 

Potrebno je veliko pozitivnih izkušenj, da se znebi tega občutka. V tem času bi bilo smiselno delati še 

naprej s starši, saj so spremembe pri njih ključne pri spreminjanju otroka. Pomembno je vedeti, da je 

vedenje otroka odziv na zelo kompleksne interakcije in je krivično otroka obravnavati zgolj kot 

problem.  
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4. Vzorec:  Strokovne službe vedo, kaj potrebuje otrok/družina in kaj je dobro za družinske 

člane, zato pri tem vztrajajo. Strokovne službe so »nad« družino in je ne zaznavajo kot 

enakovrednega udeleženca v procesu pomoči. 

Interpretacija: Na primer, šola ocenjuje, da bi morala učenka sprejeti učno pomoč, mama bi morala 

postaviti meje in biti dosledna ipd. CSD vidi potrebo po tem, da mama prevzame vodenje v družini. 

Sami po sebi so predlogi sicer na mestu. Manjka pa prizadevanje strokovnih služb, da bi razumele, 

kako so se vzpostavili in kaj je utrjevalo interakcijske vzorce v družinah, kako jih doživljajo posamezni 

družinski člani in ponudba novih izkušenj.  

5. Vzorec: Strokovne službe (šola, CSD) so prepričane, da bo stopnjevanje pritiskov na družino 

(bodisi v obliki pomoči ali ukrepov) prineslo pričakovane rezultate. Verujejo v administrativne 

ukrepe (formalno pomoč). 

Interpretacija: Prijazni ponudbi pomoči sledijo stopnjevanje pozivov, opozarjanje na posledice, 

grožnje z ukrepi in prijavami. Občutek ogroženosti pri družini onemogoča vzpostavljanje delovnega 

odnosa in ustvarjanja priložnosti za svetovanje. Z izjemo odmevnih dogodkov, strokovne službe 

nimajo vpogleda v dogajanje v družino. Družinski člani posledično stopijo v zavezništvo proti 

ustanovam. Ne verjamejo ponujeni pomoči in se čutijo ogroženi. 

6. Vzorec: Angažiranost velikega števila strokovnih služb in strokovnih delavcev pri reševanju 

težav, v kritičnih situacijah in ob negativnih dogodkih. Razpršenost pomoči namesto pristopa 

ključne osebe v procesu podpore družini (stalnega strokovnega delavca). 

Interpretacija: Ob izstopajočem vedenju (še posebno, ko gre za nasilje) se po uradni dolžnosti aktivira 

več ustanov, ki jim zakon nalaga dolžnost prijave in nudenja pomoči žrtvi(-am) in povzročitelju. 

Običajno so težave družine kompleksne in mnogovrstne ter zahtevajo sodelovanje večih institucij. 

Vsaka ima svoje cilje in s temi povezane naloge in pristojnosti. Družina tako čuti pritiske z vseh strani. 

Čuti se ujeto, zmedeno in išče izhode. 

7. Vzorec: Stopnja sodelovanja družine (motivacija družinskih članov) in njena prilagojenost 

sistemu pomoči določa ravnanje pristojnih služb.  

Interpretacija: Motivacija staršev in otroka je nujna, da se začne proces pomoči. Pri ranljivih družinah 

je pogosto pomanjkljiva ali celo odsotna. Ob kopičenju težav in zahtev ne vedo, kaj potrebujejo. 

Velikokrat ne zmorejo tega, kar se od njih pričakuje. To je le potrditev, da so potrebni pomoči. V 
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praksi pa se proces predčasno zaključi. Potreben je čas in pozitivno naravnan pristop, da pomoč 

steče. 

8. Vzorec: Strokovne službe sledijo protokolom, zakonskim določbam in predpisanim postopkom, 

ki so standardizirani in časovno določeni (omejeni). 

Interpretacija: V kritičnih situacijah in ob doživljanju neučinkovitosti ter nemoči se strokovne službe 

zatekajo v postopke in sklicujejo na zakonske dolžnosti. Tovrstni pristop družina doživlja kot uradniški, 

neangažiran, odtujen in obsojajoč. Strokovne službe na ta način sicer ohranjajo občutek nadzora in se 

počutijo varnejše (naredile so vse, kar jim nalaga zakonsko pooblastilo, niso odgovorne za morebitne 

dogodke v družini ipd.), z vidika družine pa predstavljajo zgolj represijo.  

9. Vzorec: Neuspeh pri procesih podpore strokovne službe pripisujejo družinam. 

Interpretacija: Potrebe in cilji družine so zelo različni od pričakovanj in ciljev institucij. Ta razhajanja 

vplivajo na poteke in izide procesov podpore. Strokovne službe slednje doživljajo kot neuspeh. Ker 

družina ne sledi ciljem strokovne službe, je odgovorna za neuspeh. 

10. Vzorec: Odsotnost sodelovanja družine terja ukrepanje. 

Interpretacija: Z družinami, ki so obremenjene s številnimi težavami, je težko vzpostaviti zaupen 

odnos, ki je pogoj sodelovanja. Običajno je proces dolgotrajen. Strokovne službe nepripravljenost za 

sodelovanje ocenjujejo kot značilnost družine, ki ni odvisna od njihovega pristopa. Večinoma pa je 

sodelovanje družine odvisno prav od naravnanosti strokovnega delavca.  

C. Sodelovanje med institucijami: 

1. Vzorec: Vsaka institucija sledi svojim ciljem (skladno z vlogo in pristojnostmi) in spregleda 

celoto (medsebojno vplivanje). 

Interpretacija: Šola sledi učnim ciljem in pravilniku šolskega reda, CSD zagovarja koristi otroka na 

podlagi smernic (otrokovih razvojnih potreb), policija preganja prekrške in kazniva dejanja, sodišče 

izreka vzgojne ukrepe idr. Vedenja pa strokovne službe redko obravnavajo v kontekstu. Razumevanje 

nastajanja vzorcev ne vpliva na prilagojeno odzivanje. Vedenje, ki ustreza definiciji prekrška, kršitve 

ipd., je treba kaznovati. 
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2. Vzorec: Odločitev/poziv za ukrepanje je povezan z ogroženostjo okolice in zastojem procesov 

podpore. 

Interpretacija: Vodilo pri ukrepih CSD bi morala predstavljati otrokova korist. CSD bi moral izbrati 

najmilejši ukrep, s katerim zavaruje otrokove koristi. Ukrepi CSD pa vsi pomenijo izločitev otroka iz 

družinskega okolja. Alternativa ukrepom je pomoč družini. Ko pomoč ne steče, so možnosti omejene. 

Vsa navodila, usmeritve in predlogi družini so nezavezujoči. Če jim družina ne sledi in je otrok 

ogrožen, ima CSD možnost ukrepanja. Ko otrok ukrepov ne sprejema kot pomoč, so neizvedljivi oz. 

nimajo želenega učinka. Antisocialno in odklonsko vedenje omogoča vzgojno ukrepanje sodišča.  

3. Vzorec: Strokovne službe se formalno povezujejo. Vsaka ostaja zvesta svojim načelom. Ob 

nemoči se stopnjujejo pritiski na institucije, ki imajo pooblastila za ukrepanje.  

Interpretacija: Šola poziva CSD, da pomaga družini, ker ni takojšnjega učinka, poziva k ukrepanju. CSD 

in šola pozivajo policijo, naj ukrepa in predlagajo sodišču, da kaznuje. CSD pritiska na zdravstvo in 

vzgojni zavod, da otroka sprejme, medtem ko se slednja sklicujeta na pomanjkanje motivacije. Ob 

lastni nemoči delujejo kot avtoritarni starš in drugim določajo, kaj je potrebno narediti. 

- Analiza logike intervencij (implicitnih teorij akterjev) 

Strokovne službe se odzivajo na odklonsko vedenje in posredujejo ob neobvladljivih izbruhih vedenja 

oz. ob neuspešnih običajnih pristopih. Ob »učinkovitosti« ukrepanja (ki pomeni ustavitev motečega 

vedenja) se aktivnosti služb zmanjšajo ali prekinejo. Že za pobudo institucije (v našem primeru šole) 

po nudenju podpore družini je skrito pričakovanje po ukrepanju v primeru stopnjevanja ali 

nadaljevanja vedenja. Zahteve okolja ne upoštevajo dejanskih potreb in stisk družine ter 

dolgotrajnosti procesa okrevanja oz. spreminjanja vzorcev. Pritiskom ustanov na starša sledi pritisk 

institucij na institucijo. V obeh primerih so pogosta neizražena pričakovanja do drugega. Dolžnost, da 

»je potrebno nekaj narediti«, žene vse udeležence v akcijo brez potrebnega pogoja: soustvarjanja 

procesa in rešitev. Vsi udeleženci v procesu postanejo preganjalci. V zagnanosti so izgubljene 

priložnosti vzpostavitve pristnega in zaupnega delovnega odnosa. Sčasoma strokovne službe izgubijo 

ključnega sodelavca (družino). Sistem deluje podobno kot družina. Pomanjkanje rešitev v sistemu sili 

v iskanje edinih možnih rešitev, čeprav s strani družine niso sprejete, niso ustrezne in niso v otrokovo 

korist. Prelaganje odgovornosti na drugega pomeni, da nihče zares ne prevzame odgovornosti. 

Posamezni člen v verigi pomoči ima občutek, da se sam zelo trudi, ostali pa premalo oz. nič. 
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Izstopajoče vedenje in z njim povezane stiske se stopnjujejo, in ker nič ne deluje, ne preostane 

drugega kot ukrepanje (kaznovanje) in izločitev mladostnika iz družinskega sistema.  

3.4.1.5. Ocena ogroženosti otroka/mladostnika 
Ocena ogroženosti obsega prepoznane dejavnike tveganja in varovalne dejavnike skozi celoten 

proces spremljanja družine. Nekateri so stabilni/nespremenljivi, drugi se spreminjajo skozi čas, na 

nekatere pa imamo možnost vplivanja v procesih podpore.  

 

DEJAVNIKI 
RAZVOJA 

DEJAVNIKI TVEGANJA VAROVALNI DEJAVNIKI 

INDIVIDUALNE 
ZNAČILNOSTI 

OTROKA 

 stres matere v nosečnosti (materialna stiska, nasilje s 
strani očeta otroka, odsotnost podpore družine) 

 starost ob vključitvi v proces podpore: šoloobvezen 
otrok 

 temperament: težje vodljiva/vzgojljiva  
 slabša energijska opremljenost 
 učna neuspešnost oz. neocenjenost   
 neopravičeno izostajanje od pouka (daljše časovno 

obdobje)  
 odklanjanje učne pomoči v šoli in izven šole (epicenter) 
 slabša sposobnost pozornosti in koncentracija, težave 

pri organizaciji učenja 
 nizka stopnja motivacije in vztrajnosti pri zastavljenih 

načrtih  
 velika čustvena nihanja, prevladuje negativno čustveno 

doživljanje (občutek ogroženosti, brezvoljnosti, obupa, 
nepojasnjene jeze, nemoči ipd.) 

 strategije spoprijemanja s stresom: nefunkcionalne 
strategije spoprijemanja s stresom: prevladujoči 
agresivni odzivi na zunanje okoliščine in zahteve, pri 
reševanju sporov, ki jih lahko povezujemo z občutkom 
ogroženosti in imajo samozaščitno funkcijo 

 nizka samopodoba, samospoštovanje in 
samovrednotenje (ne sprejema pozitivnih informacij o 
sebi oziroma jih ne zmore integrirati v svojo 
samopodobo)  

 sposobnost samonadzora: impulzivnost in pretirano 
odzivanje na situacije (ki je lahko povezano z njeno 
zmotno oceno sporočil in pričakovanj okolice) 

 tendenca k prelaganju odgovornosti/krivde na druge in 
zunanje dejavnike  

 prevzemanje in zatekanje k položaju žrtve 
 manipulativno vedenje 
 beg od težav in odgovornosti, ki se kaže bodisi v 

uporniškem vedenju (zavrača vsakršen predlog, ki ni v 
skladu z njenimi željami in predstavami, ki pa niso 
realne), v umiku in izogibanju ali v agresivnem pristopu 
k reševanju težav, nesoglasij  

 ambivalenten odnos do pomoči (določene predloge 
sprejema, sodeluje pri dogovarjanju in načrtovanju 
pomoči, a kasneje načrta ne izpelje oz. ga po prvem 
poskusu opusti) 

• spol  
• porod je potekal brez posebnosti 
• dobro telesno zdravje 
• normalen telesni razvoj 
• dobre intelektualne sposobnosti (nima 

večjih težav pri razumevanju snovi)  
• močna/perspektivna na športnem 

področju (več let je trenirala in dosegala 
tudi dobre rezultate, se pozitivno 
potrjevala)  

• mladostnici šolanje veliko pomeni (njen 
cilj je, da nadaljuje šolanje) 

• občasno izraža željo po spremembi 
vedenja in potrebo po strukturi in 
mejah (kljub zanikanju) ter ima uvid v 
težave s samokontrolo. 
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DEJAVNIKI 
RAZVOJA 

DEJAVNIKI TVEGANJA VAROVALNI DEJAVNIKI 

ZNAČILNOSTI 
DRUŽINSKEGA 

SISTEMA 

 zamenjani vlogi (mladostnica usmerja in nadzira 
materino vedenje) 

 komunikacija je pogosto konfliktna, čutiti je jezo 
mladostnice v odnosu do matere  

 razumevanje in zaznavanje otrokovih potreb je 
slabše 

 pri postavljanju meja mati ni dosledna oz. je 
nemočna  

 ob zunanjih zahtevah mati stopnjuje zahteve in 
pritiske na hčer, kar sproži pri mladostnici 
agresivne odzive 

 z očetom mladostnica odklanja odnose (v 
preteklosti naj bi imela dober odnos, očeta je 
idealizirala in opravičevala njegovo vedenje, njeno 
zaznavanje očeta je neskladno z njegovo dejansko 
podobo in zaznavo okolice) 

 v konkretnih situacijah težko presega utrjene 
vzorce ravnanja 

 nemoč, da bi vzgojno vplivala na otroka  
 neustrezna komunikacija 
 pretirano zaščitniška vzgoja (neustrezna vzgojna 

ravnanja) 
 dolgotrajne težave z odvisnostjo od prepovedanih 

drog 
 brezdomstvo 
 večkrat obravnavan in kaznovan zaradi kaznivih 

dejanj (v preteklosti bil na prestajanju zaporne 
kazni, v času nudenja podpore družini je na 
daljšem prestajanju kazni). 

 vloge v družini so zamenjane  
 pravila in meje niso jasne (ohlapne) 
 mati navaja, da sta z očetom v vzgojnem smislu 

(bila) usklajena, pri njem ima podporo, čeprav se 
ne vključuje aktivno v skrb, ker po navedbah 
matere slednjega ni zmožen. 

 med staršema ni konfliktov 
 v zadnjem obdobju ni komunikacije 
 odsotnost enega od staršev  

 obojestransko sprejemanje in 
naklonjenost 

 spodbuda pri učenju oz. šolanju, iskanje 
zunanje-strokovne pomoči 

 mati se zaveda težav in sodeluje s 
strokovnimi službami pri reševanju 
problemov ter zaščiti otroka 

 pomoč strokovnih služb sprejema, 
preizkuša usmeritve in nasvete  

 mati je vključena v strokovno psihološko 
pomoč (v okviru CSD) in sodeluje z 
institucijami (šolo, CSD, zdravstvom).  

 mati poskrbi za osnovne otrokove 
potrebe 

 do otroka izraža naklonjenost 
 v zgodnjem otroštvu se je tudi oče 

aktivno vključeval v skrb 

ZNAČILNOSTI 
OKOLJA (ŠOLE 

IDR.) 

 odsotnost podpore s strani širše družine  
 izkušnja vrstniškega nasilja v šoli  
 težave pri vključevanju v razredno skupino 
 vključenost mladostnice v negativno vrstniško 

družbo in tvegano preživljanje prostega časa 

 šola je seznanjena s težavami 
mladostnice in ji ponuja pomoč, jo 
spodbuja pri nadaljnjem šolanju. 

 redna zaposlitev matere 
 materialna preskrbljenost in urejeno 

stanovanjsko vprašanje 
Tabela 6 Ocena ogroženosti otroka 1 

 

3.4.1.6. Osebna refleksija  
Ob prebiranju dokumentacije in sestavljanju zgodovine družine sem začutila njeno ranljivost v samem 

izvoru. Že otrokovo primarno socialno okolje, maternica, je bilo obremenjeno s stresom, ki ga je mati 

doživljala ob partnerjevem nasilju. V tako občutljivem obdobju, kot je nosečnost, se je morala boriti 
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za svoje in otrokovo preživetje. Ob tem je izgubila še podporo s strani bližnjih. Računala je lahko samo 

nase. Na nikogar se ni mogla zanesti. Otroka si je močno želela in ji je predstavljal ves njen svet. Vse, 

kar je imela. Počutila se je zelo osamljeno. Veliko je bila pripravljena pretrpeti in se žrtvovati za 

otrokove potrebe, preko katerih je zadovoljevala tudi lastne. Otroku je želela nuditi lepše življenje, 

kot ga je imela sama. Ko pri tem ni bila uspešna, je naredila vse, da bi ga zaščitila pred resničnostjo. 

Kljub negativnim čustvom, ki jih je gojila do partnerja in občutku ogroženosti z njegove strani, je 

ohranjala odnos, mu celo pomagala, ga idealizirala pred hčerko in ji prikrivala njegove dejanske 

težave. Hčerka je zelo zgodaj prepoznala, da mamina slika očeta ni skladna z dejansko. To ji je 

vzbujalo občutke zmedenosti, negotovosti in neustreznosti. Do očeta je gojila ambivalenten odnos. 

Hrepenela je po njegovi idealizirani podobi, negativne lastnosti pa je pripisovala mami. Ves čas 

prisotni občutki krivde pri materi,so jo vodili pri tem, da je hčerki nudila vse, kar si je želela, da je ni za 

nič prikrajšala. Skušala je ustreči vsaki njeni (materialni) želji. Nekaj časa ji je to uspevalo, kasneje pa 

ni zmogla zadovoljiti njenih pričakovanj in želja, ki so postajale vse bolj zahtevne. Mati je v celoti 

nosila breme preživljanja družine. V žrtvovanju za otroka je sprva videla smisel, saj z deklico ni imela 

težav. Bila je ljubka in živahna, uspešna v šoli, dobra športnica in izjemno bistra. Bila ji je v ponos. 

Zgodnje znake nasilnega vedenja je zaznavala kot pozitivno lastnost deklice, da se zna postaviti zase, 

da se zmore braniti pred zunanjim svetom, česar sama ni zmogla. Tako vedenje je sprva podpirala in 

ni čutila potrebe po postavljanju meja deklici. Izpolnila je vsako njeno željo in jo ščitila pred 

kakršnokoli frustracijo. Deklica je primarno okolje doživljala kot negotovo, nevarno, odsotnost meja 

pa kot odsotnost zanimanja zanjo. Želela si je pristnega odnosa, želela si je resničnosti. 

Nepredvidljivost in negotovost sta jo pripeljali do prevzemanja obrambne drže do okolice ter občutka 

ogroženosti. Edino, kar je imela pod nadzorom, je bilo vedenje matere. Ob prvem materinem 

poskusu postavljanja meja se je odzvala agresivno, saj omejitev ni bila vajena. Ob njih je doživljala 

frustracijo. Počutila se je zapuščeno in nesprejeto. Vzorci ravnanja mame so se utrjevali skozi daljše 

časovno obdobje, saj zaprtost družine in odsotnost socialne mreže materi niso omogočali 

konfrontacije z drugimi. Nikogar ni imela v oporo. Zanašala se je nase in ravnala v prepričanju, da je 

to kar počne za otroka najbolje.  

V šoli stiske deklice in družine niso zaznali, dokler ni prišlo do preobrata. Uspešni in navidezno 

samozavestni učenki je uspeh drastično upadel, začela je kršiti šolska pravila. Izstopajoče vedenje je 

poleg učne neuspešnosti sprožilo procese podpore družini. Šola je vzroke vedenja pripisovala 

družinskemu sistemu in individualnim značilnostim učenke in se je v lastni nemoči obračala na 

pristojne ustanove (zdravstvo, CSD, policijo). Pritiski s strani šole so mamo prisilili v to, da sname 
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masko in prizna okolici lastno nemoč. Predstavljam si, da je to dejanje bilo mami zelo težko. V 

materinstvu je namreč iskala in dobivala potrditve, zadovoljila svojo potrebo po moči, gojila svoj svet 

kvalitet. Ta svet se je naenkrat sesul. Vsa leta se je trudila prikrivati lastno ranljivost, se prikazovati kot 

močno, računati izključno nase. Hčerka je s svojim vedenjem razbila materin mit. Hčerkin klic k 

podpori je terjal materino sprejemanje strokovne pomoči. Vendar, kako lahko računa na pomoč? Saj 

ji nihče ne more pomagati. Saj je nihče ne razume. Previdnost pri sprejemanju je odraz materinega 

nezaupanja okolici. Deklica je svojo izkušnjo z mamo (primarni odnos) prenesla na izkušnje z drugimi: 

»Nihče me zares ne vidi, sliši in me ne vpraša, kaj čutim? Ponujate mi pomoč, ki je ne potrebujem.« Ni 

verjela, da se kdorkoli dejansko zanima zanjo. Sebe je prepoznavala kot agresivno in problematično 

že preden sta jo kot tako zaznali mama in okolica. Slika, ki jo je imela o sebi, ni bila skladna s sporočili 

okolice. Sporočila okolice je doživljala kot provokacije, ki so jo silile v aktivnost (samozaščito). Svojo 

potrebo po sprejetosti je tešila preko materialnih dobrin. Zatekala se je v omamo. Bežala je pred 

neprijetnimi čustvi. Težko se je identificirala z mamo, ker jo je doživljala kot nepristno, potrebovala pa 

je objekt identifikacije in izbrala očeta. Njemu se je čutila bolj podobna. Njegovo odklonsko vedenje je 

opravičevala s težkim otroštvom in na s tem nek način opravičevala tudi svoje. Do svojega vedenja je 

bila nekritična. V procesu odraščanja ni bila deležna ustreznih usmeritev glede ravnanja in odzivanja v 

konfliktnih situacijah. Nasilno vedenje dekleta sem doživela kot klic po pomoči, ustreznemu odzivu, 

iskanje pozornosti, opozarjanje nase. Željo po drugačni izkušnji pa je spremljal strah pred 

spremembo. Lastne ranljivosti ni zmogla pokazati, razen za krajši čas. Mamine vzorce ravnanja je 

zavračala, obenem pa jih prevzemala. Mama je v vedenju otroka prepoznavala sebe. Tolažila se je in 

verjela v moč časa, ki naj bi vse uredil.   

Strokovne službe se odzivale na vedenje, ki je bilo moteče, ki ni bilo v skladu s pravili, ki ni bilo 

prilagojeno sistemu in ob katerem so doživljale občutek nemoči. Stiske in potrebe družine so bile na 

drugem mestu. Zaprtost družine, nezaupljivost in nemotiviranost za pomoč so dodatno ovirali 

procese podpore. Prepričanje družinskih članov, da jim nihče ne more pomagati, se je tako skozi čas 

utrjevalo. 

Pritiski institucij na mamo in pritiski ene institucije na drugo so se stopnjevali. Strokovne službe so 

izhajanje iz lastnih (splošnih) prepričanj o otrokovi koristi. V resnici ukrepov ni narekovala otrokova 

korist, temveč je bilo merilo stopnja vodljivosti, sodelovanja mladostnika in možnosti vplivanja nanj 

ter shajanja z njim. Otrok (družina) je predstavljal problem, ki ga je treba rešiti, težava, ki jo je treba 

pozdraviti, da bo sistem deloval. 
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3.4.2. Družina 2 
 

Mladostnik je edinec. Oba starša sta zaposlena na pomembnih delovnih mestih. Družina živi v 

lastniški stanovanjski hiši in je materialno zelo dobro preskrbljena. Mladostnik je bil že v nižjih 

razredih nemiren, občasno je koga udaril brez razloga, ampak se je z njim dalo shajati. V šoli je bil 

učno uspešen do sedmega razreda. V sedmem razredu se je njegov uspeh poslabšal. Nizale so se 

kršitve šolskih pravil. Agresivno se je odzival na zahteve odraslih. Posegati je začel po alkoholu. Redno 

je kadil. V odsotnosti staršev je vabil vrstnike na dom in delal materialno skodo. Preko laznega profila 

je ustrahoval vrstnike na šoli. Z odločbo CSD je bil nameščen v vzgojnem zavodu in uspešno zaključil 

OŠ. Imel je nekaj kaznivih dejanj in prekrškov. Sodišče mu je na predlog CSD izreklo vzgojni ukrep 

nadzora organa socialnega varstva. Vzporedno se je vključil v trening socialnih veščin.   

Na CSD so procesi podpore družini potekali štiri leta v okviru različnih nalog po zakonu (težave v 

odraščanju brez kaznivih dejanj), javnih pooblastil (ukrepi za varstvo otrokovih koristi – oddaja v 

zavod, obravnava mladostnikov v predkazenskem in kazenskem postopku, spremljanje v okviru 

vzgojnega ukrepa sodišča) in socialnovarstvene storitve („pomoč družini za dom''). Procese podpore 

na CSD je izvajala ena strokovna delavka. Vzporedno je bila družina vključena v družinsko terapijo, 

mladostnik pa v pedopsihiatrično obravnavo. CSD je sodeloval s šolstvom, policijo, zdravstvom in 

sodiščem. 
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3.4.2.1. Sinhrona kronologija 
Legenda: 

Šolstvo (OŠ, SŠ, VZ) = oranžna 

CSD = rdeča 

Policija = modra 

Zdravstvo = zelena 

Tožilstvo in sodišče =  rumena 

Št. = število dogodkov oz. aktivnosti  

 

Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. 
Dogodki v okolju – 

ukrepi strokovnih služb 
St. 

1997 Rojstvo otroka in posvojitev. 1  0 

2003 
Starša prepoznavata povečano potrebo po 
gibanju in impulzivnost. 

1  0 

2008 Težave vezane na učni uspeh in vedenje v šoli. 1 Šola izreče vzgojni opomin. 1 

2010 
MAR 

 

Uživanje alkohola na domu mladostnika v 
odsotnosti staršev.  

10 

Obvestilo interventne službe CSD: »v petek zvečer nas je je 
policija obvestila o dogodku, v katerem so bili vpleteni trije 
otroci. Na domu mladostnika so v odsotnosti staršev spili 
veliko količino alkohola. Eden od mladostnikov je bil odpeljan 
v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je zelo kritično. O 
dogodku so obvestili starše in ravnateljico šole. Vsi so učenci 
8. razreda.« 

5 

Ravnateljica obvesti o dogodku CSD, saj so učenci pod 
vplivom alkohola prišli pred šolo in razbijali zabojnike. Eden 
od fantov je obležal na klopci. Neznanec je klical policijo, ki 
je poklicala dežurnega zdravnika. Vse starše je povabila na 
pogovor. Sprejeli so dogovor glede poravnave škode. 
Predlaga, da CSD povabi starše učenca, ki je omogočal 
uživanje alkohola, saj naj bi se v odsotnosti staršev pogosto 
zadrževali na njegovem domu. Mladostnik pod lažnim profilom na socialnem 

omrežju grozi vrstniku. Do dejanja in posledic 
ni kritičen: »naredil sem uslugo prijatelju, ki se 
je želel maščevati. Ideja je bila njegova, jaz pa 
obvladam računalnik. Prijatelju moraš 
pomagat.«  

Svetovalna delavka CSD obvesti, da je učenec ustvaril lažni 
profil na FB in grozil učencem. Dejanje so prijavili policiji, saj 
so vsi učenci njihove šole. Starši oškodovancev niso hoteli 
izpostavljati otrok. 

V šoli opažajo, da ima težave s koncentracijo, reagira burno, 
ko ni po njegovo.  

Starša ves dan zaman iščeta sina, ki se ne javi 
na telefon. V poznih večernih urah je izsleden 
v družbi prijatelja. Policistu pove: »v šoli mu je 
dolgčas, karkoli se zgodi, sem kriv. Ni se mi 
zdelo, da je tako pozno. Saj ni prvič, da me ni 
doma. Ne vem zakaj delata paniko. Vedno se 
javim, tokrat se mi ni dalo« . 

CSD povabi starša na pogovor. Izrazita skrb nad otrokovim 
vedenjem v obdobju zadnjega šolskega leta. Strokovna 
delavka podpre vključitev družine v proces podpore. 

Starša sporočata, da se sin izogiba 
pogovorom, skrbi ju njegova družba, menita, 
da si želi sprejetosti med vrstniki in je zato 
pripravljen narediti vse. Neupošteva omejitev 
doma (glede ure izhoda, vabljenja prijateljev 
na dom). Opazila sta, da ga skrbi odhod od 
doma, s tem imata vpliv nanj. Zahteva vedno 
večje vsote denarja, ima vse večje materialne 
zahteve. Glede šole je obupal je in nima 
motivacije. Posledic svojih dejanj se ne 
zaveda. Nihanja v razpoloženju mladostnika in 
impulzivnost pri staršema vzbujajo strah. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2010 
MAR 

Težave pri učenju in kršitve šolskih pravil 
(koncentracija, nezadostni uspeh, izostanki, 
kajenje v okolici šole).  

 
Šola poroča CSD o izrečenem ukrepu zaradi kršitev šolskih 
pravil in poda pobudo CSD, da skliče timski sestanek s šolo in 
staršema.  

3 

Zasegla sta mu telefon in računalnik. Na to je 
reagiral zelo agresivno (na vsako kazen in 
mejo, ki jo postavita, jima izreka grožnje in ju 
zmerja). Omejitve doživlja kot prestroge, želi si 
več svobode. Kršitve vedno prizna. Starša sta 
odločna in neomajna pri svojih zahtevah do 
otroka. Povesta, da sta mu vselej omogočila, 
kar je želel in sta bila zaščitniška do njega. 
Napovedala sta mu, da bosta podprla 
namestitev v zavod, če mu ne bosta kos. 
 

 

CSD skliče timski sestanek.  

Zaradi vzgojne nemoči sodelujeta s ŠSD.  

Naročita ga pri pedopsihiatrinji.  

Obvestilo policije o prijavi pogrešane osebe.  Glede na podporo v šoli in odločitev za 
podporo s strani zdravstva, ne čutita potrebe 
po pomoči CSD. Obrnila se bosta po potrebi. 
Priznata, da je zanju bila sramota, da sta 
vabljena na CSD. 

2010 
APR 

 0  0 

2010 
MAJ 

Številni izostanki od pouka. Zjutraj se odpravi v 
šolo, a ne gre k pouku. S starejšimi fanti se 
potika naokoli.  

2 

Šola poroča CSD, da se kljub pogovorom s staršema in 
učencem odsotnosti kopičijo. Šola razmišlja o prijavi 
inšpektoratu. Učencu so izrekli že tretji vzgojni opomin. 
Učenec je bil seznanjen z ukrepom. Šola meni, da je problem 
v vzgojnih pristopih staršev. V šoli opažajo, da se starša na 
vabila odzivata vedno bolj nejevoljno. 

1 

Sporoča le, da bi rad ostal na šoli, a ni 
pripravljen nič spremeniti.  

2010 
JUN 

Izsiljevanje vrstnika za denar: učenec nižjega 
razreda je zaupal v šoli, da ga je pričakal pred  
blokom in zahteval od njega denar, zagrozil 
mu je, da ga bo pretepel, če mu ne da. Dal mu 
je denar. 

8 

Šola predlaga staršem učenca, da prijavijo izsiljevanje policiji. 

7 

Šola predlaga CSD, da ponovno vabi starša, saj nista več 
sodelujoča. V šoli naj bi izjavila, naj se sam rešuje iz težav. 
Šola ocenjuje, da nista kos otroku in meni, da je nujno začeti 
s postopkom oddaje v zavod.  

Pogovor s staršema in mladostnikom na CSD.  
Fant ne hodi v šolo, videvajo ga na ulici.  

Mladostnik se vključi v obravnavo pri 
pedopsihiatru. 

CSD naredi oceno ogroženosti. 

Poizvedba CSD glede možnosti namestitve v izbrani zavod.  

Družina se vključi v družinsko terapijo. 
Zaprosilo ODT za posredovanje poročila o mladostniku 
zaradi suma KD prikazovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva. 

Tatvina v sostorilstvu.  Vloga CSD za sprejem v zavod.  
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Leto 
Mesec Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2010 
JUN 

Starša prvič spregovorita na CSD o tem, da je 
posvojen otrok. Povesta, da je s tem 
seznanjen in ga podpirata v raziskovanju 
svojega izvora. Zaupata, da se počutita čisto 
nemočna. Želita si biti dosledna in mu 
postaviti meje, vendar v strahu pred njegovim 
odzivom popustita. Bojita se za njegovo 
prihodnost. Menita, da je v domačem okolju 
zaznamovan. Ne upata na spremembe. Čeprav 
jima je težko, predlagata namestitev v zavod. 
Čutita odgovornost, da sina zaščitita.  

 

Obvestilo Policije o kaznivem dejanju tatvine.  

2 

Mladostnik sprejema namestitev: »vem, da se 
ne bom spremenil, če ostanem tukaj. V šoli ne 
bojo spremenili mnenja o meni. Tukaj je itak 
brezveze. Nič se ne dogaja. Šolo moram 
končati. To je sramota, da nimaš osnovne. 
Zanima me kam bom šel. Kraj, ki ga omenjate 
dobro poznam. S starši smo večkrat hodili na 
počitnice in mi je kul.«  
Po predstavitvi prostorov in pravil bivanja 
mladostnik pove, da na njegovo odločitev, 
pripravljenost, da pride, nista vplivala starša, 
sam se je odločil, da bi zamenjal okolje, ker se 
v domačem okolju ne bi mogel izogniti stari 
družbi. V šoli se je počutil grešni kozel. Čutil je 
preveč pritiskov. Tudi starša sta bila v stanju 
stalne napetosti. Temu pripisujeta vzrok 
izostajanja, izogibanja pouku.  
Starša zaupata, da nista več prenašala klicev 
šole, za vsako malenkost, ki je storil: »sprva 
sva verjela, da mu želijo pomagati, potem pa 
sva ugotovila, da iščejo le  napake oz.  so 
usmerjeni na negativno vedenje, ne zaznajo pa 
njegovih stisk. Nikoli ga niso znali podpreti, 
motivirati. Sva razočarana nad šolo.« 

CSD organizira in spremlja družino na ogled zavoda 
(stanovanjske skupine).  

2010 
JUL 

Na ustni obravnavi sta prisotna starša in 
mladostnik. Starša se strinjata z namestitvijo. 
Mladostnik pove, da si želi uspešno končati 
razred in učno napredovati. Obžaluje stvari, ki 
so se zgodile. Ne boji se odhoda od doma. » 
Preden se je uspeh poslabšal sem bil prav 
dober. Nisem pa imel z nobenim učiteljem 
dobrega odnosa.« Starša menita da bo v 
drugem okolju, z ustrezno pomočjo učno 
napredoval in se pozitivno potrjeval. »Okolje je 
mirno, ogled je na naju naredi dober vtis.« O 
sinu povesta: » Ima dobre in slabe dneve.« 
Mama pove, da diagnostika še ni narejena. 
Pričakujejo še strokovno mnenje glede 
prilagoditev v šoli. »Žal nama je, da prej nisva 
poiskala strokovne pomoči.« 

1 

Zavod pošlje obvestilo o sprejemu mladostnika z začetkom 
novega šolskega leta. 

9 

CSD ureja vpis v tamkajšnjo šolo. Staršema posreduje 
informacije o potrebni dokumentaciji, nabavi potrebščin in 
šolskih knjig.  
CSD pošlje socialno poročilo ODT.  
CSD zaprosi Zavod za šolstvo za soglasje k oddaji v zavod.  
Zaprosilo ODT za posredovanje poročila o mladostniku 
zaradi suma KD tatvine.  
CSD imenuje strokovno komisijo in razpiše ustno obravnavo. 
Strokovna komisija poda mnenje, da je namestitev v zavod 
otroku v korist. Glede na trenutno situacijo v domačem 
okolju, ocenjuje umik kot najbolj ustrezno odločitev. 
»Vzpostavitev strukturiranega okolja z jasnimi zahtevami, 
bo omogočalo izboljšanje njegove socialne in čustvene 
zrelosti. Staršema bo dalo priložnost vzpostavljanja 
učinkovitejših vzorcev ravnanja in s tem bolj zadovoljujočih 
odnosov. Člani komisije predlagajo nadaljevanje družinske 
psihoterapije, v okviru katere bi starša pridobila socialne 
veščine in se naučila tehnik spoprijemanja z vzgojnimi izzivi.  
Obvestilo policije o povzročitvi prometne nesreče z 
motorjem. 

Ustna obravnava na CSD. 
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Leto 
Mesec Dogodki v družini St. 

Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb St. 

2010 
AVG 

Nasilni dogodek »na OKC je poklical oče, ki je 
naznanil, da se je sinu utrgalo in ju lovi z 
nožem po stanovanju. Starša sta ob prihodu 
patrulje močno prestašena. Od njiju je 
zahteval denar, kar sta odklonila. Zatem je 
ponorel, začel je vpiti, da bo vse pobil, da bo 
naredil konec, skakal v zrak, zlomil več 
predmetov. Skušala sta ga pomiriti, a je nanju 
vrgel kos pohištva, nato je šel do kuhinje in iz 
predala vzel kuhinjski nož in grozil, da ju bo 
zaklal. Zbežala sta iz hiše. Tekel je za njima z 
nožem. Nato je nož odvrgel in zbežal po ulici. 
Poklicali so dežurnega zdravnika. Policista sta 
ga skušala izslediti. Priklicali so ga po telefonu. 
Mladostnik ni hotel domov. Po nekaj urah so 
ga izsledili. Bil je pomirjen, prevzela sta ga 
starša.« 

1 

Intervencija policije na domu zaradi nasilja. 

2 

Zavod RS za šolstvo odgovori, da soglasja ne morejo podati, 
ker otroka ne poznajo, saj ni bil usmerjen. Glede na opis 
okoliščin podpirajo vključitev v zavod in starša pozivajo k 
podaji zahteve za uvedbo postopka, če bi se v tamkajšnji šoli 
pojavile težave. 

2010 
SEP 

Povzročitev prometne nesreče z ukradenim 
motorjem pod vplivom kanabisa.  

8 

CSD izda odločbo o oddaji v zavod. 

2 

Mladostnik pokaže motiviranost za bivanje v 
zavodu in sodelovanje.  

Vikende preživi v zavodu zaradi kršitev. 

Starša sta sodelujoča in sina redno obiskujeta. 

Starša tedensko vključena v družinsko terapijo 
v domačem okolju. 

Starša sta jezna na strokovne službe, ker ne 
morejo pomagati. Pomoč ne deluje. Zgrožena 
sta, da ustanova kot je zavod, ni kos takemu 
otroku in ga pošilja domov. 

Timski sestanek v zavodu ob sprejemu (CSD, vzgojitelj, 
starša in mladostnik).  
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2010 
SEP 

Mladostnik razloži, da ne ve kaj počne, svoje 
agresije se tudi sam boji. Težko loči od 
fantazije in realnosti (veliko se zateka v svet 
video igric). Realnega in virtualnega sveta ne 
loči. Pove, da del njega uživa, ko tepe, se 
sprosti. Ne ve, kje so meje. Oče opiše njegovo 
vedenje: »kot, da bi mu počil film«. Prisoten 
občutek ogroženosti pri vseh družinskih članih.  
Veliko stvari starša prikrivata. Poročata  o 
dogodku, ko je z nožem tekel za njima. To naj 
ne bi bilo prvič. 

 

Zavod poroča o težavah, ki so se pojavile takoj po 
namestitvi: izostajal je od pouka, kadil, vzbujal strah pri 
ostalih, bil agresiven, če ni bilo po njegovo ter konflikten z 
odralimi in vrstniki. Fizično je napadel gojenca, mahal z 
nožem in kljub opozorilu, da bodo nasilje prijavili policiji, ni 
prenehal. Grožnja s policijo nanj ni delovala, saj pravi, da je 
policija nesposobna. Velikokrat je bežal pred njimi in ga niso 
dobili. Drzen do vzgojiteljev: zahteva, da ga vikajo, jih žali. 
Opažajo, da je brez motivacije (vse ponujene aktivnosti 
odklanja in sam ne predlaga nič konstruktivnega. Takoj je 
našel družbo v novem kraju (mladostnike s KD). Zanima ga le 
orožje, razmišlja kaj bo kupil v trgovini z orožjem in sprašuje 
kje se nahaja taka trgovina. Tudi v individualnem stiku ni 
bolje, predlagajo zavod zaprtega tipa, več kontrole, čim 
manj skušnjav. Poročajo, da bi ga že odpustili, a mu dajo rok 
enega meseca. Če bo pokazal motivacijo za spremembo, ne 
bodo predlagali odpusta. S staršema se dogovorijo, da v 
primeru ogrožanja svoje varnosti in drugih prideta ponj. 
Očetu so odsvetovali, da mu prinese obljubljene stvari. 

5 

Pedopsihiatrinja poroča CSD, da je družina po namestitvi 
prihajala vsak petek na terapijo. Prepoznava stisko družine. 
Predpiše  mu antipsihotik. Podpira delo z družino.  

Kršitve pravil v šoli in zavodu. Grozil vrstnici z 
nožem. Sam razlaga, da ga je izzivala. 

Zavod poroča CSD: nekaj ur manjka od pouka, grozi 
učiteljem, kadi pred šolo, hvali se s svojimi kaznivimi dejanji, 
ne skrbi za red svoje sobe in zahteva, da to počne vrstnik . V 
zavodu si vedenje razlagajo kot odsotnost meja v družini. 
Ocenjujejo, da bo ukrep uspešen, če bosta starša 
sodelovala. V skupini ni sprejet, napoveduje beg, ne kaže, da 
bi se trudil pri upoštevanju pravil. 

Zavod prijavi nasilen dogodek policiji. 

V šoli dvignil in zalučal stol proti učitelju. Vzgojitelji in učitelji 
v šoli predlagajo zavod z interno obliko šolanja. 
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2010 

OKT 

Mama poroča, da ni posebnosti v vedenju 
doma, ni bilo konfliktov.  Je veliko doma, ko 
gre ven se vrne ob dogovorjeni uri.  Pogovor 
pri pedospihiatrinji je po nekaj minutah 
zaključil, ne da se mu govoriti. Nista mu 
omenila namestitve v zavod, upa na vključitev 
v šolo v domačem okolju. Želita da ga CSD s 
tem seznani. Se bojita reakcije.  

2 

Obvestilo policije o obravnavi KD povzročitve lahke telesne 
poškodbe na podlagi prijave zavoda.  

6 

Timski sestanek v SS: razrednik ga opiše kot 
komunikativnega in prijetnega, veliko sta se pogovarjala. 
Opaža, da dobro funkcionira ločeno od ostalih, v 
individualnem stiku. Pogosto preklinjanje, agresivne 
fantazije, težave z upoštevanjem meja in prilagajanjem.  

Sklepi: zaključi z bivanjem v stanovanjski skupini, do nove 
odločbe o namestitvi bosta skrb prevzela starša, CSD bo do 
namestitve nudil staršema podporo.  

CSD prejme poročilo SS: opisuje vedenje mladostnika kot 
verbalno in fizično agresivno, izpostavi strah pred njim, 
zanikanje dejanj, neupoštevanje pravil, samostojnost na 
področju osebne higiene in urejenosti, izostajanje od pouka, 
navezovanje stikov z negativno vrstniško družbo. 
Medikamentozna terapija ne deluje, terapija z boks vrečo (le 
dva dni, sicer ni motiviran). Opažali so večjo doslednost pri 
postavljanju meja pri mami in strah pri staršema.  Krajši čas, 
je znal biti prijeten, se znal povezati in igrati z drugimi. 
Predlagajo več posvečanja njemu, aktivne zadolžitve, 
spoznavanju s starši, ponujanje novih stvari. Predlagajo 
psihološko testiranje, na podlagi katerega bi temeljili vzgojni 
pristopi, večkratno svetovanje staršema.  

V pogovoru na CSD izjavi: »ne vem zakaj sem 
tu, saj je vse že odločeno. Vem, da mi hočete 
dobro, ampak meni je v redu tudi tako. Koga 
briga zame. Šolo bom naredil, to je sigurno. 
Zakaj ne morem bit doma. Saj vem, da sem še 
šoloobvezen in je edina šola, kjer sem lahko ta. 
Vem, da me drugje ne bi sprejeli. Če je tako 
raje grem v zavod. Bom potrpel eno leto. Več 
pa ni šans.« Sprejme obiske pripravnika na 
domu, ko sta starša v službi, pogovore, učenje 
ipd.  

Pogovor strokovne delavke z mladostnikom. Seznani ga s 
postopkom in ponudi možnost konstruktivnega preživljanja 
časa s pripravnikom. 

Vloga za sprejem v zavod z interno obliko izobraževanja.  

Obisk pripravnika CSD na domu. Pripravnik srečanje opiše 
kot prijetno. Mladostnika je doživel kot spoštljivega, 
zgovornega, navajenega na visok materialni standard in mu 
materialne dobrine veliko pomenijo. Veliko časa preživi s 
starejšimi mladostniki, privlači ga drzna vožnja z motorji, 
pomembno mu je posedovati. Uživa v adrenalinu, nima 
strahu, ne razmišlja o posledicah. Imel je več poškodb in 
padcev, a ga ni izučilo. V pripovedovanju prepleta otroške 
vsebine in želje po postavljanju pred drugimi (vrstniki). Išče 
lastno pozicijo, želja po uveljavljanju znotraj skupine 
vrstnikov je močna. Je v stalnem iskanju dražljajev.  Ob rutini 
doživlja nemir. Manj je usmerjen na notranje doživljanje, 
prepoznavanje čustev. Nekako se je sprijaznil z odhodom v 
zavod. Pripravnik ga spodbuja, da sodeluje v pogovorih, a se 
mu zdi brez smisla. Sprejme nadaljnje obiske. 
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2010 

NOV 

Mama porabi ves dopust, da bi bila doma, saj 
se čuti odgovorna za otroka. Ne upa ga pustiti 
brez nadzora.  

5 

Dan pred dogovorjenim terminom ogleda zavoda, njihova 
svetovalna delavka pokliče CSD in izrazi zadržke, po branju 
socialnega poročila. Skrbi jih agresivno vedenje, potencialna 
naveza s skupino gojencev in na drugi strani gojenci, ki so 
hipotetične žrtve.  

7 

Mladostnik je na ogledu pasiven. Ne zmore si 
postaviti ciljev  

CSD razloži, da razmere v domačem okolju terjajo zaščito 
mladoletnega.  

Po razjasnitvi okoliščin sledi dogovor glede termina ogleda.    

Pripravnik večkrat poskusi vzpostaviti stik po telefonu, a se ji 
ne javlja.  

Starša sporočata o svojem obupu in 
presenečenju nad odklanjanjem otroka s strani 
institucij.  

Na drugem ogledu pove, da ne ve kaj je 
narobe z njim, želi si končati šolo, ukvarjati s 
športom. Ne ve zakaj se vede agresivno.  

Ogled poteka v prisotnosti staršev, mladostnika in CSD. 
Zavod želi, da si postavi najmanj pet ciljev v povezavi z 
namestitvijo. Mladostniku dajo še eno možnost, saj ne 
sodeluje.  Z namenom motiviranja, predlagajo nov termin 
ogleda.  

Obisk pripravnika na domu in pomoč pri pripravi spisa 
(pogoj za sprejem). Ambivalenten odnos do namestitve. 
Zaveda se, da je edini način, da obiskuje pouk. Žal mu je, ker 
bo izgubil družbo. Trudil se bo, da se drži pravil. Odpore ima 
do pripovedovanja o sebi, svojih slabih lastnostih in temu 
kako preživlja čas s prijatelji. Sovraži pisanje. Zaveda se težav 
na učnem področju, slabše prepoznava vedenjske težave, saj 
svoje vedenje razume in razlaga kot odziv na provokacije 
okolice.  

Starša menita, da brezdelje nikamor ne pelje, 
opažata, da zdravila pomagajo, da se da z njim 
pogovoriti saj je bolj umirjen, vendar ju skrbi 
njegova brezvoljnost. Sporočata o razočaranju 
zaradi negativne izkušnje namestitve v SS 
(odklonitve pomoči otroku).  

Ponoven ogled. Mladostnik sprejme namestitev v zavod z 
interno obliko izobraževanja (šolanja) kot izziv.   
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2010 

DEC 

Mladostnika med božičnimi počitnicami 
policija dobi s travo. Starša to šokira, saj nista 
vedela, da jo uživa. Mladostnik navaja, da jo je 
našel. V policijskem postopku je bil s 
starejšima fantoma. Starša sta se povezala s 
starši sovpletenih vrstnikov, da bi skupno 
vplivali na sinove. O dogodku sta sporočila 
zavodu in ga predčasno peljala nazaj. Po poti 
sta bila žalostna. Sin ni pokazan nobene 
prizadetosti. Napovedala sta mu, da je zadnje 
srečanje z drogo, sicer naj si poišče drug dom. 
»Ne moreš mu raložiti, da je konec, ko enkrat 
prideš v stik z mamili. Zahtevala bova, da ga v 
zavodu redno testirajo.« 

1 

Odločba CSD o oddaji  v zavod (po 121. Členu ZZZDR) s 
soglasjem staršev. 

3 

Sprejem oz. namestitev.  

Timski sestanek v zavodu: mladostnika opišejo kot 
redkobesednega in zadržanega. V skupino se je dobro 
vključil in brez težav sprejel pravila, v šoli je vesten, temeljit, 
zainteresiran, sposoben in ima dobre ocene. Zadovoljen z 
nižjim uspehom glede na sposobnosti. Miren in sodelovalen, 
ob konfliktih agresiven in nekontroliran, reden kadilec. 
Športne aktivnosti in igro na prostem ima rad, potreba po 
dominaciji. Vzorno sodelovanje staršev, redni stiki z mlad., 
zanimanje zanj, v šoli redno točno prihaja sodeluje, ko je 
miren je vzoren, ko se razburi je neobvladljiv. Pogosto izjavi: 
»vseeno je kaj delam, saj bom končal v Logatcu«. V 
preteklosti je pretepal sošolce in ni za to nikoli odgovarjal. 
Velik individualen napredek. Zelo prijeten, privlači ga 
prepovedano, nagnjen k eksperimentiranju, težave s 
sprejemenjem avtoritete. Starša skrbi uživanje droge, 
kazniva dejanja. Agresivno vedenje se je zmanjšalo odkar 
jemlje terapijo, ne upošteva pa dogovorov in pravil doma. 
Domače okolje ocenjujejo za rizično (negativna vrstniška 
družba in vzgojna nemoč). Potrebni so jasni cilji, ki se jih 
drži, bolj organizirano preživaljanje prostega časa, ko je 
doma. Mladostnik se zaveda in sprejema posledice svojih 
dejanj. Namerava se držati pravil, močna motivacija, da se 
vrne domov po zaključenem 8. razredu. Vedenjske izbruhe 
doživlja kot normalne, ob provokacijah. Dobra izkušnja s 
pogovorom, vendar je z nasiljem cilj hitreje dosežen. Želi si 
končati razred v zavodu. 

Načrt: spodbujanje k nenasilju, učenje strategij umika ob 
napetosti, vzpodbujanje močnih področij, zdrav način 
življenja, individualni pogovori, druženje s pripravnico na 
domu. 

2011 

JAN 

Starša poročata, da je dobro sprejel 
namestitev. Pridobil več pozitivnih ocen. 

1 Pogovor s staršema na CSD.  1 

2011 

FEB 
 0 Pogovor s staršema na CSD. 1 
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2011 

MAR 

Težave med vikendi. Starša nimata kontrole: 
ponočuje, uživa travo. 

5 

CSD prejme polletno poročilo. V zavodu izrazijo skrb glede 
uživanja drog in odsotnosti kontrole v domačem okolju. 
Ponovno pogostejši izbruhi nasilja. Opažajo nesramno 
vedenje do staršev. Na športnih dejavnostih se primerno 
vede.  

4 

Ne moreta ga pripraviti na vrnitev v zavod. 
Obvestita policijo. 

Razgovor s staršema na CSD. 

Posvetovanje s pedopsihiatrom, ki staršema razloži, da je 
potrebno fantovo sodelovanje. Predlaga ukinitev terapije. 
Diagnosticiran ADHD. »Povsod bo moral sprejeti neka 
pravila, potrebno, pa ga je vključevati v proces načrtovanja 
pomoči. Pomembna je komunikacija med družinskimi člani: 
iskrena in odprta. Prepoznal jezo do staršev. Ocenjuje, da je 
delno povezano s posvojitvijo. Imel je občutek, da je izvedel o 
tem preko drugih. Starša sta pretirano zaščitniška do sina. 
Šola bi tudi lahko prej zaznala težave pri otroku.« 

Odklanja pogovore pri pedopsihiatru. 

Starša se obrneta na pedopsihiatra in ga 
seznanita z odklanjanjem pomoči in uživanjem 
trave. Bojita se, da bo posegel po hujših 
drogah. Starša želita, da bo izpeljali pogovore v 
smeri prepoznavanj škodljivih učinkov drog. 
Preverjala sta vključitev v bolnišnično 
zdravljenje.  

Zavod skliče izredni timski sestanek. Odločitev, da bo za 
vikende v zavodu, zaradi težav v domačem okolju.  Mladostnik kaže visoko mero nezaupanja v 

okolico, ne dojema možnih posledic lastnega 
vedenja. Odkrito pripoveduje o uživanju trave 
in občasno kokaina, pove, da ne namerava 
nehati. Od zimskih počitnic je bolj prisotno 
nastopaško vedenje, njegovi izbruhi so 
nepredvidljivi in neukrotjivi. 
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2011 
APR 

V odsotnosti staršev, povabi prijatelje na dom. 
Naredijo pravo  razdejanje. Ob prihodu staršev 
je v vinjenem stanju. Na poziv staršev pospravi 
in uredi. Zapre se v sobo. Čez čas pristopi in 
zahteva denar. Ko odklonita, stopnjuje grožnje 
in vzame denar iz denarnice. Ker mu ni dovolj, 
zahteva več, nato vzame ključe od avta, da se 
bo odpeljal, odrine mamo, zbrca očeta, razbija 
vse kar ima v bližini. V roko primer tudi 
nevarne predmete. Naredi veliko materialno 
škodo. Po klicu, se z nekom dogovori in odide.  

4 

Policija intervenira na domu in pokliče dežurnega zdravnika.  

3 

Zdravnik oceni, da starša ne moreta zdržati takega stanja. Da 
mladostnik ogroža sebe in druge. Ne oceni, da bi bila 
potrebna hospitalizacija. Predlaga predčasno vrnitev v 
zavod. 

Zavod odloči, da mladostnik kazensko ne bo preživel vikenda 
doma zaradi kršitev pravil v domačem okolju. 

Oče pokliče policijo. Starša sta zadovoljna z 
intervencijo policista. »vzel si je čas za pogovor 
z nama in govoril tudi s sinom po telefonu, ga 
prepričal, da pride domov. Pogojeval je 
postopek z njegovim vedenjem v prihodnjih 
dneh. Rekel mu je, da ni v njegovem interesu, 
da ga odpelje v zavod med prazniki. Policist se 
je usmeril na doživljanje in mu razložil pasti 
njegovega vedenja in odzivanja ter družbe.« 
Noč je minila mirno. 

Vikend je družina preživela na izletu.  Bilo je 
prijetno. Starša se sprašujeta: Kako naprej? Kaj 
naj pričakujeta? In sporočata kako doživljata: 
»Počitnice bodo velika preizkušnja. Taki 
dogodki puščajo na naju globoke posledice. 
Verjameva, da vse strokovne službe in 
sorodniki želijo, da se stvari obrnejo v pozitivno 
smer, to kar midva doživljava je pa povsem 
nekaj drugega. Kar nam ponujajo, družinsko 
terapijo, je vse lepo in prav, dokler pa midva 
razumeva, najin sin pa ne in ne sodeluje, se ne 
more nič zgoditi, da bi se obrnilo na bolje.«  

Izjavi, da se bo maščeval staršema in padel 
razred. »meni ni problem zaklati človeka, samo 
naj mi prepove, ga bom razbil, razbil bom vse 
kar je v zavodu, sam bom šel peš domov vzel 
bom avto vzgojitelja in se odpeljal.« 

2011 
MAJ 

Strah zavira starša, da bi se spoprijela z 
izzivom vzgoje. Napovedujeta možne scenarije 
(napad na njuno življenje, beg od doma in 
samoogrožajoče vedenje sina idr.) 

3 

Izredni timski sestanek v zavodu: zavod poroča o nekaj 
rizičnih dogodkih, vendar napredku mladostnika. Ocenjujejo 
potrebo po delu na odnosih s staršema, izkušnji, da doživi 
posledice svojih dejanj. Podpre se namestitev do konca 
šolskega leta. Tim ocenjuje, da bi potreboval še nadaljno 
pomoč v zavodu, a bo uspešna le ob njegovi privolitvi.  

1 

Mladostnik zelo resno sporoča, da mu nihče 
nič ne more.  

Mladostnik vidi napredek na učnem področju, 
ponosen je nase, da je tako dolgo zdržal, saj ni 
pričakoval, da mu bo uspelo. V resnici ni bilo 
tako slabo. Pove, da se doma dobro počuti, ko 
se razumejo. Prizna, da se, ko nečesa ne dobi, 
razburi. Obljubi, da se bo trudil na tem, da ne 
bo grozil. 
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2011 
JUN 

Povzročitev hude telesne poškodbe gojencu 
zavoda.  

4 

Policija poda KD zaradi povzročitve hude telesne poškodbe 
(gojencu v zavodu). 

4 

Uspešno zaključi 8. razred. 
Zavod poroča CSD, da je prerasel okvire njihove institucije. 

Odklanja nadaljnje bivanje v zavodu. 
Sklep CSD o ustavitvi izrvševanja ukrepa.  

Vpis na poklicno izobraževanjem v domačem 
kraju. 

Družini je ponujena vključitev v socialnovarstveno storitev 
''Pomoč družini za dom''.  

2011 
JUL 

Mladostnik opravlja sezonsko delo. 

2  0 Starša poročata CSD, da se drži dogovorov, ne 
reagira nasilno na zahteve. Komunikacija se je 
izboljšala. 

2011 
AVG 

Družina preživi počitnice izven domačega 
kraja.  

1  0 

2011 
SEP 

Vstop v srednjo šolo.  1  0 

2011 
OKT 

Odsotnosti od pouka zaradi poškodbe pri 
športni aktivnosti.  

1  0 

NOV 

Vrstijo se neopravičeni izostanki od pouka. 
(Program poklicnega izobraževanja ga ne 
zanima, a ni imel druge izbire). 

2  0 
Izpis iz šole in vpis na Ljudsko univerzo. (Starša 
je skrbelo, ker je nekaj časa bil doma brez 
obveznosti.) 

2011 
DEC  0  0 

2012 
JAN 

Tatvina in poškodovanje tuje stvari v 
sostorilstvu.  

1  0 

2012 
FEB 

 0 
Obvestilo Policije CSD o sumu KD tatvine in poškodovanja 
tuje stvari. 

1 

2012 
MAR  0 Vabilo CSD staršema in mladostniku.  1 
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Leto 

Mesec 
Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2012 
APR 

Starša poročata, da se je po prenehanju 
zavodskega varstva doma sin umiril in nimajo 
večjih konfliktov in težav. »V zavodu je bil 
preveč omejen.« Omogočata mu veliko 
gibanja na prostem. Poznata njegovo družbo 
in jo ocenjujeta pozitivno. Doma poskrbi za 
svoje stvari in pomaga na njuno prošnjo. 
Dogovorov se drži. Zadovoljna sta z njegovim 
vedenjem. Menita, da je dozorel. 

7 

Dva pogovora s staršema in mladostnikom.  

3 

Nekajkrat sta zaznala, da je užival 
prepovedane substance. Opažanju je sledil 
pogovor: »dobro je sprejel najine nasvete. Ni 
se razburil. Zagotovil je, da uživa travo le na 
zabavah.« 

Zahteva ODT, da uvede pripravljalni postopek zaradi 
kaznivega dejanja nasilništva: ker je junija 2011 v zavodu 
gojenca brez razloga s pestjo udaril v oko, večkrat brcnil v 
predele ledvic in hrbta, porinil v omaro, mu razbil ustnico, 
povzročil udarnino obraza in glave, zlom prsta. 

Žepnino sta mu omejila: »Spremenil je odnos 
do denarja. Morda, ker je poleti delal. Ne 
izsiljuje več...« 
Ima dekle in večino časa preživi z njo: »ona je 
pridna punca in želim, da ostane tako. Vse sem 
ji zaupal o sebi. Družba me ne zanima več. 
Nočem imet težav.« 
Sam pri sebi prepoznava večjo zrelost in 
pozitivne spremembe. 
Odnose s staršema opiše kot zadovoljujoče, in 
jih povezuje z lastnimi spremembami in 
njunim drugačnim odzivanjem.  
Pove, da ga skrbi šolanje. (»Tukaj nikoli ne bi 
naredil razreda. Zavod je bil vsaj za nekaj 
dober.«) 

2012 
MAJ 

 0  0 

2012 
JUN 

 0 
Zaprosilo sodišča za posredovanje poročila o mladoletniku, 
njegovi osebnosti in življenjskih okoliščinah. 2 
Poročilo CSD sodišču po predhodnem pogovoru.  

2012 
JUL 

 0 
Zaprosilo ODT za posredovanje poročila. 

2 
Poročilo CSD ODT. 

2012 
AVG 

 0  0 

2012 
SEP Kaznivo dejanje tatvine motornega vozila.  1  0 

2012 
OKT 

Pod vplivom alkohola in nedovoljene 
substance v skupini obravnavan zaradi 
poškodovanja tuje stvari, nasilništva in tatvine. 

1  0 

2012 
NOV 

 0  0 

2012 
DEC 

 0 

Seznanitev CSD s kazensko ovadbo ODT in zahtevo za 
pripravljalni postopek zoper več mlad. v smeri suma KD: 
poškodovanja tuje stvari, nasilništva in tatvine. 

2 

Okrožno sodišče zaprosi za poročilo CSD. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2013 
JAN 

Starša sta zgrožena nad dejanjem in sina 
spodbudita, da se opraviči oškodovancu, kar 
stori. Menita, da je vzrok alkohol, ki nanj 
deluje tako, da nima nobene kontrole »se mu 
utrga«. Sklepata, da so se v skupini spodbujali.  

2 

Pogovor s staršema in mladostnikom. 

4 

Mladostnik je kritičen do dejanja. Ne 
prepoznava se v opisu, podrobnosti se ne 
spomni: »če ne bi pil in kadil, tega ne bi nikoli 
naredil. Zdelo se nam je zabavno. Nismo 
načrtovali, vsi naenkrat smo začeli 
razbijati...vsi smo enako krivi, nihče ni bil 
pobudnik. Dogovarjajo se, da bi krivdo zvalili 
name. Strah me je, na sodišču mi ne bojo 
verjeli. Edini sem bil že v zavodu . Kaj bi dal, da 
ne bi pil. Nikoli več ne bom kaj takega naredil. 
Sem se hotel opravičit, delal bom, da 
odplačam škodo.« 

CSD poroča sodišču,  
Vabilo na glavno obravnavo v kazenski zadevi nasilništva in 
hude telesne poškodbe storjene junija 2011. 

Sklep sodišča o izreku vzgojnega ukrepa nadzorstva organa 
socialnega varstva. 

2013 
FEB 

 0 Poziv sodišča k izvajanju ukrepa ob pravnomočnosti. 1 

2013 
MAR 

Cilji, ki si jih zada mladostnik: spoštoval bo 
družbene norme, redno bo obiskoval pouk in 
opravljal vse obveznosti, na 14 dni bo prihajal 
na pogovore na CSD, vključil se bo v TSV, 
opravil bo družbeno koristno delo v obsegu 30 
ur, pomagal doma, vpisal  se bo v športno 
aktivnost. 

1 

Oblikovanje individualnega načrta vzgojnega ukrepa NOSV.  

3 
Predlog ODT za izrek vzgojnega ukrepa po zaslišanju CSD. 

Vabilo na glavno obravnavo.  

2013 
APR 

Opravi vse obveznosti povezane s šolo in 
uspešno zaključi 9. razred.  

1 Pogovori v okviru vzgojnega ukrepa NOSV.  3 

2013 
MAJ Udeležba na treningu socialnih veščin. 1 

Napotitev CSD v trening socialnih veščin.  

3 
Poziv sodišča za posredovanje poročila o izvrševanju 
vzgojnega ukrepa . 
Poročilo CSD o družinskih razmerah in rednemu sodelovanju 
s CSD. 

2013 
JUN 

Doma so se razmere uredile in rešujejo težave 
s pogovorom: »z njim se da pogovoriti. 
Verjameva, da mu je žal za pretekla dejanja. 
Ima spoštljiv odnos. Pove kam gre in se vrača 
ob dogovorjeni uri. Je drug otrok.« 2 

Sklep sodišča o ustavitvi postopka saj sodišče ugotovi, da je 
kazniva dejanja storil preden mu je bil izrečen vzgojni ukrep 
nadzorstva.  

1 

Redno prihaja na pogovore na CSD. Veliko 
pripoveduje o sebi. Rad bi bil drugačen. Drži se 
dogovorov.  

2013 
JUL 

Spregovori o stiski v zvezi s posvojitvijo. Kdo 
sta starša? Zakaj je bil posvojen? Napove, da ju 
bo našel. Zaupa, da je bil do staršev jezen, ker 
je pozno zvedel, da je posvojen. Svoje 
problematično vedenje povezuje s stisko ob 
spoznanju. Bil je poln jeze in zamere.  

1 

Pogovori na CSD v okviru ukrepa. 

4 Aktivnosti CSD z namenom pridobivanja podatkov o 
bioloških starših. 
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Leto 
Mesec Dogodki v družini St. 

Dogodki v okolju – 
ukrepi strokovnih služb St. 

2013 
AVG 

Srečanje z biološkima staršema. Seznanitev z 
okoliščinami: 
»Zdaj sem ok. Miren. Nočem imeti nič z njima. 
Hvala bogu, da sem lahko odraščal ob...ne vem 
kje bi bil zdaj, če ne bi bilo njiju. Vem, da z 
mano ni nič narobe. Bojim se, da je odvisnost 
dedna in se temu ne bom mogel upreti...Ne 
gojim jeze do nikogar. Mogoče je bilo res 
dejanje iz ljubezni...« 
 

2 
Pogovori z družino o izkušnji, doživljanju stika z biološkima 

staršema. 
2 

»Vedno sva ga podpirala, da spozna svoja 
starša. Obenem sva se bala...šele zdaj čutiva 
kako pomembno je bilo njemu to spoznanje. 
Očitava si, da mu nisva prej povedala.« 

2013 
SEP 

Vpis v srednjo šolo. 1 
Pogovori z mladostnikom o prvih vtisih ob vstopu v srednjo 
šolo: program je zanimiv, ni težko,želim biti uspešen, 
narediti nekaj iz sebe. 

2 

2013 
OKT 

Redno obiskuje pouk in je uspešen. 0 Pogovori z mladostnikom: o šoli, vrstniški družbi, dekletu, 
doživljanju lastnih sprememb... 

2 

2013 
NOV 

Zaključi trening socialnih veščin. 1 
Pogovori z mladostnikom: o treningu socilanih veščin, bilo 
mi je super, jaz bi se kar pogovarjal, prehitro se je končalo.  

2 

2013 
DEC 

Vključi se v športno aktivnost. 1 Pogovori z mladostnikom: odločil sem se, da znova začnem 
trenirat, šport mi je manjkal.... 

3 

2013 
JAN  0 Pogovori z mladostnikom.  2 

2013 
FEB 

 0 

Pogovori na CSD.  

3 Predlog CSD OS za ustavitev ukrepa: ukrep je dosegel svoj 
namen, mladostnik je prišel do uvida in je spremenil svoje 
vedenje in dozorel.  

2014 
MAR 

 0 
Vabilo OS na obravnavo. 

2 Sklep OS o ustavitvi ukrepa. Sodišče oceni, da je bil vzgojni 
ukrep učinkovit.  

 

Tabela 7 Sinhrona kronologija primera 2 
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3.4.2.2. Sinhroni kronološki diagram 

 

Graf 3 Sinhrona kronologija primera 2 (dogodki v družini in dogodki v okolju) 

 

Graf 4 Sinhrona kronologija primera 2 (dogodki v družini in aktivnosti posameznih strokovnih služb) 
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3.4.2.3. Kronološki povzetek ključnih obdobij dogajanja 
 Od leta 1997 do leta 2003: Posvojitev, izpolnitev želje staršev po otroku in sprejem v ljubeče in 

varno okolje. 

 Leta 2003: Stiska staršev ob soočanju z izstopajočim vedenjem, pomoči ne poiščeta, strokovne 

službe ne zaznavajo stiske družine. 

 Leta 2008: Težave otroka v šoli. Šola informira starša in ukrepa, a ne nudi podpore. 

 Od marca 2010 do junija 2010: stopnjevanje težav in stisk družine (kršitev dogovorov in 

neupoštevanje meja, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev), težave otroka v šoli ter 

stopnjevanje pritiskov okolja na starša/otroka (vzgojno ukrepanje šole, prijave CSD in policiji, 

prijave inšpektoratu, napotitev v svetovanje idr.). 

 Od junija 2010 do avgusta 2010: Začetek procesov podpore, vzpostavljanje delovnega odnosa z 

družino, opredelitev težav in stisk in načrtovanje ukrepov za varstvo otrokovih koristi (vključitev 

otroka v pedopsihiatrično obravnavo, družinska terapija, postopki CSD – oddaja v zavod). 

 Avgust 2010: Nasilni dogodek v družini (izsiljevanje in fizični napad otroka na starša).  

 September 2010: Namestitev v stanovanjsko skupino (težave s prilagajanjem na novo okolje, 

povečana agresivnost, nezmožnost samokontrole, stiska staršev in otroka, ki menijo, da jim ni 

pomoči), ukrepanje stanovanjske skupine (prijave policiji, prepoved vrnitve, predlog za 

spremembo zavoda). 

 Od oktobra 2010 do decembra 2010: Aktivnosti CSD ob odpustu iz stanovanjske skupine zaradi 

neobvladljivega vedenja in stiska staršev ob spoprijemanju z vedenjem otroka. Iskanje možne 

namestitve, oblik pomoči in priprava otroka na namestitev. 

 Od decembra 2010 do junija 2011: Namestitev v zavod z interno obliko izobraževanja, napredek 

na učnem področju, težave v domačem okolju se nadaljujejo, vplivi negativne vrstniške družbe in 

poseganje po PAS, potreba po delu z družino, doma je izrazito nevodljiv (nasilni dogodki, bežanje 

od doma, odklanjanje terapije, izrazito opozicionalno vedenje do očeta). 

 Od julija 2011 do novembra 2011: Vrnitev mladostnika v domače okolje in nadaljevanje šolanja,  

umiritev, izboljšanje odnosov. 
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 Od novembra 2011 do januarja 2013: Izpis iz šole, nova kazniva dejanja (pod vplivom PAS). 

 Februar 2013: vzgojni ukrep sodišča – nadzorstvo organa socialnega varstva in navodilo o 

vključitvi v trening socialnih veščin. 

 Od marca 2013 do junija 2013: Spremljanje otroka v okviru vzgojnega ukrepa nadzorstva, redna 

srečanja na CSD in obiskovanje TSV, vzpostavitev zaupnega odnosa. 

 Od julija 2013 do avgusta 2013: Spregovori o stiski povezani s posvojitvijo (aktivnosti CSD, ...), stik 

z biološko mamo, zapolnitev praznine, sprejemanje realnosti. 

 Septembra 2013: Vpis v srednjo šolo (motivacija za delo na sebi...) 

3.4.2.4. Analiza obrazcev ravnanja 
 

- Analiza časovnih obrazcev sinhrone kronologije 

Krivulji sta zelo razgibani in dokaj podobni, simetrični. Opaziti je intenziteto dogajanja v družini in 

sočasno odzivanje okolja (različnih strokovnih služb) v začetku procesa podpore. Nato se dogodki 

redčijo. Krivulja družine ima več vrhov. V obdobjih, ko ni dogajanja, je tudi manj informacij o 

dogodkih v družini. Z izjemo vmesnega vrhunca dogajanja v družini, je krivulja padajoča. Če krivulji 

interpretiramo glede na vsebino primera, lahko zmanjševanje števila dogodkov povežemo z 

izgubljanjem stika z družino, popuščanjem strokovnih služb. Začetnim prizadevanjem po nudenju 

podpore sledijo le še formalni postopki, ki se zaključijo z ukrepi, kar lahko povežemo z upadom 

motivacije pri družini. V začetku procesa podpore sta aktivna šola in CSD, sledijo ukrepi policije in ob 

koncu krivulje aktivnosti sodišča, kar na nek način odraža delovanje sistema. Tudi v tem primeru 

dogodkom v družini sledijo dogodki v okolju. Aktivnosti zdravstva so prisotne v začetni fazi podpore in 

sovpadajo z motiviranostjo družine za pomoč.  

A. Družina:  

1. Vzorec: Popustljiv, (pretirano) zaskrbljen in nedosleden interakcijski vzorec negotovih staršev 

je izzval uporniško – agresivno in samodestruktivno vedenje pri otroku. 

Interpretacija: Starša izmenjujeta obdobja, ko dopuščata otrokovo vedenje, ga opravičujeta ter ščitita 

pred odzivi okolice, z obdobji, ko kaznujeta vedenje in sta stroga. V vlogah se tudi sama izključujeta, 

ko sta v konfliktu glede odzivanja in ravnanja. Oba vodi strah pred otrokom, strah pred izgubo 
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nadzora ter strah pred izgubo odnosa. V negotovosti otroku dolgo prikrivata, da je posvojen.  

Obremenjena sta z mnenjem okolice. Težita k idealnemu starševstvu. Otrok izkoristi nedoslednost in 

ravna po svoje. Uporablja manipulativno vedenje in izkorišča starša, ko je v ugodnem položaju. 

Usmerjen je na zadovoljevanje lastnih potreb (predvsem materialnih in po svobodi). Navezanost na 

starša je šibka. Nezaupljiv je do drugih in se čuti nenehno ogrožen. Preizkuša meje in zanesljivost. 

Pogosto se odziva napadalno, ko ni vse po njegovem. Počuti se, kot da je središče sveta. Daje vtis, da 

je neodvisen in nikogar ne porebuje. V ozadju se skriva želja po sprejetosti in varnosti, ki je povezana 

z iskanjem lastnih korenin in občutka zapuščenosti. Samopodoba je nizka.   

2. Vzorec: Šola se je odzvala na agresivno in neprilagojeno vedenje otroka in ga povezovala z 

neustrezno vzgojo (družinskimi razmerami). Vedenje otroka je kaznovala, starša pa napotila po 

strokovno pomoč.  

Interpretacija: Šola si je prizadevala, da bi vedenje, ki ni bilo skladno s pravilli oz. je bilo moteče in 

ogrožajoče, čim prej odpravila. Vedenja otroka ni povezovala s šolskim okoljem, temveč s 

posameznikom in družino. Starša je dosledno obveščala o kršitvah in ju opozarjala na njune 

odgovornosti. Intervencije šole so bile usmerjene na spreminjanje vedenja s pomočjo kaznovanja. 

Razumevanje ozadja vedenja in odzivanja ni bilo pomembno. Pričakovane so bile hitre spremembe. 

Pristojne službe so bile pozvane k reševanju težav.  

B. Procesi podpore:  

1. Vzorec: Starša v stiski sodelujeta na poziv strokovnih služb, saj želita ohraniti podobo skrbnih 

staršev. Pogovore o težavah otroka doživljata kot kritiko in sporočilo o neustreznosti. 

Interpretacija: Starša bi potrebovala veliko podpore strokovnih služb, ko sta se znašla v stiski ob 

zahtevnem vedenju otroka. Kot posvojitelja sta si otroka močno želela, ga negovala z ljubeznijo in 

pričakovala, da bo njun trud poplačan. Ko sta pri otroku prepoznala posebnosti, nista vedela, kako se 

z njimi soočiti. Iz strahu pred kritiko nista iskala pomoči. Imela sta občutke krivde zaradi zavračanja 

otrokovega vedenja. Trudila sta se, da bi otrokovo vedenje prilagodila. Obenem pa sta ga želela 

zaščititi.  

2. Vzorec: Strokovne službe ne prepoznavajo stisk in potreb družine, vse dokler se ne odražajo na 

vedenju.  
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Interpretacija: Posvojitev otroka je zelo odgovorno dejanje. Pomembne so intenzivne priprave na 

dogodek ter nadaljnje spremljanje in pomoč družini. Pri posvojenih otrocih je veliko težje napovedati 

potek razvoja. Posvojitelji pa težko poiščejo pomoč, saj imajo visoka pričakovanja do sebe v starševski 

vlogi. Veliko priložnosti za pomoč družini je bilo zamujenih, kar se odraža na njenem odnosu do 

strokovne pomoči (nezaupljivost). Prva pobuda za pomoč s strani šole, je bila bolj podobna pritiskom 

na starša. Starša si s tako pomočjo (nasveti) nista mogla kaj prida pomagati in sta sčasoma prenehala 

sodelovati.  

3. Vzorec: Starša ob doživljanju nemoči obupata in iščeta rešitve izven družine. CSD 

pripravljenost staršev „izkoristi'' in ustvari priložnost za delo z družino.  

Interpretacija: Ob povečevanju pritiskov s strani šole in pozivanju CSD k vključitvi v procese podpore, 

starša stopnjujeta pritisk na otroka. Otrok pritiskov ni vajen in se jim upira. Pri staršema se krepi 

občutek nemoči. Terapevtsko pomoč sprejemata, vendar pa njeni učinki še niso opazni. Izgubljata stik 

z otrokom. V odsotnosti drugih sredstev uporabljata grožnjo oddaje v zavod. Otroka CSD pripravi 

(motivira) za vključitev. Sam sporoča, da v domačem okolju ne bo zmogel spremeniti svojega vedenja.  

4. Vzorec: Strokovne službe (CSD, zdravstvo) si prizadevajo, da bi ohranile (krepile) motivacijo  

družine tako, da izhajajo iz potreb in zmožnosti družinskih članov in jim pomagajo pri njihovem 

odkrivanju. 

Interpretacija: Motivacija staršev in otroka v procesih pomoči se spreminja. Ob najmanjših neuspehih 

motivacija upade. Veliko naporov in pozitivnih izkušenj je bilo potrebnih, da smo jih ponovno 

motivirali. Potreben je čas (individualen glede na družino) in pozitivno naravnan pristop, da proces 

(spet) steče. 

5. Vzorec: Strokovne službe se odzivajo na aktualne potrebe in okoliščine in temu ustrezno 

načrtujejo pomoč. 

Interpretacija: Strokovna pomoč CSD se ne konča z odločitvijo o ukrepu. Takrat je potrebno aktivirati 

družino (starša), da se vključita oz. nadaljujeta proces podpore. Umik otroka pomeni za starša oddih 

in razbremenitev. Velikokrat pride do sprememb pri otroku, starša pa vztrajata na starih vzorcih. 

Otroka to zmede in ne ve kako ravnati. Vrne se na stare vzorce. Težave se pojavijo, ko se vrača v 

domače okolje. Zdi se, kot da ukrep ni učinkovit.    
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6. Vzorec: Ukrepi temeljijo na otrokovi koristi in pri odločanju pristojne službe upoštevajo vse 

okoliščine. 

Interpretacija: Vodilo pri ukrepih za varstvo otrokovih koristi (CSD) in vzgojnih ukrepih sodišča 

predstavlja otrokova korist. CSD ukrep načrtuje z družino in ga spremlja. Ukrepa ne zaznava kot 

alternativo pomoči, temveč procesa vidi kot vzporedna in prepletena. 

C. Sodelovanje med strokovnimi službami: 

1. Vzorec: Procesi podpore potekajo povezano in usklajeno.  

Interpretacija: Med strokovnimi službami je dobra komunikacija, usklajeno delujejo in se 

dopolnjujejo. Družino spremlja en strokovni delavec na CSD. Pomoč je kontinuirana in intenzivna. 

Odnosi med udeleženci v procesu so pristni in zaupni. Kljub različnim pogledom na težave, 

soustvarjajo procese in rešitve. 

2. Vzorec: Institucije sledijo skupnemu cilju (otrokovi koristi in krepitvi družine).  

Interpretacija: To velja za šolstvo (VZ), CSD, zdravstvo in sodišče. Vedenje otroka obravnavajo v 

kontekstu. Razumevanje nastajanja vzorcev vpliva na prilagojeno odzivanje, oblike pomoči in izbor 

ukrepov. Odgovornost je porazdeljena med udeležence. Angažiran je celoten sistem. 
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- Analiza logike intervencij (implicitnih teorij akterjev) 

Šolski sistem izstopajoče vedenje kaznuje in verjame, da bo s kaznijo (ukrepanjem) dosegel 

spremembe pri posamezniku in v družini. Ob zaznavi neprilagojenega vedenja takoj vključi pristojne 

službe (policijo in CSD), ki pa so v nasprotujočih si vlogah. Vzporedno vključevanje organov represije 

in ustanov, ki nudijo pomoč, ne deluje pozitivno na sodelovanje družine.  

CSD je usmerjen v delo s celotnim družinskim sistemom, vendar ob deklarirani nemoči staršev morda 

„prehitro'' išče rešitve zunaj družine. Tako deluje, da bi zaščitil otroka pred izključitvijo iz šolskega 

sistema. Odločitev glede ukrepanja CSD (oddaje v zavod) temelji na soglasju staršev in otroka. 

Soglasje vidi kot motivacijo in spregleda stisko otroka ter potrebo po daljši pripravi na spremembo 

okolja. Prehitevanje povzroči frustracije in vzbudi strahove pri otroku, ki se kažejo kot agresivno 

odzivanje na novo – neznano okolje. „Novo okolje'' hitro obupa nad otrokom. Zaradi ogrožanja drugih 

mu je onemogočen proces prilagajanja in vzpostavljanja zaupnih odnosov. Starša slednje doživljata 

kot ponovni neuspeh in neučinkovitost pomoči ter izgubita motivacijo za sodelovanje. Sledi nova 

namestitev, ki je veliko bolj skrbno načrtovana, ob sodelovanju med CSD, VZ in družino. Otrok jo 

doživlja kot priložnost in ne kot kazen. V novem okolju uspešno sledi ciljem, ki si jih sam postavi. 

Starša redno sodelujeta in podpirata otroka, kljub temu, da v domačem okolju prihaja do težav. 

Procesi podpore upoštevajo dejanske potrebe in stiske družine, zmožnosti družinskih članov in 

dolgotrajnost procesa okrevanja oz. spreminjanja vzorcev. Ustanove starša spodbujajo pri 

prakticiranju novih vzorcev in so usmerjene na uspehe, napredek. Ustanove jasno sporočajo svoja 

pričakovanja. Odkrita komunikacija vzbuja zaupanje. Starša odkrito sporočata lastne negotovosti, 

zadržke in neuspehe, saj se ne čutita ogrožena. Otrokova izkušnja, da ima moč vplivanja na izid 

procesov podpore, deluje spodbudno. Starša ugotovita, da bolj delujejo pogovor, razumevanje in 

jasne meje. Ob neuspehu ga ne obtožujeta in kaznujeta, temveč sta kritična in mu nudita podporo. 

Na CSD nudi pomoč družini ena strokovna delavka, ki si ves čas prizadeva za ohranjanje zaupnega 

odnosa, kar ji s časom tudi uspe.  
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3.4.2.5. Ocena ogroženosti otroka/mladostnika 
 

DEJAVNIKI RAZVOJA DEJAVNIKI TVEGANJA VAROVALNI DEJAVNIKI 

INDIVIDUALNE 
ZNAČILNOSTI 

 Prenatalni stres (odvisnost biološke matere, odvisnost 
biološkega očeta, materialna stiska in odsotnost podpore 
socialne mreže, posvojitev) 
 Starost ob začetku procesa podpore: šoloobvezen otrok 

(mlajši mladoletnik)  
 učna neuspešnost (ponavljanje razreda) 
 motnja pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo 
 prevladuje negativno čustveno doživljanje (apatičnost) 
 nizka samopodoba, samospoštovanje in 

samovrednotenje 
 pomanjkanje motivacije in vztrajnosti pri šolskem delu 
 impulzivno, uporniško vedenje (bežanje od doma, 

kazniva dejanja, )  
 agresivno in antisocialno vedenje 

 dobro telesno zdravje 
 normalen telesni razvoj 
 povprečne intelektualne sposobnosti (nima 

večjih težav pri razumevanju snovi)  
 dobre motorične spretnosti in aktivno 

vključevanje v športne aktivnosti v otroštvu 
 motivacija za šolanje (izobrazba je vrednota) 
 uvid v težave pri obvladovanju vedenja in 

želja po spreminjanju vedenja 
 negativna vedenja obžaluje (sposobnost 

empatije) 

ZNAČILNOSTI 
DRUŽINSKEGA 
SISTEMA 

 pomanjkljiv nadzor v času pouka in prostem času 
(ponočevanje, neobiskovanje pouka, brez vednosti 
staršev) 
 težave v komunikaciji (skromna, enosmerna, čutiti je jezo 

otroka v odnosu do staršev, izsiljevanje s strani otroka, 
grožnje…) 
 zaradi neuspelih poskusov spodbujanja pri učenju sta 

starša prepustila skrb za šolo otroku, odpori do 
sodelovanja s šolo 
 poskusi postavljanja meja (otrok jih nenehno krši, 

posledice nimajo učinka, „previdnost'' v ravnanju staršev 
zaradi strahu pred izgubo odnosa) 
 porušeni odnosi zaradi otrokovih težav in stiske staršev 

od doživljanju nemoči 
 starša popuščata pri zahtevah in postavljanju meja oz. sta 

nedosledna 
 nejasne vloge v družini (odloča otrok, starša imata z 

odraščanjem vedno manjši vpliv na otroka) 
 starša nista dosledna pri obravnavanju kršitev družinskih 

pravil in dogovorov 
 Specifika družine (otrok je posvojen) 

 ustrezna higiena, prehrana, stanovanjski 
pogoji, skrb za zdravje idr.  
 Prisotnost obeh staršev pri skrbi za otroka 
 starša sta čustveno povezana in se vzajemno 

podpirata 
 sprejemanje otroka in naklonjenost 
 ustrezno razumevanje in zaznavanje 

otrokovih potreb  
 realna pričakovanja na področju vedenja in 

šolskega dela 
 spodbuda pri učenju oz. šolanju, iskanje in 

sprejemanje zunanje – strokovne pomoči 
 preizkušanje različnih načinov odzivanja na 

otrokovo vedenje in težave 

ZNAČILNOSTI 
OKOLJA (ŠOLA IDR.) 

 odsotnost podpore s strani širše družine  
 težave pri vključevanju v razredno skupino 
 nesprejetost med vrstniki v šoli 
 vključitev v odklonsko vrstniško skupino (izpostavljanje 

nevarnostim, nevarnost kaznivih dejanj, 
eksperimentiranje s kajenjem, alkoholom, 
prepovedanimi drogami) 

 redna zaposlitev obeh staršev 
 dobra materialna preskrbljenost  
 družina živi v lastni hiši 
 stalnost bivanja 

 

Tabela 8 Ocena ogroženosti otroka 2 
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3.4.2.6. Osebna refleksija  
Odločitev para za posvojitev razumem kot dolgotrajni proces, prežet z pričakovanji, dvomi, strahovi in 

željami. Gre za izjemno pomembno in odgovorno dejanje, ki še precej bolj, kot načrtovanje 

nosečnosti oziroma pričakovanje rojstva otroka, vzbuja občutke negotovosti. Bodoča posvojitelja se 

zavestno odločita, da bosta z vso ljubeznijo, ki jo premoreta, sprejela človeško bitje in mu nudila 

varno zavetje. Preko posvojitve pa zadovoljujeta tudi lastno potrebo po starševstvu, izpolnitvi 

partnerskega odnosa. Ne glede na to, da posvojitev temelji na koristih konkretnega otroka in izhaja iz 

njegovih potreb, dejanje posvojitelja doživljata tudi kot potešitev neizmerne želje po snovanju 

družine. Posvojen otrok v ljubeče in varno okolje prinaša edinstvene izkušnje, zaznamovane s travmo, 

ki izhaja iz nenačrtovane in nezaželene nosečnosti ter drugih možnih stresnih dejavnikov v 

prenatalnem obdobju. Nekatere prenatalne izkušnje niso nikoli odkrite. Otrok prinaša poln nahrbtnik 

zahtevnih preizkušenj za starša. Težko razumeta njegove negativne, nepredvidljive odzive. Ob njih se 

čutita izgubljena, razočarana in nemočna. Skladno z opisanimi občutki se odzivata na otroka. Otroku 

ne uspe uresničiti idealizirane podobe staršev in starša s svojim vedenjem spravlja v stisko, čutita se 

neuspešna, pričneta dvomiti vase. Vse moči usmerita v ohranitev podobe popolne oz. primerne 

družine. Zaradi občutka nesposobnosti ne iščeta pomoči in težave prikrivata in minimalizirata. Okolje 

jima je pri tem v „pomoč'', saj zgodnjih znakov otrokovih stisk ne zaznava oziroma jim ne posveča 

velike pozornosti. Starša se tolažita, da bosta z ljubeznijo in izpolnitvijo otrokovih želja, zapolnila 

praznino, ki je nastala z zapustitvijo. Nudita mu vse in še več kot potrebuje. Ne zmoreta postavljati 

zahtev zaradi strahu pred izgubo naklonjenosti in težnje po zaščiti otroka. Otrok ne razvije občutka za 

mejo, njegove potrebe se stopnjujejo kakor tudi želja po svobodi. Ko okolje odkrije nefunkcionalne 

družinske vzorce, sta starša primorana priznati nemoč in sprejeti pomoč. Ponujeno pomoč navidezno 

sprejemata, saj sta do nje nezaupljiva. Podobno kot okolje, pričakujeta hitre učinke, ki pa jih ni, kar 

dodatno krepi njun občutek nemoči. V stanju obupa vidita tudi sama rešitev v namestitvi otroka izven 

družine. Otrok slednje doživlja kot kazen, izgubo naklonjenosti, odklanjanje s strani staršev in okolice. 

Odločitev sprejme kot neizogibno, kar krepi njegove frustracije in občutek ogroženosti. Dejstvo, da ni 

aktivno vključen v proces podpore, vpliva na njegovo sodelovanje. Agresivni odzivi se v novem okolju 

stopnujejo in zahtevajo drugačen pristop k težavam. Starša ob nemoči čutita tudi jezo do institucij, ki 

odklanjajo pomoč otroku in se počutita osamljeno. Šele skupno načrtovan proces podpore ustvari 

priložnost odkritega sodelovanja, razvidnosti, občutka moči pri ključnih udeležencih. Kljub 

neuspehom in težavam na poti, je pozornost usmerjena na celoten proces, osebni razvoj in napredek. 

V takšnih pogojih intervencije družina doživlja kot pomoč. 
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3.4.3. Družina 3 
 

Mladostnik izhaja iz štiričlanske družine. S staršema in mlajšim bratom, ki je prav tako otrok s 

posebnimi potrebami, živijo v lastniškem stanovanju. Oba starša sta zaposlena in imata povprečne 

dohodke. Učenec je bil v četrtem razredu identificiran kot nadarjen. Težave v šoli so se pojavile ob 

koncu šestega razreda. Izrazitemu padcu učnega uspeha so se pridružile vedenjske težave. Pobudo za 

pomoč družini je šola podala, ko je zaključeval sedmi razred. Učenec je bil usmerjen kot otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo. Na CSD so procesi 

podpore družini potekali okoli tri leta, v okviru nalog po zakonu (težave v odraščanju brez kaznivih 

dejanj), javnih pooblastil (ukrepi CSD – oddaja v zavod, obravnava mladoletnih v predkazenskih in 

kazenskih postopkih in v postopkih za prekrške, spremljanje vzgojnih ukrepov sodišča) in 

socialnovarstvene storitve (pomoč družini za dom). Procese podpore na CSD sta izvajali dve strokovni 

delavki. Družini je bila vzporedno nudena psihološka oz. psihoterapevtska pomoč v okviru zdravstva. 

Osnovno šolo je mladostnik zaključil v vzgojnem zavodu. Od trinajstega leta je redno užival 

marihuano, od petnajstega pa občasno tudi kokain. Pogosto je posegal po alkoholu. Zaradi 

stopnjevanja antisocialnega vedenja in neučinkovitosti milejših vzgojnih ukrepov, je bil s sklepom 

sodišča oddan v prevzgojni dom. 
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3.4.3.1. Sinhrona kronologija 
Leto 

Mesec 
Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

1997 Rojstvo obravnavanega otroka.  1  0 

2000 

Rojstvo sorojenca (otrok s posebnimi 
potrebami). 

2  0 
Stiska staršev in preokupacija z drugim 
otrokom. 

2003 Vstop  obravnavanega učenca v šolo. 1  0 
2006 Vstop sorojenca v šolo. 1 V 4. razredu je obravnavan otrok identificiran kot nadarjen.  1 

2009 

Usmeritev sorojenca v OŠ s prilagojenim 
programom: »težko sva sprejela, da ne zmore, 
veliko časa sva mu posvetila. Mogoče je na ta 
račun bil prikrajšan za najino pozornost, ampak 
kaj sva hotela. Nikoli ni imel težav v šoli. Zmogel 
je sam. Mogoče sva ga precenjevala.« 2 

Poslabšanje učnega uspeha. Šola prepoznava čustvene in 
vedenjske težave in usmeri starša po pomoč.  1 

Starša prepoznavata posebnosti otroka in ob 
tem doživljata stiske:  
»na vsako zahtevo se je upiral. Tako je trmast in 
vztraja dokler ne popustiva. Če ni po njegovo 
začne kričati ali jokati. Popuščala sva mu..« 

2010 
JUN 

Padec učnega uspeha zaradi izmikanja 
obveznostim, od odličnega uspeha h komaj 
zadostnemu.  

7 

Poročilo šole CSD: »Učenec obiskuje 7. razred. Identificiran je 
kot nadarjen. V letošnjem šolskem letu se je šolski uspeh 
poslabšal in prisotne kršitve šolskih pravil. Po ukrepih šole se 
vedenje poslabša.  
»Predlagali smo psihološko pomoč otroku, napotili starša, da 
podata zahtevo za usmerjanje, napovedali poročilo CSD -
pobudo za pomoč.« 

2 

Vedenjske težave: izostaja od pouka in 
samovoljno zapušča šolo, ne upošteva navodil 
in dogovorov, izsiljuje, hitro vzkipi in pri tem 
kriči in uporablja kletvice, poškoduje svoje 
stvari, reagira burno in čustveno na zahteve, 
malo naredi za samokontrolo, z neustreznimi 
pripombami rad vzbuja pozornost, prepričan je, 
da se mu godi krivica, spreminja informacije o 
sebi (se predstavlja kot druga oseba).. 
Negativna sporočila do šole (odkrito izraža). 

Hvali se na socialnih omrežjih s prekrški. 

Starša sta skrbna in redno sodelujeta, zavedata 
se težav, vendar jih minimalizirata. 

Starša sprejmeta strokovno pomoč: »do sedaj 
nama je nekako šlo. V šoli ni bilo težav. Čutiva 
se nemočna. Strah naju je postaviti meje, saj 
tako vzkipi. Skrbi naju tudi za brata, ki je 
občutljiv. Pozanimala sva se glede psihoterapije. 
Vključitev je možna s septembrom.« 
Starša se na prošnjo otroka zanimata za 
prešolanje: »v razredu se ne počuti dobro. 
Sošolci ga ne sprejemajo in šola ne naredi veliko 
za to. Misliva, da bi zamenjava šole bila 
rešitev.«  

 

Starša prideta sama na pogovor na CSD. 
Opisujeta težave, ki jih imata z otrokom: ne 
upošteva omejitev in dogovorov, ne zmoreta 
vplivati nanj, čutita pritiske s strani šole in ob 
tem lastno nemoč. Razumeta vedenje kot 
načrtno, da bi dosegel zamenjavo šole. Ne čuti 
se sprejetega, v izbrani šoli ima prijatelje. 
Septembra se bodo vključili v psihoterapijo. 
Šolska svetovalna delavka jima je ponudila 
pogovore. Zaradi službe se jih težko udeležita. 

 CSD povabi starša in mladostnika na pogovor.   
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2010 
JUL 

Vključitev otroka v poletni tabor. Pozitivna 
izkušnja.  

1  0 

2010 
AVG 

Starša ne čutita potrebe po strokovni pomoči 
CSD. 

1 CSD vzpostavi stik z družino, preveri kako so preživeli 
počitnice. Ponudi pomoč.  

1 

2010 
SEP 

Nesramno vedenje, grožnje vrstnikom, motenje 
pouka, nesodelovanje in izostajanje od pouka. 

3 

OŠ poroča CSD o stopnjevanju vedenjskih težav (nesramno 
vedenje, grožnje vrstnikom, motenje pouka, nesodelovanje 
in izostajanje od pouka.) 

2 
Družina se vključi v psihoterapevtski proces.  

CSD povabi družino na pogovor. CSD predlaga pogovor z 
otrokom, nudenje pomoči pri soočanju s težavami v šoli. 

Starša prideta sama, saj mladostnik ne želi na 
CSD. Poročata, da je doma bolje, odkar so 
vključeni v psihoterapijo. Problem je v šoli, ki bi 
mu lahko pomagala. 

2010 
OKT 

Izstopajoče vedenje v šoli se nadaljuje. Odkrito 
sporoča, da s svojim vedenjem želi doseči, da bi 
šola ukrepala v smislu izključitve oz. prešolanja. 

1 Ukrep šole (ukor). 1 

2010 
NOV 

Izboljšanje vedenja doma in odnosov med 
družinskimi člani, kar starša pripisujeta 
sprejemanju psihoterapevta. 

1 
CSD ponudi pomoč družini v smeri vzgojnega svetovanja 
staršema in šoli predlaga delo z razredom. 

1 

2010 
DEC 

Starša podata prošnjo za prepis na drugo šolo. 

6 

Timski sestanek na predlog OŠ: 
Izpostavi druženje s starejšimi, ne vedo kaj ga spravi iz tira, 
ne zmore kontrolirati jeze, fizično se spravi na šibkejše, 
kasneje obžaluje, sprejema pomoč terapevta, a ne vidijo 
učinkov. Starša nista kos situaciji (ju zavrača), popustita pri 
zahtevah, zaupala sta, da jima krade denar.  
Ugotovitve: želi si biti sprejet in išče načine kako to doseči, 
sprejema umik iz družine, ne čuti se dobro doma, ne 
prenese staršev, mama je kritična in stroga, oče mu daje 
potuho, odnos z mamo odklanja, ves čas v obrambni drži.  
Sklepi: nadaljevanje psihoterapije 1 krat tedensko, vključitev 
v program MKZ Rakitna, zahteva za postopek usmerjanja, 
terapevtsko delo z družino. 

6 

Odklonilen v razgovoru na CSD, težko govori o 
sebi. Zaupa le terapevtu, želi biti podprt pri 
prešolanju. Sporoča da sovraži šolo in CSD. V 
razredu se čuti izoliranega.  

Starša nista prepričana: »dvomiva, da bo sprejel 
pomoč, saj bi se sramoval. Raje bi počakala.«  

Negativen iz treh predmetov, izostaja več ur ali 
cele dneve, brez dovoljenja zapusti šolo, starša 
ne vesta za odsotnosti, čustvene in vedenjske 
težave so ovira pri uspešnosti.  

Zamenjavo šole vidita kot skrajni ukrep. 
Opažata pomanjkanje motivacije. Pogovor z mladostnikom na CSD. Predstavitev  programa 

»šola zdravega odraščanja«, terapevtskega tabora idr. 

Starša skrbi druženje s starejšimi mladostniki, 
zahajanj ven brez dovoljenja. Videnje staršev: 
»slabše ne more biti, morali bi začeti znova, 
čeprav je težko napovedati učinek spremembe 
šole.« 

Terapevt predlaga prešolanje zaradi položaja na šoli in 
odnosa do šole sicer napoveduje poslabšanje vedenja. 
Družinsko problematiko zaznava kot kompleksno, 
mladostnik aktivno sodeluje, občasno vključuje starša, saj 
želi imeti individualne pogovore. Delo s staršema v smeri 
svetovanja pri vzgoji. 
Šola ne podpira prešolanja, saj meni, da bi bil to beg od 
težav. Predlaga timski sestanek s CSD, terapevtom in 
zavodom za šolstvo. Posvetovanje glede usmerjanja.  
 

CSD skliče timski sestanek (šola, zavod za šolstvo, starša).  
Mnenje: Tim podpre prepis na drugo šolo.  
Sklepi: starša bosta podala prošnjo za prepis, zavod za 
šolstvo bo na podlagi zahteve staršev odločbo izdal po 
urejenem vpisu, pospešiti vključitev v program MKZ Rakitna. 

Izbrana šola odkloni prešolanje.  
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Leto 

Mesec 
Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2011 
JAN 

Starša podata zahtevo za uvedbo postopka 
usmerjanja pri zavodu za šolstvo. 

1 

Šola poziva starša, da podata zahtevo za usmerjanje pri 
zavodu za šolstvo.  

2 Terapevt podpre spremembo šolskega okolja ter spodbuja 
obravnavo celotne družine in vključitev mladostnika v 
terapevtsko obravnavo v MKZ Rakitna. 

2011 
FEB 

Starša sta razočarana zaradi predsodkov, 
upanja na ugodno rešitev, priložnost, 
alternativo zavodu. Opažata, da si želi biti 
drugačen in se trudi, sprejet je bil v program 
šole zdravega odraščanja. Skrbi ju le slaba 
vrstniška družba. 

2 

CSD skliče medinstitucionalni tim in povabi starša, 
predstavnike obeh šol, zavod za šolstvo in terapevta (vsi 
podprejo prešolanje). Šola poroča o pozitivnih premikih od 
vključitve v psihoterapijo: do šolskih obveznosti ter odnosa 
do učiteljev. Učenec bo dobil DSP socialnega pedagoga. 
Izbrana šola odkloni sprejem z utemeljitvijo, da imajo težko 
populacijo, da so njihove izkušnje s prešolanjem negativne, 
saj pride do prenosa težav, pričakujejo kratkoročno 
spremembo in negativno navezo z učenci šole. 
Tim načrtuje enoten pristop pri spodbujanju pozitivnega 
vedenja, pomoč CSD družini, sodelovanje pri pripravi IP.  

2 
 

Burno reagira na odklonitev sprejema v drugo 
šolo. 

Šola mladostniku razložil zadržke glede sprejema.  

2011 
MAR 

Vključitev v dvotedenski program ''Šola 
zdravega odraščanja'' v MKZ Rakitna, kjer je 
dobro sodeloval.  

4 

MKZ Rakitna poroča o dobrem sodelovanju, sprejemanju.  

4 

Krajši čas po vrnitvi se v šoli stanje izboljšalo.  

Šola napove prijavo inšpektoratu za šolstvo zaradi 
neopravičenih izostankov od pouka. 

Sledijo ponovne kršitve: izostanki, nesramno 
vedenje, kajenje ipd.  

Starša ne priskrbita opravičil (za odsotnosti ne 
vesta). 

Z odločbo Zavoda RS za šolstvo mu je dodeljena pomoč 
psihologa v obsegu 3 ure tedensko ter so določene 
prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Strokovna 
komisija ga opredeli kot otroka s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. Usmerjen je v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Strokovna komisija predlaga, da ostane vključen v isto šolo 
(glede na zavrnitev prošnje za prešolanje). 

Šola imenuje strokovno skupino za pripravo spremljanje in 
evalvacijo IP: razrednik, soc. ped, ŠSD in CSD. Močna 
področja: dobre intelektulane sposobnosti, radovednost 
ustvarjalnost, ročne spretnosti. Nekateri učitelji imajo 
zadržke pri prilagoditvi ocenjevanja: »saj je bister, a ne 
dela.« Šola prosi MKZ Rakitna za usmeritve, možnosti 
pozitivnih potrditev, utrjevanja močnih področij učnih 
navad. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2011 
APR 

Starša opažata napredek doma. Še vedno 
prisotni izbruhi, vendar trajajo manj časa.  

2 Obvestilo policije CSD o posredovanem poročilu ODT zaradi 
suma KD tatvine. 

1 
Vpleten v tatvino, vendar kazensko ni 
odgovoren. 

2011 
MAJ 

Nadaljevanje izostankov: dopoldan spi doma, 
zvečer zahaja ven. 

8 

Obvestilo policije CSD o intervenciji na domu v večernih urah 
zaradi nasilja do staršev. Policija vključi dežurno službo CSD. 

3 

Starša mu omejita svobodo (prepovesta izhode) 

Stiska staršev se stopnjuje (napoveduje kazniva 
dejanja, da bi ga namestili v krizni center). 

Strokovna delavka IS CSD opravi pogovor z mladostnikom. 
Seznanjen s pravili bivanja, odkloni umik.  

Fizično napade starša, ki mu skušata preprečiti 
izhod.  

Šola skliče sestanek strokovne skupine za pripravo IP. Starša 
opažata napredek pri otroku, vendar ju skrbijo nihanja v 
razpoloženju in impulzivnost ter odnos do šolskih pravil in 
šolskega dela. 

Starša prijavita nasilje.  

Želi v krizni center.  

Starša menita, da izsiljuje umik  zaradi svobode 
in ne soglašata.  

Beg od doma. 

2011 
JUN 

Odklanja terapevtko: »izguba časa« 

4 

Intervencija policije na domu na podlagi prijave mladostnika.  

2 

Tatvina in poškodovanje tuje stvari. V postopku 
pove, da se zaveda možnih posledic dejanja in 
ga prizna. Izrazi željo po namestitvi v zavod 
(stanovanjsko skupino, krizni center), z 
namenom, da bi se ''rešil'' staršev. 

Obvestilo Policije o podani kazenski ovadbi zaradi KD tatvine 
in poškodovanja tuje stvari.  

Napad na starša zaradi prepovedi izhoda: 
»hočem stran od doma, ne morem živeti s temi 
debili, ne pustita mi svobode, zaprla sta me v 
sobo, hotel sem ven, a sta me na silo 
zadrževala, potem se mi je utrgalo, dobro vesta 
kaj sledi temu, razbil sem vse, kar mi je prišlo 
pod roke«..  
Starša sta v hudi stiski, zaradi odkritega 
odklanjanja s strani otroka. Oba odklanjata 
namestitev v zavod. Mnenja sta, da mu ne bi 
bilo v korist. Želita, da doživi posledice svojih 
dejanj in se mu izreče ustrezen vzgojni ukrep, 
sorazmeren s kaznivim dejanjem. Sprejemata 
kratkotrajen umik v ustanovo, kjer bi mu nudili 
strokovno pomoč in podporo (v okviru 
zdravstva). 

2011 
JUL 

Mladostnik predlagala namestitev v krizni 
center v času šolskih počitnic, v primeru 
napetosti in konfliktov v družini.  

3 

Okrožno državno tožilstvo (v nadaljevanju ODT) zaprosi CSD 
za poročilo o družinskih razmerah. 

4 

ODT poda kazensko ovadbo zaradi KD tatvine in 
poškodovanja tuje stvari. 

CSD opravi pogovor z družino: načrtovanje počitnic, 
možnost krizne namestitve, vključitev v aktivnosti, vključitev 
v kolonijo. 

Starša s predlogom soglašata, vendar do 
namestitve ne pride. 

Mladostnik se vključi v 10 dnevni tabor.  
Poročilo CSD o družinskih razmerah ODT.  

2011 
AVG 

 0 Dopis ODT o zahtevi za uvedbo pripravljalnega postopka. 1 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2011 
SEP 

Vedenje v šoli se dodatno poslabša. Vrstijo se 
neopravičeni izostanki od pouka. Ko je prisoten 
pri pouku, večinoma počne druge stvari. Na ure 
dodatne strokovne pomoči hodi le izjemoma. 
Glede kršitev šolskih pravil ostaja nekritičen. 
Pogosto se zapleta v konflikte s sošolci in 
učitelji, ki jih rešuje z verbalno agresijo. V 
zadnjem obdobju grozi sošolcu in ga fizično 
napade.  

2 

Šola vabi CSD na timski sestanek, z namenom priprave IP in 
poročanja o kršitvah šolskih pravil.  

 
3 
 
 
 

Šola, da pobudo CSD za umik v varno in strukturirano okolje. 
Poroča o svojih opažanjih glede neustrezne starševske skrbi 
(ne postavljata meja) in ne ravnata v skladu z otrokovo 
koristjo. Kljub DSP in prilagoditvam ni bistvenih sprememb, 
ni učinkovita. Predlagajo postopek oddaje v zavod zaradi 
ogroženosti otroka.  

Ko sodeluje, dosega dobre rezultate.  
ODT sodišču predlaga izrek vzgojnega ukrepa nadzorstva 
organa socialnega  varstva.  

2011 
OKT 

Iz strahu pred neuspehom se izogiba 
obveznostim do šole. Ne more se zbrati. 
Odklanja pomoč. 

1 

CSD na pobudo šole uvede ugotovitveni postopek (ukrepe za 
varstvo otrokovih koristi- oddaja v zavod). V postopku 
zaprosi za posredovanje poročila šolo, kliničnega psihologa, 
policijo, zdravnika, terapevta idr. Povabi starša in otroka: 
seznanitev s postopkom, izjava glede ukrepa CSD.  

1 

2011 
NOV 

Ne more se upreti družbi in izhodom. Zjutraj je 
doma. Popoldan in zvečer hodi ven. Kadi in 
uživa alkohol. 

5 

Poročilo šole CSD: pri pouku dela nekaj drugega, sošolcem 
gre na živce, ni priljubljen, učitelji s sodelovanjem niso 
zadovoljni, nikogar ne sprejema, ne obžaluje vedenja. Če se 
s kom spre, kriči, udari. Verbalno nasilen do učiteljev in 
sošolcev. 

7 

Vabi prijatelje na dom v odsotnosti staršev. 

Dopis šole (zapisnik prijave grožnje učencu). Sošolcu je 
zagrozil, da mu bo razbil glavo, če pride v šolo, da ga bo ubil,  
saj naj bi bila kriv za to, da gre v zavod... Nasilje šola prijavi 
policiji. Učenec ne upa v šolo zaradi groženj. Šola predlaga 
staršema, da ostane doma, saj ogroža druge. 

Mama vzame bolniško za nego en teden.  

Boji se provokacij okolice: po eni strani želi 
ostati v domačem okolju, po drugi pa želi 
menjati družbo: »tu so same zgube, povejte mi 
kako naj se spremenim. S kom naj se družim. 
Drugih ne poznam. Vsi se me izogibajo. « 

CSD sklene dogovor z družino in poroča šoli:  Mama bo 
prosila za bolniško za nego, starša bosta zagotovila večji 
nadzor, mlad. bo poskrbel za opravljeno šolsko delo (pridobil 
zapiske od sošolcev), prepoved izhodov, vendar možnost 
obiskov prijateljev na domu, tedenska srečanja na CSD, 
redno testiranje v ZD (uživanje drog). 

Prijetni trenutki v družini. »Ni bilo izbruhov, 
skupaj smo šli na izlet. V drugem okolju je bil 
drugačen.« 

Poročilo psihoterapevta: tipičen uporniški najstnik, ki se bori  
za svoje potrebe čeprav na neustrezen način, visoke 
intelektualne kapacitete na besednem in nebesednem 
področju, odkrenljiva pozornost, znaki impulzivnosti, nihanje 
v razpoloženju, izbruhi  jeze, nekontrolirano vedenje, upor 
na zunanjo kontrolo in zahteve. 
S staršema je bilo delo usmerjeno na prepoznavanje lastnih 
odzivov v interakciji z otrokom in učenje bolj učinkovitega 
vodenja. V svetovalno terapevtski situaciji pozitiven, 
komunikativen, zna ubesediti misli in opisati težave, 
sodelujoč in kritičen, v ozadju je iskanje pozornosti in 
potrditve, zadovoljevanje potrebe po svobodi... 

Poizvedba CSD glede prostega mesta v zavodu. Dogovor: 
vloga za sprejem in določitev termina ogleda. 

Srečanje z družino na CSD. Dogovorov se je držal, možnost 
izhodov, prisotnost pri pouku in sklenitev dogovora glede 
preverjanje, starša ga bosta spremljala k pedopsihiatrinji in 
na ogled zavoda. 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2011 
NOV 

  

Psihološko poročilo CSD: mladostnik ima visoke splošne 
intelektualne kapacitete. Na besednem področju je dosegel 
visoko povprečne rezultate, na nebesednem praktičnem 
področju pa izredno visoke. Njegova močna področja so zelo 
dobre sposobnosti abstraktnega  mišljenja in sklepanja, zelo 
bogat besedni zaklad in zelo dobre sposobnosti 
razumevanja. Na nebesednem področju izstopajo zelo dobre 
sekvencialne sposobnosti, zelo dobre sposobnosti vizualno – 
prostorske orientacije in koordinacije. Nižje rezultate dosega 
pri nalogah, ki zahtevajo reševanje matematičnih 
problemov. Rezultate  znižuje nizek  indeks odvrnljive 
??pozornosti.  Na likovnem testu Benderjeve ni opaziti 
znakov organske cerebralne disfunkcije. Opazni so znaki 
impulzivnosti. Zaradi težav na področju čustvovanja in 
vedenja ter glede uporniškega vedenja je nastal začaran 
krog, kjer se počuti izključen s strani sošolcev in je sam 
negativno nastrojen do njih in učiteljev. V svetovalni situaciji 
je razpoložen, komunikativen, zna svoje težave opisovati in 
je dokaj kritičen.  Slabo doživlja zunanjo kontrolo doma in v 
šoli.  

1 

2011 
DEC 

Vsak dan je pod vplivom trave. Podnevi spi, 
ponoči je buden.  

3 

Šola poroča CSD, da je učenec brez dovoljenja samovoljno 
zapustil šolo. Po mestu so ga videli z znanim ''dilerjem''.  

7 

CSD imenuje strokovno komisijo v postopku oddaje v zavod 
in razpiše ustno obravnavo.  

Ne sodeluje v postopku in odklanja pogovore. 

Ogled zavoda z mamo, mladostnikom in strokovno delavko 
CSD.  

Zavod predlaga sprejem po novem letu. 

Poročilo osebnega zdravnika: za starost normalno razvit in 
prehranjen, ni posebnosti v somatskem statusu, v zgodnjem 
otroštvu pogosto prebolevanje respiratornih infektov in 
bronhitisa, alergijski rinitis in astma. Starša skrbna, redno 
spremljala na preglede in cepljenja. Vključena v program 
neagresivnega reševanja konfliktov. 

Mladostnik je na ogledu zavoda aktiven v 
pogovoru, postavlja vprašanja, skrbi ga valeta, 
izbirni predmeti, uspeh. Navdušen je in bi prišel 
čim prej. 

CSD prosi Zavod za šolstvo za soglasje k oddaji v zavod. 

Strokovna komisija CSD je mnenja, da je mladostnikov razvoj 
resno ogrožen in potrebuje umik v strukturirano okolje, kjer 
bi mu bila nudena pomoč pri reševanju osebnih in čustvenih 
težav, pomoč pri krepitvi pozitivne samopodobe, podpora 
pri šolskem delu in spodbuda pri vključevanju v interesne 
dejavnosti ter učenju socialnih spretnosti. Vzporedno 
predlaga nadaljnjo vključitev staršev v psihoterapevtsko 
obravnavo oz. vključitev v socialnovarstveno storitev 
''Pomoč družini za dom'' z namenom izboljšanja odnosov v 
družini in podpore pri vzgoji.  
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2012 
JAN 

Na ustni obravnavi mladostnik izjavi: »če hočem 
sem zmožen doseči vse, a nočem in v zavodu 
bom še hujši. Ne morete me prisilit, da bom 
sodeloval, sodeloval bom, ko se bom odločil, ne 
rabim niti učne pomoči. Nimam vedenjskih 
težav. Nisem niti nadarjen, saj imam same 
dvojke, sem pa inteligenten. Strinjam se, da 
grem v zavod, saj druge možnosti nimam, da 
naredim šolo, ne pa na dan, ki ste ga določili, 
jaz bom šel .... Obljubim, da bom ubogal in ne 
bom zbežal. Potrudil se bom za šolski uspeh, 
redno bom prihajal na CSD, če ugodite moji želji, 
sicer vem, da bom delal pizdarije..  

4 

Šola tedensko poroča CSD: »V šoli ne moremo več z njim. 
Rešite ga. Ne moremo ga oceniti, če so odsotnosti 
neopravičene nima možnosti opravljanja razrednih izpitov.« 

 
12 

 

Inšpektorat za šolstvo izda denarno kazen staršema. 

Zavod za šolstvo izda soglasje k izdaji odločbe CSD o oddaji v 
zavod na podlagi 121. člena ZZZDR.  

Več pogovorov na CSD s staršema in mladostnikom. Priprava 
na namestitev.  

Ustna obravnava na CSD.  

Starša na ustni obravnavi izjavita: »žal nama je, 
da se postopki tako vlečejo, ko je sprejel, da gre, 
bi morali to takoj urediti, zdaj pa ste določili 
termin, ko ima mama rojstni dan, prosimo za 
preložitev. Poleg tega ima obravnavo na sodišču 
zaradi kaznivega dejanja. To ga dela živčnega. 
Popolnoma normalno je, da se upira...«  

Odločba CSD o oddaji v zavod. 

Namestitev v zavod.  

Iz VZ poročajo, da se je dobro vključil.  

Namestitev poteka brez posebnosti. Mladostnik 
je pomirjen.  

Obvestilo sodišča o preklicu seje senata zaradi odsotnosti 
mladostnika.  

Kljub slabi kontroli čustvenih reakcij in 
nepredvidljivemu vedenju zmore biti prijazen in 
sodelujoč ter je med vrstniki priljubljen. Kaže 
pripravljenost za sodelovanje, predvsem s 
ciljem, da bi dosegel čim boljši učni uspeh in bil 
sprejet na želenem srednješolskem programu. 

2012 
FEB 

V skupino se je dobro vključil, je sodelujoč,  
konflikten z vrstniki, a se dokaj hitro pomiri, ima 
primerno razvite delovne navade, a se izmika 
zadolžitvam, nizka samopodoba, osebna 
urejenost, rad se hvali s kršitvami in ob tem 
pretirava, niha razpoloženje v odnosu do 
odraslih, zaprt in kljubovalen. Priljubljen v 
razredu, pasiven, odklanja pomoč, ker naj bi 
zmogel, dela sproti naloge in ureja zapiske, 
negotov vase, zadovolji se z nizkim uspehom, 
veliko zanimanje za nasprotni spol. Težnje po 
svobodi ne zna uskladiti z odgovornostjo. 
Vlečejo ga negativni modeli. Pripravljen vložiti 
trud za boljše ocene, želi se vpisati v srednjo 
šolo, težko se izogne manipulativnemu vedenju, 
izsiljevanju staršev. Sprejema bivanje v zavodu 
tudi po zaključeni OŠ v primeru sprejema na 
želeno SŠ. 

1 Timski sestanek za pripravo IP v zavodu.  1 
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2012 
MAR 

Kljub kratkotrajni namestitvi v zavod je prišlo do 
pozitivnih sprememb v vedenju. Izboljšal je učni 
uspeh. Pridobil je določen občutek varnosti ter 
doslednosti. Sprejemanje ukrepa s strani 
staršev ter njuno sodelovanje je pripomoglo 
tudi k izboljšanje odnosov v družini in 
zmanjšanju števila konfliktov.  V večji meri je 
sledil zahtevam staršev. Zaradi navedenega 
zavod ocenjuje, da je bil ukrep učinkovit.  

3 

Zavod posreduje CSD poročilo. Mnenje zavoda je, da še 
naprej potrebuje strukturirano okolje ter strokovno vodenje 
in pomoč pri učnem delu.  

3 

Uspešno je zaključil 9. razred in s tem zaključil 
tudi osnovnošolsko obveznost ter usposabljanje 
v zavodu.  Seja senata na OS: odločanje o vzgojnemu ukrepu.  
Ker ni bil sprejet na izbrano šolo, se je vpisal v 
program srednjega izobraževanja v domačem 
okolju. CSD predlaga VU nadzorstva organa socialnega varstva. 

2012 
APR  0 Sklep sodišča s katerim izreče VU nadzorstva. 1 

2012 
MAJ 

 0 Obvestilo OS o pravnomočnosti sklepa. 1 

2012 
JUN  0 

Odločba CSD o prenehanju izvrševanja ukrepa zavodskega 
varstva ob koncu šolskega leta (pozitivno poročilo VZ, dober 
uspeh, vpis na SŠ v domačem kraju). 

4 

Pogovori z mladostnikom v okviru VU sodišča (3). 
Pripoveduje o odnosih v družini. Kako ga starša ne razumeta 
in ne vidita. Ukvarjata se le z bratom. Edina komunikacija je 
teženje. »Ma itak dobim kar hočem. Ko rabim čike, mi jih 
mama kupi. V zavodu sem imel telefon, čeprav ne bi smel. 
Enega sem dal vzgojiteljem, drugega sem imel pri sebi. 
Manjkajo mi meje. A je prepozno.« 

2012 
JUL 

Udeležba na poletnem taboru, sprejemal 
pravila. 1 

Oblikovanje IN izvrševanja ukrepa nadzorstva. Cilji: uspešna 
vključitev v SŠ, korekten odnos do bližnjih, upoštevanje 
dogovorov, zadolžitve doma, interesna dejavnost, tedenski 
pogovori na CSD. 

1 

2012 
AVG 

 0 

Pogovori z mladostnikom na CSD (4). Želi si biti drugačen, a 
se boji kako ga bo okolica sprejela. V svoji družbi se počuti 
sprejetega. Oni ga razumejo. Vsi so težavni in imajo doma 
''štalo''. Hoče samo, da mu dajo mir.  

4 

2012 
SEP 

Z vstopom v srednjo šolo redno obiskuje pouk. 
Občasno zamudi. Pri pouku primerno sodeluje, 
se odziva in zapisuje učno snov. Do sošolcev in 
učiteljev ima korekten odnos.  

2 

Pogovori z mladostnikom in staršema (3). Starša 
izpostavljata predvsem problematično vedenje otroka. 
Menita, da nič ne bo pomagalo, če ne bo nehal uživati trave 
idr., začel hoditi v šolo, spoštoval dogovore. Iz njune 
pripovedi pa izhaja, da sta nedosledna in popuščata. »čeprav 
mu zagroziva s prepovedi in zahtevami, tega večinoma ne 
izpeljeva. On dobro pozna najine šibke točke in točno tam 
zadene.«  

4 

Ravno tako sodelujeta s šolo starša. 

Z razredničarko in svetovalno delavko ima redne pogovore.  

2012 
OKT 

Napad s strani vrstnikov zaradi groženj in 
izsiljevanja denarja. Očeta prosi za denar, da 
poravna dolg.  

2 

Šola poroča, da so se izostanki pričeli stopnjevati. 

3 

CSD skliče timski sestanek s šolo, mlad. in staršema: obljubi, 
da bo v nadaljnje upošteval šolska pravila, redno obiskoval 
pouk. 

Oče mu ugodi (''izplača dolg'') in ne prijavi 
groženj. 

Zapisnik CSD (prijava soseda) »velike težave v družini, močno 
kričanje, razbijanje, grožnje staršema in bratcu, sumljivi 
obiski v odsotnosti staršev, verbalni napadi. Poškodoval je 
vrata. Bojim se za svojega otroka. Nočem povzročati težav 
staršema, saj se mi smilita. Bojim se maščevanja s strani 
fanta.« 
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Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2012 
NOV 

  0 

Tedenski pogovori na CSD z družino (5). Še vedno prisotni 
konflikti in napetosti, vendar jih je manj. Družina potrebuje 
veliko vodenja, pomoči v konkretnih situacijah in strokovne 
podpore, kar sprejema. Zaskrbljujoč odnos do kajenja, 
uživanja alkohola in PAS. 

5 

2012 
DEC 

Zboli, ne zmore k pouku. Starša menita, da je v 
stiski, ker se boji, da se ne bo zmogel držati 
dogovorov. 

2 

Šola poroča, da so prejeli neuradno informacijo, da 
preprodaja travo. 

2 
CSD napoti mladostnika: zaradi slabe kontrole čustvenih 
reakcij in konfliktnega vedenja na Društvo za nenasilno 
komunikacijo (trening socialnih veščin), zaradi 
eksperimentiranja z (ne)dovoljenimi substancami na Projekt 
Človek, vendar tudi tega ne stori.  

Starša ne obvladujeta situacije, mladostnik 
ponočuje, se ne javlja na njune klice. Večkrat 
morata klicati policijo, prihaja ponoči in nori po 
stanovanju, bratec ne more spati in ima težave 
v šoli.  

2013 
JAN 
FEB 

MAR 

 0  0 

2013 
APR 

Beg od doma.  1 Obvestilo Policije o prijavi pogrešane osebe 1 

2013 
MAJ 

Doma se ne drži nobenih dogovorov več 
(prihaja kadar se ji zljubi, spi neznano kje, brez 
dogovora z nama…).  

2 

Vabilo OS na glavno obravnavo zaradi odločanja o 
spremembi ukrepa. 

6 

Več pogovorov z mlad. v okviru nadzorstva (4). 

Njegovo uporništvo in samovoljno, destruktivno 
vedenje negativno vpliva tako nanj kakor na 
okolico. Večkrat je bila zaslišan kot priča ali 
osumljenec zaradi suma storitve prekrška ali 
kaznivega dejanja (z elementi nasilja). 

Poročilo CSD OS o izvrševanju VU. 

Več pogovorov CSD s staršema (4). 

2013 
JUN 

Nadaljuje z življenjskim stilom. Mladostnik ne 
sodeluje več s CSD. 

2 
9 
 

Odredba OS za izvedenstvo psihiatrične stroke. 

Doma je hudo, najmanj prenaša mamo, ki teži 
in kritizira, meni, da se zna obvladovati a tega 
ne bo storil .   

Na obravnavi na sodišču sporoča, da sodeluje redno s CSD in 
sam ocenjuje ukrep kot učinkovit, ne glede na to, da se 
dogovorov ni držal in načrta ni izpolnil. Obljubi, da se bo 
resno vključil v vse programe, kamor je bila napoten. Ob 
predlogu tožilca, da se mu izreče ukrep zavodskega varstva 
in vključitev v terapevtsko obravnavo izgubi nadzor nad 
svojim vedenjem tako, da ga zmerja in mu grozi. Sodnica 
naloži CSD, da načrtuje in opravi ogled zavoda s staršema in 
mladostnikom. Po pridobljenem izvedeniškem mnenju pa 
napove ponovno obravnavo. 

Ogled VZ: mladostnik sporoča, da v zavod ne bo šel. Po 
pogovoru pristane na ogled. Predstavitev nanj naredi močan 
vtis, saj ravnatelj nastopi odločno, z avtoriteto in napove 
posledice njegovega vedenja. 

Razgovor pri sodnemu izvedencu: mama poroča, da je pri 
otroku okrepil občutek vsemogočnosti in nedotakljivosti.  

CSD v telefonskem razgovoru z Društvom za nenasilno 
komunikacijo ter z Društvom Projekt človek, kamor je bil 
napoten ugotovi, da se sodelovanju izmika (zamuja, prelaga 
srečanja in se jih nato ne udeleži ipd.). 
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Leto 
Mesec Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2013 
JUL 

Grožnje in nasilništvo do vrstnika. 

2 

Večkratna vabila CSD (3) in obisk na domu družine (ne želi 
sodelovati). 

6 

Vabilo OS na glavno obravnavo. 

Psihiatrično izvedensko mnenje : »mladostnik z dobrimi 
intelektualnimi potenciali, notranje emocionalno razgiban, 
burno odzivanje v situacijah, v katerih se počuti vrednostno 
prizadet, premalo upoštevan ob omejitvah in prepovedih 
dejavniki temperamenta in konstitucije vplivajo na odzivanja, 
ne prenese ne-dogajanja, sega po sprostitvi alkoholu. 
izjemna odzivnost in čustvenost, temperamentnost, 
intenzivno impulzivno odzivanje v situacijah nemotiviran, 
nediscipliniran ni pripravljen na samo-odpovedovanja 
destruktiven in ne upošteva dogovorov...velike potenciale, ki 
jih ni realiziral, zaskrbljujoče uživanje kokaina. Stopnjevanje 
dejanj narekuje posebno obravnavo. Travmatiziranost 
družine. 

Vključitev v Projekt človek. 

2013 
AVG 

Tatvina v trgovini. 

3 

Obvestilo Policije o podani kazenski ovadbi zaradi KD grožnje 
in nasilništva. 

2 
Pozitiven na THC, kokain. 

Obvestilo sodišča o preložitvi glavne obravnave. 
Skupne počitnice zapusti predčasno, pride 
domov na štop. 

2013 
SEP 

Grozi s samomorom,  

4 

Zaprosilo sodnega izvedenca za poročilo CSD o zadnjih 
dogodkih. 

12 

Več pogovorov s staršema na CSD (8) 
Glavna obravnava: obljubi, da se bo držal vseh dogovorov do 
naslednje obravnave. 

 Šola poroča, da je mlad. skupno bil tri dni pri pouku. Ko je 
bil prisoten, povzročal težave.  Po obravnavi odšel od doma in ga več dni ni bilo 

doma. Starša ne prijavita policiji, saj ne vidita v 
tem smisla.  

CSD poroča sodišču o neučinkovitosti ukrepa.  

V domačem okolju ne spoštuje nobenih pravil, 
je nasilen, ravna samovoljno.  

Rizično eksperimentiranje z drogami, zaradi 
kombinacije le teh, rednega uživanja in funkcije: 
predstavlja mu beg od realnosti, odgovornosti 
in lastnih občutij. Redno uživa marihuano, ob 
priložnosti pa tudi kokain. Odklanja vsakršno 
obliko pomoči. 
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Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2013 
OKT 

Počne kar se mu zahoče, dom jemlje kot hotel. 
Sporoča, da mu nihče nič ne more.   

Sklep OS v kazensko-mladoletniški zadevi: zoper mlad. se 
izreče vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod. Iz obrazložitve 
izhaja, da je neuspešen v šoli, ima neustrezen odnos do 
odraslih in vrstnikov, nezainteresiran za vključitev v program 
zdravstva, odklanja vsakršno pomoč, nemoč staršev, 
uporniško in samovoljno vedenje. Sprememba ukrepa  je 
vzpodbudna v smeri osamosvajanja, prevzemanja 
odgovornosti. Zaradi spremenjenih okoliščin, se ukrep 
nadomesti, saj ni dosegel vzgojnega namena. OS ocenjuje, 
da je nujna izločitev iz kvarnih vplivov okolja, 
individualizacijo obravnave. Izrazito agresivno vedenje v 
odnosu do staršev, sorojenca, tožilca in sodnice, 
ponočevanje, uživanje alkohola in prepovedanih drog, 
razbijanje doma, nova KD lahke telesne poškodbe in 
nasilništva, staršema jemlje denar, starša sporočata, da se 
počutita ogrožena in ju skrbi za mlajšega otroka, ne moreta 
ga zaščititi... 
Dolgoročni interes mladostnika narekuje zavodski ukrep. 

9 

Pretep na javnem kraju.  

Oče poroča, da je cele dneve doma. Ponoči pa 
zunaj. Ne komunicirajo. Občasno sporoča, da 
komaj čaka, da gre v VZ.  

4 

Obvestilo OS CSD o pravnomočnosti sklepa o začasni 
namestitvi in poziv k izvršitvi ukrepa.  
Odgovor zavoda, v katerem je potekal ogled,  da nima 
prostih kapacitet in ni ustrezen. 

Mlad. vzpostavi stik s strokovno delavko CSD in 
sporoča, da želi zdravniško pomoč. 

Obvestilo CSD sodišču, da sklepa o začasni namestitvi v 
konkreten VZ ni možno izvršiti, nima pogojev za sprejem in 
čakalna vrsta. Predlaga spremembo sklepa. 

Sklep OS, da se spremeni, namestitev v drug ustrezni zavod 
po izbiri CSD. 

Poizvedba CSD v izbranem zavodu, načrtovanje termina 
namestitve.  
Vloga CSD za sprejem mlad. v drug zavod s socialnim 
poročilom. 

VZ predlaga namestitev po počitnicah. 

Obvestilo CSD družini in mlad. o terminu namestitve, 
navodila glede sprejema in opozorilo v primeru izogibanja.  

2013 
NOV  0 

Pogovori na CSD v smeri motiviranja za prostovoljno 
vključitev. 3 

2013 
DEC 

Oče se obrača na CSD po pomoč v stiski, čuti 
pritiske s strani zavoda.  

2 

Timski sestanek v zavodu za pripravo IVN: starša, 
predstavniki zavoda, mladostnik, strokovna delavka CSD. 
Zavod poroča, da se ne drži pravil: nedovoljeni izhodi in 
obiski, potreba po postavljanju z negativnimi dejanji prikrito 
ustrahuje vrstnike, laže, fizični napadi, izogibanje 
obveznostim, več begov, nedovoljene substance, uničevanje 
inventarja, visoko samovrednotenje (»takšen sem, ker sem 
preveč pameten, delal bom bo, kar bom hotel«). Na zahteve 
reagira nasilno, z grožnjami, egocentrizem, potreba po 
pozornosti, prijazen le, ko kaj želi doseči, manipulativen, 
nespoštljiv, ne obžaluje vedenja, redno kadi, prekrški so 
samoobramba, težave z avtoriteto, telesno uveljavljanje, 
maščevalnost, vikendi so problem... Cilji: dokončanje šole, 
izboljšanje samokontrole, zmanjšanje zlorabe drog. 

4 

Starša poročata o begu (našli so ga pri 
prijateljih). Pogovori s staršema na CSD (3). Razočarana nad nemočjo 

institucij. »zdi se mi, da bi najraje, da ga imava doma, ker jim 
je odveč. Oni so usposobljeni. Na zdravljenje ga ne 
sprejmejo, ker ni motiviran. Naš sistem je na glavo obrnjen. 
Nikomur ni mar za otroke..« 
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Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2014 
JAN 

Zaskrbljenost in nemoč staršev ter pozivanje 
institucij k ukrepanju.  

2 

Poročilo VZ sodišču in CSD s predlogom za spremembo 
ukrepa: ne sprejema pravil hišnega reda, odklanja 
sodelovanje, krši pravila, ne kaže spoštovanja do nikogar, 
ustrahuje, manipulira, odnos je dober, če mu je v korist. 
Dobre ročne spretnosti, učna storilnost je šibka, več 
neopravičenih izostankov, ne prinaša pripomočkov in ne 
sodeluje, potreba po moči in uveljavljanju, izrazito reaktivni 
načini odzivanja, idealizacija sebe, delinkventna 
identifikacija, od 12 leta zlorablja marihuano, pozitivno 
stališče do drog, ne-odzivanje na pedagoške intervencije, 
nezmožnost vzpostavitve odnosa, vnaša strah in nemir v 
skupino, ogroža druge, nekritičen. Pogosti begi, 
manipuliranje z boleznijo, napovedovanje samomora ipd. 

5 

Mladostnik je vsakodnevno pod vplivom 
psihoaktivnih snovi, grozi s samomorom in ne 
sprejema niti zdravstvene pomoči.  

Poziv OS za posredovanje izrednega poročila.  

Poročilo CSD OS: podpre spremembo ukrepa, nekritična drža 
do lastnega vedenja, odklanjanje vsakršne pomoči, redno 
uživanje drog, možnost reševanja težav povezanih z drogo in 
prevzgoje, s svojim vedenjem opozarja na stisko in kliče po 
pomoči.  

Vabilo OS na glavno obravnavo zaradi odločanja o vzgojnem 
ukrepu. 
Zavod poroča, da odklanja sodelovanje in zavrača testiranje, 
skupno je preživel v zavodu 10 dni. Kljub ukrepu se 
večinoma nahaja v domačem okolju, odklanja zdravstveno 
pomoč, ne jemlje predpisanih zdravil, noče na pregled, skuša 
doseči, da CSD podpre ambulantno zdravljenje v domačem 
okolju, krivi zavod, za težave z drogo, izsiljuje dovoljenje, da 
je doma. Kljub poročanju staršev, da s svojim vedenjem 
ogroža svoje zdravje in življenje, 

2014 
FEB 

Fizični napad na vzgojitelja. 

3 

Zavod poroča o KD nasilništva (fizični napad na vzgojitelja). 
Pridržanje in privedba k PS. Na sodišču grozi z umorom in 
samomorom.  

5 

Dežurni zdravnik odredi prisilno hospitalizacijo. 

Ogrožanje varnosti v zavodu. 
Obravnava v PB. Odpust. Sporoča o odvisnosti od PAS. 
Izvedenec psihiatrične stroke oceni, da se lahko vrne v 
zavod.  

Grožnje na sodišču 

Vrnitev v zavod s privedbo policije. Napove, da bo uničil vse. 
Ni odziven na pedagoške intervencije, fizično ogroža, 
izsiljuje, krade, napoveduje, da bo zažgal zavod. 

Tedenska poročila zavoda CSD in sodišču o ogrožanju 
varnosti gojencev in pedagoških delavcev. 

2014 
MAR 

Družina se poveže proti sistemu. 1 

Sklep OS v kazensko-mladoletniški zadevi o spremembi 
vzgojnega ukrepa oddaje v zavod v vzgojni ukrep oddaje v 
prevzgojni dom. 
Sklep OS začasni namestitvi v PD do pravnomočnosti sklepa. 

3 
 
Dopis CSD poziv k izvrševanju ukrepa. 

 
Določitev možnega termina sprejema s strani PD. 
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2014 
APR 

Mladostnik se na vabilo CSD ne odzove in 
odklanja tel. pogovore. 
 
 
 

3 

Pogovor CSD z mladostnikom in pripravljenost na 
sodelovanje  

8 

CSD ne obvesti  policije in pošlje nov poziv mladostniku in 
staršema. 

 
Pokliče na CSD: »sem na robu živčnega zloma. 
Ni pametno, da se srečamo, se da zrihtat, da 
preložimo? Vem, da vi lahko to naredite...« Z 
obiskovanjem programa Projekt človek 
utemeljuje preložitev termina. 
 

 Zapisnik CSD s staršema: ne-strinjanje z ukrepom, pritožba 
zagovornika otroka na sklep sodišča. »Potreboval bi 
drugačno obravnavo, s strani zdravstva, upava, da sodišče 
izreče ustrezen ne-zavodski ukrep, poskrbela bova za 
namestitev, zaradi  hude stiske ne zmore pogovora...a vi 
veste kakšni kriminalci so v PD. Naš ne spada tam....« 

Starša sprejmeta ukrep pozitivno in poročata, 
da se drži pravil. Motiviran je za šolanje. 
Sodeluje v aktivnostih.  

Vabilo CSD mladostnika priprava na nastop in načrtovanje 
sodelovanja. 

CSD pošlje socialno poročilo PD. 

Sestanek ob sprejemu v PD. Starša , CSD in PD: dogovor o 
sprejemu.  

CSD vzpostavi stik s staršema in preveri kako sta doživela 
sprejem.  Pozitivno  

Sklep višjega sodišča o pritožbi na sklep OS, Pritožbo kot 
neutemeljeno zavrne.  

2014 
MAJ 

 0 Priprava IVN v PD 1 

2014 
JUN 

Izhod do 24 ur. Vrnil se je pravočasno in urejen. 
Doma se je držal dogovorov. 

1  0 

2014 
JUL 

 0  0 

2014 
AVG  0  0 

2014 
SEP 

 0  0 
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Leto 
Mesec 

Dogodki v družini St. Dogodki v okolju – ukrepi strokovnih služb St. 

2014 
OKT 

 1 

Polletno poročilo PD: »mladostnik se je postopno vključeval 
v vodene aktivnosti. Na splošno upošteva navodila in 
opozorila vzgojiteljev, skrbi za urejenost bivalnih prostorov 
in osebno higieno, je korekten v komunikaciji z zaposlenimi, 
V prostem času riše in posluša glasbo. Vključitev na oddelek 
brez drog, odprt oddelek ali posebno vzgojno skupino. 
Nadaljuje šolanje po pedagoški pogodbi, vključen je v 
delovno usposabljanje v zavodski kuhinji. Spremljan je glede 
uživanja PAS (vključen v obravnavo odvisnosti, preverjan z 
urinskimi testi). Ugodnosti izhodov so načrtovane s staršema 
po načelu postopnosti. Delo je usmerjeno v pridobivanje in 
zavedanje lastne odgovornosti za načrtovanje urejenega 
življenja, pridobivanje učnih in delovnih navad, nenasilne 
komunikacije. Ob namestitvi je izražal željo po čim več stikih 
z vrstniki. Korekten in zaupljiv odnos ima z matičnim 
vzgojiteljem: upošteva navodila, drži se dogovorov, odprt in 
spoštljiv v komunikaciji. Občasno skuša manipulirati, da bi 
pridobil ugodnosti. Vključuje se v vse ponujene aktivnosti 
izven zavoda. Po dveh mesecih je pridobil prvo samostojna 
ugodnost (izhod do 24 ur). Vrnil se je pravočasno in urejen. 
Doma se je držal dogovorov. Ob naslednjem izhodu se je 
vrnil pravočasno, vendar je bil pozitiven na kokain. Naslednji 
izhod je bil možen po dveh mesecih zaradi recidiva. Sprva se 
je zelo jezil, a je omejitev sprejel. Nadaljeval je z 
izpolnjevanjem programa. Vse izpite je opravil z odlično 
oceno. Na šolo prihaja redno, pri učenju je samostojen, 
včasih je samosvoj, če ni po njegovo. Pri opravljanju dela v 
kuhinji je motiviran, sledi navodilom, ima vzorno urejene 
dnevnike. Do inštruktorjev ima spoštljiv odnos. Sprejema 
tudi delo med vikendi. Prosti čas zapolnjuje z raznolikimi 
dejavnostmi: šport, ustvarjanje, pisanje, pohod idr. Od 
sprejema abstinira , nikoli niso zaznali spremembe v 
vedenju. Izrazito opazno je, da je bil navajen doseči in dobiti, 
kar je hotel. In to poskuša doseči tudi v zavodu. Kljub temu v 
nadaljevanju sprejeme obrazložitve in odločitve ter jih 
upošteva. Ni bilo zaznati agresivnosti in nasilnosti v odnosih. 
Rad je v središču pozornosti, želi ugajati vrstnikom, nima pa 
z vsemi dobri odnosov. Nima stalnega prijatelja. Stike 
vzdržuje s staršema. Mama mu pokuša v vsem ugoditi, z 
očetom je večkrat v sporu, ko se dotakne njegovih preteklih 
dejanj. Redno sodelujeta, se zanimata zanjo in jo obiskujeta. 

2 

Poročilo CSD OS: »staršema je bila ponujena pomoč v okviru 
storitve CSD, a je nista sprejela.« 

Tabela 9 Sinhrona kronologija primera 3 
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3.4.3.2. Sinhroni kronološki diagram 

 

Graf 5 Sinhrona kronologija primera 3 (dogodki v družini in dogodki v okolju) 

 

 

Graf 6 Sinhrona kronologija primera 3 (dogodki v družini in aktivnosti posameznih strokovnih služb) 
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3.4.3.3. Kronološki povzetek ključnih obdobij dogajanja 
 Od leta 1997 do 2003: Oblikovanje družine, preokupiranost s sorojencem. 

 Leta 2006: Otrok je identificiran kot nadarjen (neizkoriščeni potenciali otroka). 

 Leto 2009: Starša doživljata občutke krivde zaradi zanemarjanja skrbi in občutka nemoči pri 

zahtevnih otrocih, informacija šole o poslabšanju učnega uspeha in vedenjskih težavah poveča 

stisko. Napotitvi po pomoč ne sledita. Proces podpore ne steče. 

 Od junija 2009 do septembra 2010: Stopnjevanje težav v šoli, aktivnosti strokovnih služb pri 

načrtovanju pomoči, pripravljenost staršev za sodelovanje, iskanje pomoči otroku (ločeno od 

pomoči družine), odklonilno vedenje mladostnika. 

 Od septembra 2010: Vključitev družine v psihoterapevtski proces (ločeni pogovori z otrokom 

in staršema). 

 Od decembra 2010 do aprila 2011: Neuspešen poskus prešolanja, postopek usmerjanja 

otroka, vključitev v program „Šola zdravega odraščanja'', nezaupanje staršev v sistem (veliko 

pritiskov, malo pomoči). 

 April 2011: Prvo kaznivo dejanje (kazensko neodgovoren otrok, ni posledic). 

 Maj 2011: Nasilni dogodek v družini (fizični napad na starše zaradi omejitve izhoda).  

 Od junija 2011 do oktobra 2011: Stopnjevanje kršitev pravil doma in v šoli, agresivno vedenje 

do vrstnikov in staršev, odklanjanje vsakršne oblike pomoči, redno poseganje po alkoholu in 

PAS. 

 Od oktobra 2011 do maja 2012: Upravni postopek na CSD – oddaja v zavod, sodni potopek 

(vzgojni ukrep nadzorstva organa socialnega varstva). 

 Od januar 2012 do junija 2012: Namestitev v zavod z odločbo CSD (pozitivna izkušnja, dobro 

sodeluje in učno napreduje, starša sodelujeta). 

 Od julija 2012 do maja 2013: Spremljanje mladostnika in družine v okviru vzgojnega ukrepa 

sodišča. Izpovedi stiske otroka zaradi družinskih odnosov, delo s staršema v smeri 

razumevanja vedenja, zloraba PAS, kazniva dejanja, samoogrožajoče vedenje. 
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3.4.3.4. Analiza obrazcev  ravnanja 
- Analiza časovnih obrazcev sinhrone kronologije 

V tretjem primeru diagram prikazuje krivuljo z več vrhovi, ki so ločeni z zarezami, ki predstavljajo 

krajše prekinitve. Gre za zelo dinamično dogajanje v družini in vzporedno večanje števila aktivnosti 

strokovnih in pristojnih služb. Pri krivulji družine je v začetku dogajanje bolj intenzivno, vmes je manj 

dogajanja, proti koncu dogodki spet naraščajo, nato pa jih ni. Obdobju intenzivnih procesov sledi  

obdobje, ko se dogodki in aktivnosti služb redčijo. Iz diagrama je razvidno simetrično zaporedje 

dogodkov v družini in aktivnosti CSD. Dogodkom v družini sledijo aktivnosti v okolju, iz česar sklepamo 

na reaktivno naravo posredovanja posameznih služb. Dogajanje v družini je diskontinuirano. Vmesne 

prekinitve domnevno pomenijo odsotnost informacij o dogajanju v družini. Lahko govorimo o 

naraščanju števila dogodkov, stopnjevanju problematike. Opazna je tudi pretrganost krivulj. Aktivnosti 

se izmenjujejo z neaktivnostjo. Podatki o dogajanju v družini prikazujejo diskontinuiteto, ki pa ne 

odraža nujno dejanskega dogajanja v družini, temveč gre za razvidnost. Sklepam, da se manifestno 

(razvidno) razlikuje od latentnega (prikritega) dogajanja v družini. Informacijam o kritičnih dogodkih v 

družini sledi aktivnost služb (bodisi v smislu nudenja pomoči bodisi ukrepanja). Podobno kot v prvem 

primeru, odkrivamo značilno prakso „gašenja požarov'' in odzivanja okolja na moteče vedenje. 

Obdobja miru (ali odsotnosti kritičnih dogodkov) v družini sovpadajo z odsotnostjo aktivnosti služb. 

Sinhrona kronologija prikazuje izrazito sočasnost dogodkov (povezanost, odvisnost, reaktivnost). Ker 

gre za intenzivne procese podpore, so premori krajši. Iz časovne osi je razvidno, da sovpadajo z 

obdobji, ko strokovne službe nimajo stika z družino. S stopnjevanjem problematike v družini 

(agresivnega in avtoagresivnega vedenja), se povečajo aktivnosti CSD, sodišča in zdravstva. Podobno 

kot v prvem primeru, krivulja prikazuje kontinuum od pomoči do ukrepov.  

- Analiza zaporedja dogodkov (interakcij) 

A. Družina:  

1. Vzorec: Popustljiv, zanemarjajoč in nedosleden interakcijski vzorec staršev, zaradi 

obremenjenosti ob različnih potrebah otrok, je izzval jezno, agresivno in manipulativno 

vedenje, v kombinaciji z avtoagresivnim vedenjem otroka. 

Interpretacija: Starša sta zaradi prevelikega ukvarjanja s sorojencem zanemarila potrebe otroka, 

hkrati pa sta bila zaradi občutkov krivde ob tem popustljiva v svojih zahtevah in pri postavljanju meja. 

Pretirano sta ga ščitila ali pa nasprotno: bila kritična do njegovega vedenja in ga zavračala. 
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Komunikacija v družini je bila zelo konfliktna. Nadzor je bil pomanjkljiv. Pri obravnavanju kršitev nista 

bila dosledna. Pogosto sta bila v sporu in neusklajena glede vzgojnih pristopov ter sta se medsebojno 

obtoževala. Otrok se ni mogel zanesti na starša. Potrebo po varnosti je sporočal in skušal doseči z 

upiranjem, izražanjem jeze, poskusi samopoškodovanja.  

2. Vzorec: Procese pomoči (podpore) otroku in družini so spodbudili sprožili izstopajoče 

vedenje otroka (učna neuspešnost in kršitve šolskih pravil, uporniško in agresivno vedenje) 

in vzgojna nemoč staršev. 

Interpretacija: Strokovne službe so se odzvale na moteče vedenje. Posameznika s težavami so 

zaznavale kot problem. Intervencije so bile usmerjene na spreminjanje vedenja, odpravo težav in 

primanjkljajev, s ciljem prilagoditve sistemu. Čustvene stiske so bile spregledane.  

3. Vzorec: Starša v stiski iščeta pomoč, vendar rešitev vidita v spreminjanju otroka in 

spreminjanju okolja. Starša sodelujeta, vendar zaradi občutkov neustreznosti zmanjšujeta 

obseg dejanskih težav. 

Interpretacija: Družina ni dobila ustrezne podpore strokovnih služb. Pomoč je doživljala kot pritisk. 

Starša sta problem pripisovala okolju (šoli in negativni vrstniški družbi). Kritična sta bila do ustanov. 

Do strokovnih služb sta imela ambivalenten odnos. V stiski sta iskala pozornost in oporo. Želela sta 

uveljaviti svojo voljo in  bila pri tem neusklajena.  

B. Procesi podpore: 

1. Vzorec: Strokovne službe niso prepoznavale (pravočasno) stisk in potreb družine. Vključile 

so se po uradni dolžnosti, v kritičnih situacijah (reaktivnost). 

Interpretacija: Iz kronologije družine je moč prepoznati stiske in težave že mnogo prej, preden so bile 

zaznane v okolju in je bila podana ocena potrebe po pomoči/intervenciji. Strokovne službe so se 

odzivale na kritično vedenje na podlagi lastnih opažanj in pobud drugih institucij. Čeprav so ponudile 

pomoč, jo je družina glede na okoliščine doživljala kot ukrepe, pritisk, nadzor. Glede na zmožnosti 

družine pričakovanja niso bila izpolnjena, kar je sprožilo še več pritiskov. Družina je začasno 

spremenila vedenje, da bi se izognila nadzoru. Sklepamo, da do dejanskih sprememb ni prišlo, vendar 

je težave začela prikrivati, da bi se izognila posledicam. To je pripeljalo do ponovnih izbruhov, 

stopnjevanja negativnega vedenja. Strokovne službe so delovale po principu gašenja požarov.  
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2. Vzorec: Institucije so rešitev videle v spremembi vedenja posameznika/družine/institucije 

(če bi se otrok drugače obnašal, ne bi bilo težav; če bi mama bila dosledna v vzgoji se ne bi 

tako vedla; če bi CSD ukrepal, ipd.) in niso raziskale možnosti drugačnega odzivanja, 

ustvarjanja drugačnih pogojev, uporabe drugačnih pristopov, prilagoditev idr. 

Interpretacija: Sistem je sprejel posameznika, če se mu je prilagodil. Pri prilagajanju mu je najprej 

nudil pomoč. Če pomoč ni delovala, je bilo potrebno ukrepati (z izločitvijo). Pričakovanja do 

otroka/družine so bila previsoka in prezahtevna. Ustanove so pričakovale takojšnje rezultate - 

spremembe.  

3. Vzorec: Usmerjenost na otroka kot problem, ne pa na razumevanje vedenja v kontekstu, v 

katerem se je pojavilo in se je vzdrževalo. 

Interpretacija: Otrok vsakršno ponujeno obliko pomoči doživlja kot pritisk in kritiko. Šolo in CSD 

zaznava kot institucijo, ki ukrepa (kaznuje). Potrebno je bilo veliko pozitivnih izkušenj, da je stekel 

proces podpore. Vedenje otroka se je pojavilo kot odziv na zelo kompleksne interakcije, zato je 

krivično otroka obravnavati zgolj kot problem.  

4. Vzorec: Strokovne službe vedo, kaj potrebuje otrok/družina, kaj je dobro za družinske 

člane in pri tem vztrajajo. Strokovne službe so »nad« družino in je ne obravnavajo kot 

enakovrednega sodelavca. 

Interpretacija: Na primer, šola ocenjuje, da bi morala učenka sprejeti učno pomoč, mama bi morala 

postaviti meje in biti dosledna. Podobno CSD vidi potrebo po tem, da starša prevzameta nadzor. Sami 

po sebi so predlogi na mestu. Manjka pa prizadevanje strokovnih služb, da bi razumele, kako so se 

vzpostavili in kaj je utrjevalo interakcijske vzorce v družinah, kako jih doživljajo posamezni družinski 

člani in ponudba novih izkušenj.  

5. Vzorec: Strokovne službe (šola, CSD) so prepričane, da bo stopnjevanje pritiskov na družino 

(bodisi v obliki pomoči ali ukrepov) prineslo pričakovane rezultate. Verjamejo v 

administrativne ukrepe (formalno pomoč). 

Interpretacija: Prijazni ponudbi pomoči sledijo stopnjevanje pozivov, opozarjanje na posledice, 

grožnje z ukrepi, prijave. Občutek ogroženosti pri družini onemogoča vzpostavljanje delovnega 

odnosa in ustvarjanje priložnosti za svetovanje. Z izjemo odmevnih dogodkov, strokovne službe 
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nimajo vpogleda v dogajanje v družino. Družinski člani stopijo v zavezništvo proti ustanovam. Ne 

verjamejo ponujeni pomoči.  

6. Vzorec: Angažiranost velikega števila strokovnih služb in strokovnih delavcev pri reševanju 

težav, v kritičnih situacijah in ob negativnih dogodkih. Razpršenost pomoči namesto 

pristopa ključne osebe v procesu podpore družini (stalnega strokovnega delavca). 

Interpretacija: Ob izstopajočem vedenju (še posebno, ko gre za nasilje) se po uradni dolžnosti aktivira 

več ustanov, ki jim zakon nalaga dolžnost prijave in nudenja pomoči žrtvi/-am. Običajno so težave 

družine kompleksne in večplastne ter zahtevajo sodelovanje večih institucij. Vsaka ima svoje cilje in s 

temi povezane naloge in pristojnosti. Družina tako čuti pritiske z vseh strani. Čuti se ujeto, zmedeno 

in išče izhode. 

7. Vzorec: Stopnja sodelovanja družine (motivacija) in njena prilagojenost sistemu pomoči 

določa ravnanje pristojnih služb.  

Interpretacija: Motivacija staršev in otroka je nujna, da se začne proces pomoči. Pri ranljivih družinah 

je pogosto pomanjkljiva ali celo odsotna. Ob kopičenju težav in zahtev ne vedo kaj potrebujejo. 

Velikokrat ne zmorejo. To je le potrditev, da so potrebni pomoči. V praksi pa se proces predčasno 

zaključi. Potreben je čas in pozitivno naravnan pristop, da pomoč steče. 

8. Vzorec: Strokovne službe sledijo protokolom, zakonskim določbam in predpisanim 

postopkom, ki so standardizirani in časovno določeni (omejeni). 

Interpretacija: V kritičnih situacijah in ob doživljanju neučinkovitosti ter nemoči se strokovne službe 

zatekajo v postopke in sklicujejo na zakonske dolžnosti. Tovrstni pristop družina doživlja kot uradniški, 

neangažiran, odtujen in obsojajoč. Strokovne službe na ta način sicer ohranjajo občutek nadzora in se 

počutijo varnejše (naredile so vse kar jim nalaga zakonsko pooblastilo, niso odgovorne za morebitne 

dogodke v družini ipd.), z vidika družine pa predstavljajo zgolj represijo.  

9. Vzorec: Neuspeh pri procesih podpore pripisujejo strokovne službe družinam. 

Interpretacija: Potrebe in cilji družine so zelo različni od pričakovanj in ciljev institucij. Ta razhajanja 

vplivajo na poteke in izide procesov podpore. Strokovne službe slednje doživljajo kot neuspeh. Ker 

družina ne sledi ciljem strokovne službe, je odgovorna za neuspeh. 

10. Vzorec: Odsotnost sodelovanja družine terja ukrepanje. 
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Interpretacija: Z družinami, ki so obremenjene s številnimi težavami, je težko vzpostaviti zaupen 

odnos, ki je pogoj sodelovanja. Običajno je proces dolgotrajen. Strokovne službe nepripravljenost za 

sodelovanje ocenjujejo kot značilnost družine, ki ni odvisna od njihovega pristopa. Večinoma pa je 

prav od naravnanosti strokovnega delavca odvisno sodelovanje družine.  

C. Sodelovanje med institucijami: 

1. Vzorec: Vsaka institucija sledi svojim ciljem (skladno z vlogo in pristojnostmi) in spregleda 

celoto (medsebojno vplivanje). 

Interpretacija: Šola sledi učnim ciljem in pravilniku šolskega reda, CSD zagovarja koristi otroka na 

podlagi svojih smernic, policija preganja prekrške in kazniva dejanja, sodišče izreka vzgojne ukrepe 

idr. Vedenja pa strokovne službe redko obravnavajo v kontekstu. Razumevanje nastajanja vzorcev ne 

vpliva na prilagojeno odzivanje. Vedenje, ki ustreza definiciji prekrška, kršitve ipd. je treba kaznovati. 

2. Vzorec: Odločitev/poziv za ukrepanje je povezan z ogroženostjo okolice in zastojem 

procesov podpore. 

Interpretacija: Vodilo pri ukrepih CSD bi morala predstavljati otrokova korist. CSD bi moral izbrati 

najmilejši ukrep, s katerim zavaruje otrokove koristi. Ukrepi CSD pa vsi pomenijo izločitev otroka iz 

družinskega okolja. Alternativa ukrepom je pomoč družini. Ko pomoč ne steče, so možnosti omejene. 

Vsa navodila, usmeritve in predlogi družini, so nezavezujoči. Če jim družina ne sledi in je otrok 

ogrožen, ima CSD možnost ukrepanja. Ko otrok ukrepov ne sprejema kot pomoč, so neizvedljivi oz. 

nimajo želenega učinka. Antisocialno in odklonsko vedenje omogoča vzgojno ukrepanje sodišča.  

3. Vzorec: Strokovne službe se formalno povezujejo. Vsaka ostaja zvesta svojim načelom. Ob 

nemoči se stopnjujejo pritiski na institucije, ki imajo pooblastilo za ukrepanje.  

Interpretacija: Šola poziva CSD, da pomaga družini, ker ni takojšnjega učinka, poziva k ukrepanju. CSD 

in šola pozivajo policijo, naj ukrepa in kasneje sodišče, da kaznuje. CSD pritiska na zdravstvo in vzgojni 

zavod, da otroka sprejme, medtem ko se slednja sklicujeta na pomanjkanje motivacije.  
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- Analiza logike intervencij (implicitnih teorij akterjev) 

Strokovne službe vidijo problem v vedenju posameznika, rešitev pa v odpravljanju problema 

(spremembi vedenja). Vzrok vedenjskih težav pripisujejo staršema. Obratno starša vidita problem v 

okolju, ki je odklonilno do otroka in s tem krepi negativne vedenjske odzive. Podobno pa zaznavata 

potrebo po spremembi otrokovega vedenja. Tako družina kot širše okolje svoje prispevek k pojavu 

odklonskega vedenja slabše prepoznavata. Okolje verjame, da bi se otrok/družina lahko spremenil/-a, 

če bi si k temu prizadeval/-a. Zahteve okolja ne upoštevajo dejanskih zmožnosti, potreb in stisk 

družine in dolgotrajnosti procesa okrevanja oz. spreminjanja vzorcev. Pritiskom ustanov na starša 

sledi pritisk starša na otroka in institucij na institucijo. Sčasoma strokovne službe izgubijo ključnega 

sodelavca (družino). Sistem deluje podobno kot družina. Pomanjkanje rešitev v sistemu sili v iskanje 

edinih možnih rešitev, četudi s strani družine niso sprejete, niso ustrezne in niso nujno v otrokovo 

korist. Prelaganje odgovornosti na drugega pomeni, da nihče zares ne prevzame odgovornosti. 

Posamezni člen v verigi pomoči ima občutek, da se sam zelo trudi, ostali pa premalo oz. nič. 

Izstopajoče vedenje in z njim povezane stiske se stopnjujejo, in ker nič ne deluje, ne preostane 

drugega kot ukrepanje (kaznovanje) in izločitev mladostnika iz družinskega sistema.  

3.4.3.5. Ocena ogroženosti 
DEJAVNIKI 
RAZVOJA 

RIZIČNI DEJAVNIKI VAROVALNI DEJAVNIKI 

INDIVIDUALNE 
ZNAČILNOSTI 

 spol 
 starost ob začetku procesa podpore: šoloobvezen otrok 
 šolski uspeh ni skladen s sposobnostmi (nenadni padec 

uspeha v 6. razredu) 
 usmerjen kot otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

(šele ob koncu 8. razreda) 
 kršitve šolskih pravil (predvsem neopravičeno izostajanje, 

zamujanje k uram) 
 spremenljivo čustveno doživljanje oz. razpoloženje 

(težave z nadziranjem čustev: predvsem jeze, 
čustvovanje je napeto in impulzivno, vedenje je 
nepredvidljivo)  
 pomanjkanje motivacije in vztrajnosti pri šolskem delu 

(izogibanje) 
 konfliktno in uporniško vedenje v odnosu do zunanje 

kontrole in zahtev (neupoštevanje pravil, beganje od 
doma, izostajanje od pouka, motenje pouka 
 agresivno vedenje (ponižuje, zmerja, grozi, se 

posmehuje) in delinkventno vedenje (ponavljajoča se 
kazniva dejanja in prekrški z elementi nasilja) 
 negativna samopodoba 
 nemotiviranost za vključitev v procese pomoči  
 zgodnje eksperimentiranje s psihoaktivnimi snovmi 

 odsotnost težav v prenatalnem obdobju in ob 
rojstvu 
 ustrezen zgodnji psihomotorični razvoj  
 dobro telesno zdravje 
 splošno intelektualno funkcioniranje je visoko 

(na besednem področju dosega visoke 
povprečne, na nebesednem-praktičnem pa 
izredno visoke sposobnosti) 
 identificiran kot nadarjen učenec (v 4. razredu) 

na več področjih 
 ustvarjalen na glasbenem področju (piše 

pesmi) 
 motivacija za šolanje (izobrazba je vrednota, 

dober učni uspeh pomemben.  
 ob motiviranosti dosega zelo dobre rezultate. 
 v individualnem kontaktu je prijazen, pozitivno 

naravnan 
 v svetovalni situaciji je komunikativen, 

sodelujoč in dokaj kritičen 
 glede šolskega dela je skrben in natančen 

(urejeni zvezki, popolna struktura učne snovi) 
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DEJAVNIKI 
RAZVOJA 

RIZIČNI DEJAVNIKI VAROVALNI DEJAVNIKI 

ZNAČILNOSTI 
DRUŽINSKEGA 
SISTEMA 

 pomanjkljiv nadzor v prostem času (celodnevni izhodi, 
neobiskovanje pouka, negativna družba vrstnikov) 
 starša imata ambivalenten odnos do otroka (od 

sprejemanja in zaščite do zavračanja) 
 odnos otroka do staršev je odvisen od okoliščin (včasih 

izraža naklonjenost, drugič jih ne upošteva in celo 
prezira) 
 težave v komunikaciji (v odnosu do staršev je žaljiv, ju 

izsiljuje, grozi idr.) 
 razumevanje in zaznavanje otrokovih potreb je na 

nekaterih področjih nerealno  
 pri postavljanju meja sta starša popustljiva (otrok jih 

nenehno krši, posledice nimajo učinka, „previdnost'' v 
ravnanju staršev, zaradi strahu pred izgubo odnosa 
ohranjata „mir'') 
 odnosi zaradi otrokovih težav in stiske staršev ob 

doživljanju nemoči so nestabilni 
 do otroka sta zaščitniška in ga ne učita sprejemati 

odgovornosti za lastna dejanja (večkrat iščeta vzroke  
„zunaj'', otroka doživljata kot žrtev) 
 vedenje staršev ni vedno dober zgled otroku 
 nejasne vloge v družini (prepuščanje vodenja otroku, 

starša izgubljata vpliv na otroka na nekaterih področjih) 
 deklarirana pravila v družini so sicer jasna in ustrezna, 

vendar starša nista dosledna pri obravnavanju kršitev  
 starša sta pogosto v sporu in neusklajena glede vzgojnih 

pristopov 
 starša se medsebojno obtožujeta (drug drugemu 

pripisujeta vzroke otrokovih težav) 
 sorojenca se med seboj ne razumeta najbolje 

 ustrezna higiena, prehrana, stanovanjski 
pogoji, skrb za zdravje idr.  
 prisotnost obeh staršev pri skrbi za otroka 
 realna pričakovanja na področju vedenja in 

šolskega dela 
 spodbuda pri učenju oz. šolanju in vključevanju 

v prostočasne dejavnosti 
 starša iščeta strokovno pomoč, se odzivata na 

vabila, upoštevata priporočila,  
 preizkušanje različnih načinov odzivanja na 

otrokovo vedenje in težave 
 starša sta psihično in fizično zdrava, dejavna  
 pri starših ni bilo zaznanih težav z zlorabo 

alkohola ali drog 

ZNAČILNOSTI 
OKOLJA (ŠOLA 
IDR.) 

 nesprejetost med vrstniki v šoli 
 vključitev v odklonsko vrstniško skupino (izpostavljanje 

nevarnostim, nevarnost kaznivih dejanj, 
eksperimentiranje s kajenjem, alkoholom, 
prepovedanimi drogami) 

 družina živi v lastni hiši 
 stalnost bivanja 
 redna zaposlitev obeh staršev 
 materialni in stanovanjski pogoji so dobri 
 družina ima razvito socialno mrežo 

Tabela 10  Ocena ogroženosti otroka 3 

 

3.4.3.6. Osebna refleksija  
Rojstvo sorojenca sem zaznala kot prelomnico v procesu vzpostavljanja navezanosti med otrokom in 

staršem(-a). Rojstvo drugega otroka je vsekakor pomenilo spremembo v družinskih vzorcih, saj je nov 

družinski član s svojimi posebnostmi vplival na odzivanje staršev in otroka. Starša sta usmerila vso 

pozornost nanj in ob tem spregledala potrebe prvorojenca. V zgodnjem otroštvu ni odkrito sporočal o 

svoji stiski ob občutku zapuščenosti. S svojim vedenjem ni vzbujal pozornosti okolice. Bil je bister 

deček, prepoznan kot nadarjen. Starša sta spregledala čustvene potrebe otroka, ob oceni, da 

sorojenec potrebuje več pomoči in skrbi, saj sam ne zmore. Na uspehe otroka in pozitivne informacije 

se okolica ni odzivala. Kmalu je spoznal, da pozornost vzbudi z negativnim, neprilagojenim vedenjem. 
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Obenem je z uporništvom sporočal o nepotešeni potrebi po sprejetosti. Starša sta bila v hudi stiski, 

zaradi občutkov krivde zaradi težav sorojenca, zanemarjanja skrbi za prvega otroka in občutka nemoči 

ob zahtevnima otrokoma. Ob poslabšanju učnega uspeha in pojavu vedenjskih težav sta zaradi slabe 

vesti zavzela zaščitniško držo do otroka. Pomoči nista zmogla sprejeti, saj bi to pomenilo, da 

priznavata lastno nemoč in krivdo. Ponudbe pomoči sta doživljala kot informacijo o lastni 

neustreznosti. Ravnala sta po svojih zmožnostih. Verjela sta, da so težave prehodne narave in bodo 

sčasoma izvenele. Ob začetnih znakih stiske družine v okolju procesi podpore niso stekli. Otrok se je 

ponovno čutil spregledanega. Nihče se ni resnično ukvarjal s tem, kar se je skrivalo za njegovim 

vedenjem. Čutil je, da ni nikomur mar zanj. Želel si je pozornosti. Počutil se je izgubljenega, 

neustreznega. Ni se zmogel varno povezati z drugimi. Povsod je zaznaval grožnje. Navzven je deloval 

kot samosvoj, neobčutljiv in neodvisen. Za to masko pa se je skrivala neizmerna želja po sprejetosti, 

povezanosti. Za jezo se je skrivala žalost. Neprijetnih občutkov ni zmogel nadzorovati. Na najmanjšo 

zahtevo ali negativno sporočilo okolice se je odzval impulzivno, kar je krepilo negativno odzivanje 

okolice nanj. Težave v odnosih so se tako stopnjevale. Ne v domačem okolju, ne v šoli se ni počutil 

sprejetega. Iskal je izhode. Izogibal se je odnosom in odgovornosti. Kmalu se je slednje odražalo tudi 

na učnem področju. Ko je vedenje postalo za šolo preveč moteče, učni uspeh pa se je izrazito 

poslabšal, so se stopnjevale aktivnosti strokovnih služb pri načrtovanju pomoči in pozivi staršev in 

otroka k spremembam. Pritiski na družino so motivirali družinske člane, da sprejmejo pomoč. 

Zaznavanje otroka kot težavnega je narekovalo iskanje pomoči otroku. Vključitev družine v 

psihoterapevtski proces, v okviru katerega so potekali ločeni pogovori z otrokom in staršema, so bili 

sprva dobro sprejeti. Otrok se je s strani terapevta čutil sprejetega in je z njim vzpostavil zaupen 

odnos. Varno je lahko sporočal o svojih potrebah, stiskah, in doživljanju svoje pozicije v družini in šoli. 

Starša sta dobila koristne usmeritve glede vzgoje in komunikacije z otrokom. Pomoč pa je potekala 

vzporedno (ločeno), kar ni omogočalo drugačnih, pozitivnih izkušenj v odnosih med družinskimi člani 

v varnem okolju. Starša sta sicer preizkušala naučene vzorce ravnanja, vendar učinek ni bil zaželen in 

pričakovan, zaradi česar sta vedno znova obupala in se vračala na stare vzorce. Na ta način sta začela 

dvomiti v strokovno pomoč in njuna motivacija je upadala. Tako starša kot mladostnik so zaznavali 

okolje kot nenaklonjeno otroku in videli rešitev v spremembi okolja. Ob vztrajanju šole na zahtevah 

po prilagajanju otroka in ob odsotnosti prilagojenih pristopov, so se krepili odpori družine do 

sodelovanja. 
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Neuspešen poskus prešolanja je predstavljal le potrditev, da okolje otroku ne daje druge možnosti.  

Usmerjanje otroka sta starša zaznavala kot poslednjo možnost, da se izogne ukrepanju institucij. 

Vključitev otroka v terapevtski program zunaj domačega okolja pa varen umik in razbremenitev. Iz 

zapisov odzivanja staršev je moč zaznati nezaupanje v sistem, ki izvaja veliko pritiskov, nudi pa malo 

pomoči. V otroku se utrjuje občutek, da je grešni kozel. On se mora spremeniti, njega je potrebno 

izločiti, sam je kriv za vse. Ob tem doživlja krivico. Mladostnik išče načine, kako bi se potrjeval in 

potrebe zadovoljuje zunaj družine, v skupini vrstnikov, s katerimi se lahko poistoveti. Kmalu izvrši 

prvo kaznivo dejanje, za katero ostane nekaznovan, saj je še kazensko neodgovoren. To mu daje 

občutek nedotakljivosti in brezmejnosti. Starša nad vedenjem otroka obupujeta: želita ohraniti 

pozitivno podobo družine in otroka zaščititi pred negativnimi posledicami. Iz strahu povečata nadzor 

in omejita svobodo. Mladostnik se na meje, ki jih sicer ni vajen, odzove z nasilnim vedenjem. S tem 

želi zavarovati svojo potrebo po svobodi in moči. Starša ne moreta skriti strahu pred otrokom, kar 

otrok začuti in mu daje moč. Od prvega nasilnega dogodka se stopnjujejo kršitve pravil doma in v šoli, 

agresivno vedenje do vrstnikov in staršev, odklanjanje vsakršne oblike pomoči. Poseganje po alkoholu 

in psihoaktivnih substancah težave poglobi. Ob vedenju, s katerim mladostnik ogroža druge in sebe, 

stečejo postopki za zaščito in ukrepanje. Istočasno ponujanje pomoči in ukrepanje zaradi kaznivih 

dejanj sproži ambivalenten odnos do strokovnih služb. To je razvidno iz nihanj v procesu sodelovanja 

(od sprejemanja do odklanjanja). Ob skrbnem in usklajenem delovanju vseh udeležencev je izid 

uspešnejši. Izkušnja v zavodu je pozitivna, vendar morda prekratka in prepozna. Vrnitev v domače 

okolje ponovno postavi pred preizkušnjo mladostnika in starša. Obudijo stare vzorce, ki so boleči. 

Zatekanje v omamo predstavlja beg pred odgovornostjo, beg od čustev, beg od samega sebe. 

Spremljanje mladostnika in družine v okviru vzgojnega ukrepa sodišča. Izpovedi stiske otroka zaradi 

družinskih odnosov, delo s staršema v smeri razumevanja vedenja, zloraba PAS, kazniva dejanja, 

samoogrožajoče vedenje. 

3.5. Sinteza ugotovitev in odgovori na raziskovalna vprašanja 
 

Raziskovalna vprašanja sem razdelila na tri vsebinsko povezane sklope. Prvi sklop se nanaša na 

družino, drugi raziskuje procese podpore, tretji analizira sodelovanje med ustanovami. Na vprašanja 

posameznega sklopa sem podala odgovore, izhajajoč iz podatkov pridobljenih v analizi in jih 

povezovala s teoretičnimi spoznanji.  
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A. Družina: 

Pri podajanju odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki se navezujejo na področje družine, sem se 

opirala na model skupkov strukturne analize socialnega vedenja (SAVS) po Benjaminu (1993) in 

identificirala pri posameznem primeru značilne interakcijske vzorce med staršem(-a) in otrokom, kot 

možne sprožilce odnosnih problemov, ter iskala podobnosti med primeri. Zaradi lažje predstave sem 

jih prikazala v tabeli. Uporabila sem tudi Richterjeva (1975, v Čačinovič Vogrinčič, 1992) spoznanja o 

vlogah, ki jih otroci prevzemajo v družinah in imajo funkcijo zmanjševanja pritiska notranjih konfliktov 

oziroma opravljajo funkcijo znotraj individualnih obrambnih mehanizmov v odnosih med starši in 

otroki in/ali med partnerjema. Iz tabele je razvidno, da gre za kombinirane vzorce, ki sem jih 

poimenovala s pojmi, ki jih združujejo. Na drugo vprašanje sem odgovorila s pomočjo prepoznavanja 

vedenja otrok, ki je sprožilo procese podpore in ukrepanja. Podatke sem črpala iz kronologij 

dogodkov. 

V sklopu vprašanj, ki se nanašajo na družino, me je zanimalo:  

1) Katere interakcijske vzorce in značilnosti odnosov med starši in mladostnikom/-co je 

mogoče prepoznati v posamezni družini kot sspodbujevalce odnosnih problemov in 

nasilnega vedenja? 

2) Kateri dogodki v družini in vedenjski vzorci mladostnika/-ce so sprožili procese podpore in 

ukrepanja?     

 

Raziskovalno vprašanje A1:  Katere interakcijske vzorce in značilnosti odnosov med starši in 

mladostnikom/-co je mogoče prepoznati v posamezni družini kot spodbujevalce odnosnih problemov 

in nasilnega vedenja? 

Odgovor na RV A1: Sodobne raziskave interakcije med starši in otroki poudarjajo dvosmernost 

družinskih procesov. Družino opisujejo kot dinamično, transakcijsko in multidimenzionalno okolje. 

Težave v odnosih in nasilno vedenje oziroma odzivanje mladostnikov v izbranih družinah lahko 

povežemo s številnimi dejavniki, ki izvirajo iz posameznika, družinskega sistema ter ožjega in širšega 

okolja. Gre za sočasno vplivanje različnih dejavnikov tveganja in njihovo prepletenost. Če se omejimo 

na primarno socialno okolje otrok-družina in vzorce, ki so bili značilni za posamezno družino, 

prepoznamo popustljiv interakcijski vzorec staršev, v kombinaciji z zanemarjanjem, nedoslednostjo, 
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nezanesljivostjo in pretirano zaskrbljenostjo. Starši so redko oziroma neustrezno nadzorovali vedenje 

otrok. Do otrok niso imeli veliko zahtev in jim niso postavljali meja. Pri otroku se je tako razvil zmoten 

občutek, da je možno stvari doseči brez truda, in da za svoje vedenje niso odgovorni. Starši so gojili 

ambivalenten odnos do otrok: bili so bodisi polni razumevanja, zaščitniški in jih razvajali, ali 

prezaposleni z lastnimi stiskami, opuščali skrb zanje in jih zavračali. Otrokom je bilo skupno 

pomanjkanje odgovornosti do sebe in drugih, nizka stopnja samozaupanja, težje obvladovanje čustev in 

impulzov, pomanjkanje zanimanja za šolo, zatekanje k uživanju nedovoljenih drog. V vseh primerih 

lahko odzive staršev povezujemo z njihovo negotovostjo in nemočjo ob soočanju s posebnimi 

potrebami otrok in individualnimi okoliščinami družine (nasiljem s strani partnerja, posvojitvijo 

otroka, rojstvom sorojenca s posebnimi potrebami idr.). Komunikacija v družinah je bila enosmerna, 

sposobnost reševanja konfliktov je bila slabša. Starši so slabše zaznavali potrebe in čustva otrok. V 

družinah so bile prisotne tabu teme (nasilje, odklonsko vedenje starša, posvojitev). V procesu 

odraščanja je bilo mladostnikom skupno samovoljno, neodgovorno in impulzivno vedenje. Iz načina 

vstopanja v odnose z drugimi je bilo moč prepoznati ne-varno navezanost (odklonilno navezanost). 

Vloge v družinah niso bile funkcionalne/zdrave. V prvi družini je dekle prevzelo vlogo substituta 

oziroma nadomestka za partnerja (mati je sama bila v otroštvu agresivna in deležna nasilne vzgoje, 

oče je odraščal v rejniški družini, ker je bil zapuščen s strani bioloških staršev) ter vlogo kopije 

podobe, ki jo je imela o sebi mati (podpirala je uporniško vedenje pri hčerki, saj se sama ni znala 

postaviti zase). V drugi družini je otrok igral vlogo idealnega sebe in vlogo negativne podobe starša o 

sebi, ko prvotni vlogi ni bil kos. V tretji družini je otrok prevzel negativno podobo, ki jo je imel o sebi 

starš (oče) in občasno vlogo zaveznika očetu. Očitno je, da so mladostniki prevzeli nadzor in vodenje v 

družinah. Starši pa so imeli podrejeno vlogo. V težnji po ohranitvi „varnosti'' in povezanosti z otroki, 

so se v družinah vzdrževali neučinkoviti vzorci. Na podlagi podatkov iz kronologij primerov, sem 

odkrila značilna vedenja staršev in otrok in jih prikazala v tabelah kot kombinirane interakcijske 

vzorce med staršem in otrokom. 
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Kombinirani vzorci interakcij med staršem in otrokom (po SAVS) 

Primer 1= NEMOČEN IN ODSOTEN STARŠ 

Popustljiv starš Impulziven, jezen otrok 

Značilna vedenja starša Dati proste roke in razvajati 
Značilna medosebna 

vedenja Delati po svoje. 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

Veliko nuditi in dovoliti in 
malo zahtevati 

Shema otrokovih 
pričakovanj, kako bo starš 

naravnan do njega 
Vedno ti bom ugodil 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
Ti si idealen starš 

Shema naravnanosti 
otroka do starša Veličasten sem 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Svoboden in brezskrben 
sem 

Shema naravnanosti 
otroka do sebe 

Nič mi ni treba in vse 
smem 

Nezanesljiv starš Nestabilen otrok 

Značilna vedenja starša 
Aktivna ljubezen, v nasprotju 

z zavrženjem in 
zanemarjanjem 

Značilna medosebna 
vedenja 

Reaktivna ljubezen in strah 
pred izgubo. 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

/ 
Shema otrokovih 

pričakovanj, kako bo starš 
naravnan do njega 

Rad te imam – nimam te 
rad 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
/ 

Shema naravnanosti 
otroka do starša 

Ne upam si zaupati 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Samozaščita, v nasprotju z 
zavrženjem samega sebe 

Shema naravnanosti 
otroka do sebe 

Nemočen sem 

Zanemarjajoč starš Izgubljen otrok 

Značilna vedenja starša Ignorirati in zanemarjati 
Značilna medosebna 

vedenja 

Obdati se z oklepom, 
postaviti zid, izogibati se 

bližini 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

Če si odvisen od drugega, si 
šibek 

Shema otrokovih 
pričakovanj, kako bo starš 

naravnan do njega 

Od mene ničesar ne 
pričakuj 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
Znašel se bom brez tebe 

Shema naravnanosti 
otroka do starša 

Pustil si me na cedilu 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Zanemarjanje samega 
sebe in sanjarjenje 

Shema naravnanosti 
otroka do sebe Nič nisem vreden 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Impulzivnost in 
zanemarjanje samega 

sebe 
Shema naravnanosti 

otroka do sebe 
Sem fantastičen – nič 

nisem vreden 
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Kombinirani vzorci interakcij med staršem in otrokom (po SAVS) 

Primer 2 = NEGOTOV STARŠ 

Popustljiv starš Impulziven, jezen otrok 

Značilna vedenja starša Dati proste roke in razvajati 
Značilna medosebna 

vedenja 
Delati po svoje 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

Veliko nuditi in dovoliti in 
malo zahtevati 

Shema otrokovih 
pričakovanj, kako bo starš 

naravnan do njega 
Vedno ti bom ugodil 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
Ti si idealen starš 

Shema naravnanosti otroka 
do starša 

Veličasten sem 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Svoboden in brezskrben 
sem 

Shema naravnanosti otroka 
do sebe 

Nič mi ni treba in vse 
smem 

Pretirano zaskrbljen starš Negotov otrok 

Značilna vedenja starša Biti pokroviteljski, 
nadzorovati 

Značilna medosebna 
vedenja 

Zanesti se na druge 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

Vem, kaj je dobro zate 
Shema otrokovih 

pričakovanj, kako bo starš 
naravnan do njega 

Vedno ti bova stala ob 
strani 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
Pomagati mi moraš 

Shema naravnanosti otroka 
do starša Brez tebe ne obstajam 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Tesnoba in nemoč 

Shema naravnanosti otroka 
do sebe 

Ničesar ne zmorem (sam) 

Nedosleden starš Težaven otrok 

Značilna vedenja starša 
Dati svobodo, v nasprotju z 

nadzorovati 
Značilna medosebna 

vedenja 
Obljubiti, a ne narediti 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

/ 
Shema otrokovih 

pričakovanj, kako bo starš 
naravnan do njega 

Zdiš se mi ljubezniv, zdiš 
se mi poreden 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
/ 

Shema naravnanosti otroka 
do starša 

Moram biti prebrisan, da 
bom dosegel svoje 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Zanemarjanje samega 
sebe in sanjarjenje 

Shema naravnanosti otroka 
do sebe 

Nič nisem vreden 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Impulzivnost in 
zanemarjanje samega 

sebe 
Shema naravnanosti otroka 

do sebe 
Sem fantastičen – nič 

nisem vreden 
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Kombinirani vzorci interakcij med staršem in otrokom (po SAVS) 

Primer 3 = OBTOŽUJOČ STARŠ 

Popustljiv starš Impulziven, jezen otrok 

Značilna vedenja starša Dati proste roke in razvajati 
Značilna medosebna 

vedenja 
Delati po svoje 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

Veliko nuditi in dovoliti in 
malo zahtevati 

Shema otrokovih 
pričakovanj, kako bo starš 

naravnan do njega 
Vedno ti bom ugodil 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
Ti si idealen starš 

Shema naravnanosti 
otroka do starša 

Veličasten sem 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Svoboden in brezskrben 
sem 

Shema naravnanosti 
otroka do sebe 

Nič mi ni treba in vse 
smem 

Zanemarjajoč starš Izgubljen otrok 

Značilna vedenja starša Ignorirati in zanemarjati Značilna medosebna 
vedenja 

Obdati se z oklepom, 
postaviti zid, izogibati se 

bližini 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

Če si odvisen od drugega, si 
šibek 

Shema otrokovih 
pričakovanj, kako bo starš 

naravnan do njega 

Od mene ničesar ne 
pričakuj 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
Znašel se bom brez tebe 

Shema naravnanosti 
otroka do starša 

Pustil si me na cedilu 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Zanemarjanje samega 
sebe in sanjarjenje 

Shema naravnanosti 
otroka do sebe 

Nič nisem vreden 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Impulzivnost in 
zanemarjanje samega 

sebe 
Shema naravnanosti 

otroka do sebe 
Sem fantastičen – nič 

nisem vreden 
Nedosleden starš Težaven otrok 

Značilna vedenja starša 
Dati svobodo, v nasprotju z 

nadzorovati 
Značilna medosebna 

vedenja 
Obljubiti, a ne narediti 

Shema naravnanosti 
starša do otroka 

/ 
Shema otrokovih 

pričakovanj, kako bo starš 
naravnan do njega 

Zdiš se mi ljubezniv, zdiš 
se mi poreden 

Shema pričakovanj 
starša, kako bo otrok 

naravnan do njega 
/ 

Shema naravnanosti 
otroka do starša 

Moram biti prebrisan, da 
bom dosegel svoje 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Zanemarjanje samega 
sebe in sanjarjenje 

Shema naravnanosti 
otroka do sebe 

Nič nisem vreden 

Značilna intrapsihična 
vedenja 

Impulzivnost in 
zanemarjanje samega 

sebe 
Shema naravnanosti 

otroka do sebe 
Sem fantastičen – nič 

nisem vreden 
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Raziskovalno vprašanje A2: Kateri dogodki v družini in vedenjski vzorci mladostnika/-ce so sprožili 

procese podpore in ukrepanja?     

Odgovor na RV A2: Iz kronologije dogodkov je razvidno, da je procese pomoči (podpore) otroku in 

družini sprožilo izstopajoče vedenje otroka (vedenje, ki ni bilo v skladu s pravili in normami okolja; 

vedenje, ki je bilo moteče za okolico; vedenje, ki ni sledilo ciljem institucije; vedenje, ob katerem so 

okolica in strokovne službe doživljale nemoč). Intervencije in ukrepanje pristojnih služb je sprožilo 

impulzivno-agresivno, samovoljno in neodgovorno vedenje mladostnika(-ce) ob vzgojni 

neučinkovitosti staršev, zaznani kot nezmožnost/odsotnost postavljanja meja in zahtev, pomanjkljiv 

nadzor in nedosledno vedenje. Vedenje otroka je zrcalilo nezdrave interakcijske vzorce med otrokom 

in staršem(-a) in težave pri prilagajanju na pričakovanja okolja. Iz sicer skromnih podatkov o zgodovini 

družin lahko razberemo, da so vlogo staršev in vlogo otrok zaznamovale tudi travmatične (neugodne) 

izkušnje v prenatalnem obdobju, za katere domnevamo, da so pomembno vplivale na proces 

navezovanja. Pomanjkljivo postavljanje meja (značilno za pretirano zaščitniško vzgojo in zanemarjanje 

skrbi) je prispevalo k nastanku težav pri vzpostavljanju odnosov in razvijanju občutka za mejo. Družine 

so bile obremenjene s številnimi dejavniki tveganja in posledično ranljive (npr. odsotnost očeta, 

dvotirna vzgoja, negativen odnos starša do sebe, nasilje do partnerja ipd.). 

B. Procesi podpore: 

V drugem sklopu vprašanj, ki je najobsežnejši, sem analizirala procese podpore družinam. Zanimalo 

me je: 

• Kakšne značilnosti je mogoče prepoznati v razvoju in dinamiki odnosov med družino in 

mladostnikom(-co) ter pristojnimi službami, ki so se vključevale v procese podpore in 

obravnave? 

• Katere spremembe v funkcioniranju in doživljanju družine in mladostnika(-ce) je mogoče 

zaznati v procesih podpore in katere posege (intervencije) so vključene osebe doživljale kot 

uspešne in koristne? 

• S katerimi viri moči, izzivi ter ovirami so se v procesih podpore srečevale družine in njeni 

člani ter vključeni strokovni delavci (predvsem strokovne delavke CSD)? 

• Kateri vzorci ravnanja CSD so vplivali na spreminjanje interakcijskih vzorcev in kateri so jih 

utrjevali? 

• V kakšnih okoliščinah so se razvijale strategije ravnanja in posegov (intervencij) CSD (načini 
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odzivanja, vzorci)? 

Raziskovalno vprašanje B1: Kakšne značilnosti je mogoče prepoznati v razvoju in dinamiki odnosov 

med družino in mladostnikom(-co) ter pristojnimi službami, ki so se vključevale v procese podpore in 

obravnave? 

Odgovor na RV B1: Na podlagi analize primerov je očitno, da strokovne službe niso pravočasno 

prepoznavale stisk in potreb družin, vse dokler se slednje niso odražale na vedenju otroka. Vstopanje 

v družino v kritičnih situacijah je pomembno vplivalo na razvoj in dinamiko odnosov. Prvotno je bila 

otroku/družini ponujena pomoč, ki pa ni takoj stekla, saj ni izhajala iz dejanskih potreb posameznih 

družinskih članov, temveč je bila usmerjena v cilje institucij. Strokovne službe (predvsem šola) so 

zaznavale posameznika kot problem in posledično videle rešitev v spreminjanju posameznika (če bi se 

otrok drugače obnašal, ne bi bilo težav; če bi mama bila dosledna v vzgoji, se hčerka ne bi tako vedla 

ipd.). Razumevanje vedenja v kontekstu, znotraj katerega se je pojavilo in vzdrževalo, je bilo 

pomanjkljivo in ni spodbudilo razmišljanja o možnostih drugačnega odzivanja okolja, ustvarjanja 

drugačnih pogojev, uporabe drugačnih pristopov, prilagoditev ipd. Strokovne službe so izhajale iz 

prepričanja, da vedo, kaj potrebuje otrok/družina in kaj je dobro za družinske člane in so pri tem 

vztrajale. S tem so se postavile „nad“ družino in je niso zaznavale kot enakovrednega udeleženca v 

procesu pomoči. Starši in mladostniki so se s strani strokovnih služb počutili ogrožene, vendar so iz 

strahu pred posledicami sodelovali in navidezno sprejemali strokovne usmeritve. Intervencije in 

ponujeno pomoč pa so doživljali kot kritiko in sporočilo o lastni neustreznosti, kar je vzbujalo odpore 

in nezaupanje. Neuspehe v procesih podpore so strokovne službe pripisovale družinam oz. odsotnosti 

sodelovanja družine, kar je „terjalo'' ukrepanje. Stopnja sodelovanja družine (motivacija) in njena 

prilagojenost sistemu pomoči je določala ravnanje pristojnih služb, ki so se v analiziranih primerih 

vključile po uradni dolžnosti, v kritičnih situacijah in ob negativnih dogodkih, ko se je pri reševanju 

težav angažiralo veliko število strokovnih služb in strokovnih delavcev. Slednje kaže na razpršenost 

pomoči, v nasprotju s koordiniranim pristopom (ključne osebe) v procesu podpore družini (stalni 

strokovni delavec). Med družino in pristojnimi službami je prihajalo do podobne dinamike, kot v 

odnosu med starši in mladostniki.  

Raziskovalno vprašanje B2: Katere spremembe v funkcioniranju in doživljanju družine in mladostnika/-

ce je mogoče zaznati v procesih podpore in katere posege (intervencije) so vključene osebe doživljale 

kot uspešne in koristne? 
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Odgovor na RV B2: Družine so v procese pomoči vstopale z nezaupanjem (zadržki, občutki 

nesprejetosti, občutki krivde). Previsoka pričakovanja strokovnih služb so vzbudila občutke nemoči. 

Ponujeno pomoč so družine doživljale kot pritiske. Na zahteve strokovnih služb so se starši odzivali z 

zahtevami do otrok, kar je še poglobilo negativne interakcijske vzorce v družinah. Starši so do 

strokovnih služb zavzeli obrambno in/ali izogibajočo držo. Do otrok so bili bodisi zaščitniški bodisi 

odklonilni. Ambivalenten odnos staršev do strokovne pomoči je vnašal negotovost in nezmožnost 

spreminjanja neučinkovitih vzorcev. Razpršenost pomoči je povzročala dodatne ovire in zastoje.  

Procese pomoči so družine doživljale kot koristne in uspešne, ko so se čutile sprejete, ko so prispevale 

k ustvarjanju pozitivnih rešitev, doživele ob tem potrditev in pridobile na moči, kar je prispevalo k 

povečanju občutka varnosti in zaupanja. Če delo z družino opišemo kot izviren delovni projekt 

sodelovanja, ki ga soustvarimo s sporazumevanjem, dogovarjanjem in skupnim oblikovanjem rešitev, 

da bi udeleženi v problemu postali udeleženi v rešitvi, je večja možnost, da bo proces podpore 

učinkovit. Vzpostavitev delovnega odnosa je ključnega pomena in zahteva čas, kontinuiteto. Pomoč je 

bila učinkovitejša, ko so si strokovne službe (CSD) prizadevale, da bi ohranile (krepile) motivacijo 

družine tako, da so izhajale iz potreb in zmožnosti družinskih članov in jim pomagale pri njihovem 

odkrivanju. Ukrepi so bili učinkovitejši, ko so temeljili na otrokovi koristi in so pristojne službe pri 

odločanju upoštevale vse okoliščine ter se je angažiral celoten sistem. V primeru ukrepov (namestitev 

izven družine) se strokovna pomoč družini ni prekinila, temveč se je starše motiviralo, da so aktivno 

sodelovali in se vključili v proces podpore. Dejstvo je, da umik otroka pomeni za starše oddih in 

razbremenitev. Velikokrat pride do sprememb pri otroku, ki je nameščen izven družine, starši pa 

vztrajajo na starih vzorcih. Tako starše kot otroka nove okoliščine zmedejo, zato ne vedo kako ravnati. 

Vrnejo se na stare vzorce. Težave se pojavijo, ko se mladostnik(-ca) vrača v domače okolje 

spremenjen(-a). Žal je prenehanje ukrepa, kljub napredku otroka, pogosto pogojeno s spremembami 

v družini, zaradi česar so ukrepi dolgotrajni. 

Raziskovalno vprašanje B3: S katerimi viri moči, izzivi ter ovirami so se v procesih podpore srečevale 

družine in njeni člani ter vključeni strokovni delavci (predvsem strokovne delavke CSD)? 

Odgovor na RV B3: V izbranih in analiziranih procesih podpore je podobno kot v družinah prihajalo do 

zastojev ali neučinkovitih interakcijskih vzorcev med družino in strokovno službo (glej odgovor na RV 

B1). K temu so prispevali neustrezni pristopi, kot npr: ponujanje rešitev, pripisovanje odgovornosti za 

težave, vsiljevanje sprememb, zahtevajoče vedenje, odklonilna drža, grožnja s kaznovanjem/ukrepi 

ipd. Opisani pristopi strokovnih delavcev so zavirali procese pomoči in družinski člani so se izmikali, 
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minimalizirali in zanikali težave ter zavzeli obrambno držo. Počutili so se ogrožene, neustrezne, 

nesprejete. Pričakovanih sprememb niso zmogli, zato so pričakovanja okolja čutili kot pritiske in 

prisilo. Motivacija je upadla ob previsokih pričakovanjih in pomanjkljivi pomoči. Proces podpore je 

ovirala tudi popustljiva drža strokovnega delavca do starša, ki je krepila vzgojno nemoč. Pomoči 

družine niso zaznavale kot učinkovite tudi zaradi razpršenosti, ločene obravnave posameznih 

simptomov in družinskih članov ter diskontinuitete. Razvidno je bilo sledenje protokolom, zakonskim 

določbam in predpisanim postopkom, ki so standardizirani in časovno določeni (omejeni).  

Raziskovalno vprašanje B4: Kateri vzorci ravnanja CSD so vplivali na spreminjanje interakcijskih 

vzorcev in kateri so jih utrjevali? 

Odgovor na RV B4: Na spreminjanje interakcijskih vzorcev v družini je vplival sprejemajoč in angažiran 

pristop strokovnega delavca, usmerjen na celoten sistem, ki je upošteval vire moči in potrebe 

posameznega družinskega člana. Ko je bil proces pomoči skrbno načrtovan, dogovorjen z udeleženci in 

usmerjen v soustvarjanje rešitev, tako za posameznika kot za družinsko skupnost, so ga doživljali kot 

priložnost in ne kot kazen. Člani sistema so uspešno sledili ciljem, ki so si jih sami postavili. Pri 

spreminjanju interakcijskih vzorcev je bila ključna vloga staršev, v smislu spreminjanja lastnih vzorcev 

in podpiranja sprememb pri otroku. Procesi podpore so bili uspešni, ko so izhajali iz dejanskih potreb 

in stisk družine, zmožnosti družinskih članov in upoštevali dolgotrajnost procesa okrevanja oz. 

spreminjanja vzorcev. Strokovna pomoč je bila učinkovita, ko je spodbujala preizkušanje novih vzorcev 

in bila usmerjena na uspeh, napredek. Odkrita komunikacija in jasno izražena pričakovanja so krepili 

zaupen odnos. Izkušnja mladostnika(-ce), da ima možnost vplivati na potek in izid procesov podpore, 

je delovala spodbudno.  

Raziskovalno vprašanje B5: V kakšnih okoliščinah so se razvijale strategije ravnanja in posegov 

(intervencij) CSD (načini odzivanja, vzorci)? 

Odgovor na RV B5: Iz zapisov ravnanja strokovnih služb oziroma odzivanja okolja izhaja, da so bile 

strokovne službe (predvsem v prvem in tretjem primeru) prepričane, da bo stopnjevanje pritiskov na 

družino (bodisi v obliki pomoči ali ukrepov) prineslo pričakovane rezultate, kar priča o veri v 

administrativne ukrepe (formalno pomoč). Strategije ravnanja so temeljile na oceni strokovne službe 

glede otrokove koristi. Ravnanje in odločanje pristojnih služb je določala stopnja sodelovanja družine 

(motivacija družinskih članov) in njena prilagojenost sistemu pomoči. Sklepam, da so bila ravnanja 

strokovnih delavcev tudi odraz lastne stiske zaradi nemoči in pritiskov s strani drugih strokovnih služb 
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oziroma okolja. V drugem primeru je proces pomoči družini koordiniral en strokovni delavec (ključna 

oseba), kar je prispevalo k vzpostavitvi dobrega delovnega odnosa in soustvarjanju rešitev. V 

interakciji med uporabniki (klienti) in strokovnimi delavci CSD sem prepoznala značilne vzorce staršev 

v procesih pomoči in vzorce (odzive) strokovnih delavcev. V prvem in tretjem primeru procese 

podpore ocenjujem kot neučinkovite. V drugem primeru je po začetnih zastojih proces stekel v 

pozitivni smeri. 

V prvi družini - starš oz. mati v procesih podpore deluje poslušno, sodelovalno. Sprejema nasvete, se z 

njimi strinja in se trudi, da bi jim sledila, vendar se nič ne spremeni. Ob odločni poziciji strokovnega 

delavca se ne zmore postaviti zase, ne zavzame pozicije. Pogosto krivi sebe za vse, ima slabo mnenje o 

sebi, se zanemarja. Mladostnica je do pomoči odklonilna in sporoča, da ji nihče nič ne more (na ta 

način se izogiba bližini, iz strahu pred izgubo in razočaranjem). Navzven deluje samozadostno, v 

resnici pa se čuti negotovo in prezrto. V odnose vstopa z visoko stonjo nezaupanja. Vedenje strokovne 

službe je usmerjeno v pomoč in zaščito starša. Ukvarja se s potrebami starša, kar krepi materino 

nemoč. S tem se vzdržuje interakcijski vzorec med staršem in otrokom. Razumevajoč in zaščitniški 

odnos do starša, ki zanemari potrebe otroka, saj ta v celoti nosi odgovornost za težave.  

V drugi družini - pri starših zaznavam nenehne dvome in negotovost vase, skrbi in strahove, glede 

odziva na njuno ravnanje. Iz strahu pred negativnimi posledicami si ne upata zavzeti drugačne drže. 

Strokovna delavka spodbuja starša, da odkrito spregovorita o strahovih in dvomih, si dovolita sprejeti 

neuspeh in nepopolnost, zmoreta tvegati. Pomaga jima videti majhne korake, uspehe in se jih veseliti. 

Strah ju namreč ovira pri spremembah. Procesi podpore pripomorejo k temu, da vsi člani vidijo svoje 

prispevke pri nastanku težav, in da se angaža celoten družinski sistem. Aktiven, sprejemajoč in odkrit 

pristop strokovnega delavca krepi motivacijo pri družinskih članih. Izhaja iz potreb in stisk družine in ji 

pomaga pri odkrivanju ovir ter premagovanju zastojev v odnosih.  

V tretji družini prepoznam vedenje staršev kot spremenljivo: v določenih obdobjih sodelovalno in 

sprejemajoče, v naslednjem trenutku kritično in uporniško. Po eni strani skušata starša uveljavljati 

svojo voljo in se obračata na pristojne ustanove z zahtevami, istočasno pa sporočata željo po 

pozornosti, občutek žalosti, prizadetosti, nemoči. Čutita se žrtev drugih, zunanjih okoliščin. Opisano 

vedenje staršev omogoča mladostniku, da počne, kar hoče in ne sprejema odgovornosti za svoja 

dejanja. To mu daje občutek vsemogočnosti, obenem pa se čuti izgubljenega. Na zahteve okolja se 

odziva impulzivno in z uporom. V odnosu do drugih je manipulativen (obljublja, a ne izpelje načrtov). S 
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svojim vedenjem ogroža (zanemarja) sebe in druge. Procesi podpore so usmerjeni prilagajanju 

mladostnika sistemu. Strokovni delavec se na starša odziva preveč razumevajoče in sočustvuje z 

njima. Zaznava ju kot negotova in popušča njunim zahtevam, pričakovanjem, daje prednost njunemu 

doživljanju bolj kot lastni oceni glede ravnanja in potrebnih sprememb. 

Vzorci interakcij v procesih podpore CSD 

Primer 1 
Prepoznana značilna  vedenja otroka       Vzorci, ki jih izzove starš  Vzorci, ki jih izzove strokovni delavec 

Nič mi ni treba in vse smem 
Nestabilen otrok 
Reaktivna ljubezen in strah pred izgubo 
Rad te imam – nimam te rad 
Ne upam si zaupati 
Samozaščita, v nasprotju z zavrženjem samega sebe 
Obdati se z oklepom, postaviti zid, izogibati se bližini 
Pustil si me na cedilu 
Nič nisem vreden 
Impulzivnost in zanemarjanje samega sebe 
Sem fantastičen – nič nisem vreden 

Priden, prilagojen in zastrašen 
otrok 

Zaščitniški in popustljiv starš 

Primer 2 

Prepoznana značilna vedenja otroka       Vzorci, ki jih izzove starš  Vzorci, ki jih izzove strokovni delavec 
Delati po svoje 
Svoboden in brezskrben sem 
Nič mi ni treba in vse smem 
Negotov otrok 
Tesnoba in nemoč 
Težaven otrok 
Moram biti prebrisan, da bom dosegel svoje 
Nič nisem vreden 
Impulzivnost in zanemarjanje samega sebe 
Sem fantastičen – nič nisem vreden 

Nestabilen otrok Razumevajoč in ljubeč starš 

Primer 3 
Prepoznana značilna vedenja otroka       Vzorci, ki jih izzove starš Vzorci, ki jih izzove strokovni delavec 
Delati po svoje 
Veličasten sem 
Svoboden in brezskrben sem 
Nič mi ni treba in vse smem 
Izgubljen otrok 
Obdati se z oklepom, postaviti zid, izogibati se bližini 
Od mene ničesar ne pričakuj 
Pustil si me na cedilu 
Zanemarjanje samega sebe in sanjarjenje 
Impulzivnost in zanemarjanje samega sebe 
Sem fantastičen – nič nisem vreden 
Težaven otrok 
Obljubiti, a ne narediti 
Moram biti prebrisan, da bom dosegel svoje  

Težaven in užaljen  
 otrok Popustljiv in razumevajoč starš 

 

Tabela 14 Vzorci interakcij v procesih podpore  
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Bouwkamp in S. Bouwkamp (2015) ugotavljata, da je temeljna drža strokovnega delavca pri reševanju 

nekonstruktivnih interakcijskih vzorcev drža ljubečega starša z avtoriteto. Taka drža omogoča ljubeče 

skrbeti za klienta in ljubeče ravnati s seboj. Potreba po avtonomiji in povezanosti sta dobro 

uravnoteženi. Tako dvodelno starševsko imenujemo zdrav odrasli. Strokovni delavec mora imeti 

interno orientacijo, ki ponuja štiri tire intervencije: 

- Empatično razumevanje (usmerjenost h klientovem notranjem doživljanju). 

- Aktivno strukturiranje (usmerjeno h klientovem zunanjem vedenju). 

- Skrbno soočanje (usmerjenost k razliki med doživljanjem in vedenjem klienta). Osebno 

odzivanje (usmerjenost k doživljanju klientovega vedenja s strani strokovnega delavca in k 

pomenu slednjega zanj). 

 

Pomembno je torej starše naučiti postati dober oče ali dobra mati zase. Strokovni delavec mora 

delovati kot model, preko katerega se naučijo spoštovati pravice in interese drugega, ustrezno 

umestiti lastne občutke in potrebe, dajati in sprejemati pomoč, iskreno in odprto komunicirati.... 

Popustljiv, zaščitniški in razumevajoč interakcijski vzorec strokovnega delavca lahko predstavlja oviro 

v procesu podpore, saj ne spodbuja starša k aktivnemu pristopu do otroka. V fazi vzpostavljanja 

delovnega odnosa je sicer potreben, vendar mu mora slediti angažiran, strukturirajoč in 

konfrontirajoč pristop. Pozitivna naravnanost še ne omogoča sprememb pri klientih.  

C. Sodelovanje med ustanovami: 

Pri analiziranju sodelovanja med ustanovami me je zanimalo: 

1. Kako je potekalo sodelovanje med ustanovami, ki so soudeležene v procesu podpore (CSD, 

šolo, zdravstvom in policijo)? 

2. Katere elemente in značilnosti lahko na osnovi analize procesov in njihove sinteze 

razumemo kot skupne vzorce in kako lahko to oblikujemo v smernice za ravnanje vpletenih 

ustanov v podobnih situacijah? 

3. Sodelovanje med  udeleženimi ustanovami v procesu podpore (CSD, šolo, zdravstvom in 

policijo)? 
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Raziskovalno vprašanje C1: Kako je potekalo sodelovanje med ustanovami, ki so soudeležene v 

procesu podpore (CSD, šolo, zdravstvom in policijo)? 

Odgovor na RV C1: Sodelovanje med ustanovami je potekalo dokaj formalno, sklicujoč se na pravno 

podlago in pristojnosti posamezne ustanove ali/in njeno poslanstvo. Veliko je bilo izrečenih in 

neizrečenih pričakovanj v zvezi z ravnanjem (postopanjem) in učinki delovanja ustanove oz. strokovne 

službe. Ob nemoči so se stopnjevali pritiski na institucije s pooblastili za ukrepanje (npr. šola na 

zmore obvladovati vedenja mladostnika in pritiska na CSD, da uvede ukrepe; CSD predlaga sodišču 

strožje ukrepe ipd.). Vsaka institucija je sledila svojim ciljem (skladno z vlogo in pristojnostmi), zaradi 

česar je bila spregledana celota (medsebojno vplivanje). Odločitev/poziv institucijam za ukrepanje je 

bil bolj povezan z ogroženostjo okolice in zastojem procesov podpore, kot z otrokovo koristjo. 

Institucije so sicer deklarirale, da zagovarjajo otrokove koristi, vendar si niso bile enotne glede 

definicije koristi, težav in možnih rešitev. Izhajale so iz lastnih ciljev. Procesi podpore so potekali 

vzporedno oz. v sosledju. Strokovne službe niso vselej delovale povezano in usklajeno. Sodelovanje je 

bilo učinkovitejše, ko je družino na CSD obravnaval en strokovni delavec (ključna oseba), ki je prevzel 

skrb za povezovanje in usklajevanje procesov, ki so potekali v okviru drugih institucij (šole, zdravstva).  

Raziskovalno vprašanje C2: Katere elemente in značilnosti lahko na osnovi analize procesov in njihove 

sinteze razumemo kot skupne vzorce in kako lahko to oblikujemo v smernice za ravnanje vpletenih 

ustanov v podobnih situacijah? 

Odgovor na RV C2: Iz kronoloških zapisov je razvidno, da so bile družine zelo pozno deležne pomoči. 

Izkušnja, da se v stiskah niso imele na koga obrniti, je zaznamovala njihovo vero v pomoč. Zgodnja 

identifikacija težav je izjemnega pomena, saj se »kakovostna pomoč družinam začne s pravočasnim 

prepoznavanjem in obveščanjem o problemu in pozitivnim pristopom k družini.« (Schoutu, 2007, v 

Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Še pred tem bi bilo pomembno razvijanje preventivnih programov 

pri zmanjševanju rizičnih dejavnikov in krepitvi varovalnih dejavnikov (Muratori, 2005). V primerih, ko 

so že prisotni prvi simptomi, pa Muratori (prav tam) podpira sekundarno preventivo. Jazbec (2002) 

meni, da rizične otroke lahko odkrijemo že zelo zgodaj v šoli, vendar ne pomislimo na primerne 

intervencije, dokler antisocialni vedenjski vzorci ne izbruhnejo prek naših zmožnosti uspešnega 

interveniranja. Tudi za izbrane družine lahko rečemo, da bi bilo moč prepoznati njihovo ranljivost 

mnogo prej. 
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Procesom podpore je bilo skupno, da so bili usmerjeni na mladostnika/-co in družino kot problem. 

Dejansko pa bi morali angažirati celotni družinski sistem in sisteme, znotraj katerih deluje posameznik 

(šola, soseska, skupina vrstnikov). Odgovornost bi morala biti porazdeljena med vse dele sistema, ki 

vplivajo drug na drugega in na ves sistem, zaradi krožne vzročnosti, zaradi česar so posamezni 

simptomi in notranji psihični procesi proizvod interakcijskih transakcij (Bouwkamp, 1996, str. 39). 

Nastavek pomoči je večdimenzionalen in orientiran na družinski sistem v celoti ter na socialno mrežo 

družine (Helming, Schatter, Bluml, 1999, v Lesar, 2015). Šele, ko vidimo „problematično'' vedenje v 

kontekstu, v katerem je nastalo in se odvija, namreč lahko odkrijemo, kaj se za njim skriva. 

»Razumevanje družinske dinamike in vpliva travmatskih dogodkov na vedenje otroka/mladostnika, daje 

izhodiščno razumevanje za oblikovanje individualnega dela in dela z družino« (Kobolt, 2007, str. 143). 

Pomembno je torej odkriti delež staršev pri nastanku in ohranjanju težav, saj so ključni pri njihovem 

reševanju. Nevarno pa jim je v celoti pripisovati odgovornost za otrokove težave.  

Procesi podpore so v analiziranih primerih temeljili na oceni strokovnih služb (ustanov) glede potreb 

družinskih članov in potrebnih sprememb. Kempler (v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) trdi, da je 

umetnost dobrega procesa podpore in pomoči v tem, da ugotovimo, za kaj so motivirane stranke. 

Slednje lahko odkrijemo le, če izhajamo iz njihovih potreb in jim pomagamo pri njihovem odkrivanju. 

Pravi pristop k procesu pomoči torej niso postopki in cilji (posamezne institucije, strokovne službe) 

temveč praktični problemi družine. Ko strokovni delavec izhaja iz tistega, kar ljudje dejansko 

potrebujejo, je večja možnost, da bo proces podpore učinkovit.  

Iz analize procesov pomoči je moč razbrati pričakovanja do sprememb družinskih navad, odzivanja 

staršev in otrok v kritičnih situacijah. Covey (1998, v Kobolt, 2007) opisuje družinsko življenje kot 

učenje ustreznih navad. V družinah, v katerih se dogaja nasilje, bi bilo zato pomembno doseči, da 

starši opustijo dejanja, ki ga vzdržujejo in se naučijo, kako izvajati pravično oblast, vodstvo, torej 

spremeniti vzgojne vzorce (Bouwkamp, 1996). Slednje je možno doseči preko učenja novih, pozitivnih 

izkušenj. S. Lesar (2015) meni, da je socialno-pedagoška pomoč družinam namenjena za samopomoč 

in spodbujanje vzgojnega delovanja staršev, da bi svojim otrokom po svojih najboljših močeh pomagali 

pri njihovem odraščanju.  

V procesih pomoči se izstopajoče vedenje kaznuje in strokovne službe verjamejo, da bodo s kaznijo 

(ukrepanjem) dosegle spremembe pri posamezniku in pri starših. Ob zaznavi neprilagojenega vedenja 

v okolju se takoj vključijo pristojne službe (policija in CSD), ki pa so v nasprotujočih si vlogah. 
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Vzporedno vključevanje organov represije in ustanov, ki nudijo pomoč, ne deluje pozitivno na 

sodelovanje družine. Ob „učinkovitosti'' ukrepanja (ki pomeni ustavitev motečega vedenja), se 

aktivnosti služb zmanjšajo ali prekinejo. Že za pobudo institucije (v našem primeru šole) po nudenju 

podpore družini je skrito pričakovanje po ukrepanju v primeru stopnjevanja ali nadaljevanja vedenja. 

Zahteve okolja ne upoštevajo dejanskih potreb in stisk družine in dolgotrajnosti procesa okrevanja oz. 

spreminjanja vzorcev. Pritiskom ustanov na starša sledi pritisk institucij na institucijo. V obeh primerih 

so pogosta neizrečena ali nerealna pričakovanja do drugega. Dolžnost, da „je treba nekaj narediti'', 

žene vse udeležene v akcijo brez potrebnega pogoja: soustvarjanja procesa in rešitev. Vsi udeleženci v 

procesu postanejo preganjalci, ko se čutijo preganjane. V zagnanosti k cilju so izgubljene priložnosti 

vzpostavitve pristnega in zaupnega delovnega odnosa. Sčasoma strokovne službe izgubijo ključnega 

sodelavca (družino). Podobno razmišlja CSD, ko proces podpore ne steče oziroma se ustavi in odloča 

o namestitvi v zavod. Sistem deluje podobno kot družina. Pomanjkanje rešitev v sistemu, sili v iskanje 

edinih možnosti, četudi s strani družine niso sprejete, niso ustrezne in niso v otrokovo korist. 

Prelaganje odgovornosti na drugega pomeni, da nihče zares ne prevzame odgovornosti. Posamezni 

člen v verigi pomoči ima občutek, da se sam zelo trudi, ostali pa premalo oz. nič. Izstopajoče vedenje 

in z njim povezane stiske se stopnjujejo, in ker nič ne deluje, ne preostane drugega, kot ukrepanje 

(kaznovanje) in izločitev mladostnika iz družinskega sistema (in domačega okolja) 

Institucije so bile usmerjene v lastne cilje in z njimi utemeljevale posege v družino ter ukrepe. 

Povezovanje in sodelovanje institucij in različnih strokovnih služb je ključnega pomena. Paterson idr. 

(2002) menijo, da iskanje rešitev in pomoč družini zahtevata večplastni pristop, ki vključuje 

pedagoške/vzgojne, terapevtske, socialne in včasih tudi kazenskopravne intervencije. Sodelovanje 

strok in celostno razumevanje sta se izkazala kot metoda učinkovitega reševanja kompleksnih situacij 

(Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, v Kukovič, 2015). Čeprav zakonodaja s področja nasilja v družini podpira 

multidisciplinarni pristop, bo v praksi potrebno še marsikaj postoriti. Verjamem, da ne sprememba 

zakonodaje ne sprememba sistema ne bosta uspešni, če na pravem mestu ne bo pravih ljudi. Dela z 

družinami ni dovolj le zakonsko predpisati in sistemsko urediti. Izogniti se je potrebno standardizaciji 

postopkov, splošnih odgovorov in rešitev za ljudi. Težave je potrebno opredeliti z družinami. Noelke 

(1999), Uhlendorf (1999), Kobolt (1999), Rapuš-Pavel (1999) predstavljajo različne modele 

rekonstruktivnega razumevanja pri mladostnikih s težavami v socialni integraciji (Kobolt in Rapuš-

Pavel, 2004). Britanska študija White idr. (2008, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) je odkrila osem 

dejavnikov učinkovite ponudbe pomoči družini: 
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Procesi podpore so bili usmerjeni v odpravljanje negativnega oz. neprilagojenega vedenja. Skozi ves 

proces podpore družinam so pomembni procesi krepitve moči. Strokovni delavec mora aktivirati 

pozitivne vire in zmožnosti družine, učiti jih mora novih spretnosti, zaustaviti mora negativne 

tendence in jih preusmeriti v pozitivno vedenje. Najbolj učinkovito nagovorimo moč družine, ko sami 

dajemo dober zgled in ne pričakujemo od drugih, česar sami ne delamo. Smo model zdravega 

odraslega in dobrega starša. Dober starš je zdrav odrasli, ki zna biti razumevajoč, ljubeč, zaščitniški in 

po potrebi nadzorujoč in zahteven ali ravno prav popustljiv. Cilji, ki jih postavljamo, morajo biti 

dosegljivi in realistični. Integralni del procesa podpore in pomoči je motivacija, ki pa ni stabilen 

dejavnik (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) in jo je potrebno ves čas krepiti. Običajno družine niso 

motivirane za sodelovanje in čutijo odpore in nezaupanje do strokovne pomoči. Pogosto so starši 

nekritični do težav v družini oziroma ne zmorejo oceniti dejanskih potreb otrok. Vzpostavitev 

zaupnega delovnega odnosa s starši in otrokom je zato nujen pogoj učinkovite pomoči. V primerih, ko 

starši s svojim vedenjem vztrajajo in ogrožajo otrokov razvoj, pa je potreben tudi „formalni pritisk''. Na 

tem mestu bi dodala, da je potrebno vire moči in zmožnosti iskati tudi v okviru sistemov, ki so 

posamezniku pomembni.  

V tabeli 14 sledi prikaz (sinteza ugotovitev) skupnih značilnosti družin vključenih v raziskavo, procesov 

podpor v izbranih družinah in sodelovanja med ustanovami, ki so nudile pomoč družinam.  
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A. DRUŽINA B. PROCESI PODPORE 
C. SODELOVANJE MED 

USTANOVAMI 

 Ranljivost, obremenjenost s 
številnimi problemi.  

 Zaprt družinski sistem. 

 Težave in stiske izvirajo že iz 
obdobja oziroma odnosov pred 
oblikovanjem družine (pred 
rojstvom otrok). 

 Slabša odzivnost na 
potrebe/stiske otroka.  

 Negotovost in nedoslednost pri 
starših (slab model 
identifikacije). 

 Popustljiv interakcijski vzorec 
(pomanjkljiv nadzor, 
neučinkovito vodenje, 
zaščitniška drža. 

 Ambivalenten odnos do otroka 
(nejasne interakcije). 

 Proces navezovanja poteka v 
smeri ne-varne, odklonilne 
navezanosti. 

 Slabša koalicija med staršema 
(težavni odnosi, nasilje, dvotirna 
vzgoja). 

 Nejasna komunikacija (med 
staršema, med staršem in 
otrokom). 

 Neučinkoviti načini reševanja 
konfliktov (zanikanje, 
minimaliziranje, umik, nasilna 
komunikacija ipd.) 

 Neustrezna porazdelitev vlog 
oziroma nedefinirane vloge 
podsistemov. 

 Otrok igra vlogo grešnega kozla. 

 Učna neuspešnost otroka, kljub 
dobrim intelektualnim 
sposobnostim. 

 Impulzivno, uporniško, 
agresivno odzivanje otroka na 
zahteve. 

 Eksperimentiranje otroka s 
psihoaktivnimi substancami.  

 Nizka samopodoba otroka. 

 Sprožijo jih šele izstopajoča 
(družbeno moteča) vedenja. 

 Začnejo se po uradni dolžnosti, v 
kritičnih situacijah (formalna 
pomoč, reaktivnost, praksa 
„gašenja požarov''). 

 Usmerjeni so na otroka/družino 
kot problem. 

 Usmerjeni so v odpravljanje 
neprilagojenega vedenja 
posameznika/družine in 
prilagoditev sistemu. 

 Temeljijo na zahtevah 
okolja/sistema. 

 Strokovne službe so »nad« 
družino (vedo kaj potrebuje, imajo 
rešitve). 

 Razpršenost pomoči (vsaka 
ustanova sledi svojim ciljem). 

 Ravnanje pristojnih služb je 
odvisno od motivacije družine in 
njene prilagojenosti sistemu 
pomoči.  

 Neuspeh pripisujejo družinam. 

 Odsotnost sodelovanja družine 
narekuje ukrepanje. 

 Motivacija družine je pogoj za 
delo z družino. 

 Ukrepi so utemeljeni z 
ogroženostjo okolja in 
odklanjanjem sodelovanja 
družine. 

 Temeljijo na zunanji motivaciji 
(stopnjevanje pritiskov).  

 Družine so do pomoči nezaupljive. 

 Družinski člani niso udeleženi v 
procesu definiranja težav in stisk 
ter iskanja rešitev.  

 Spremembe so pričakovane v 
kratkem času in ne upoštevajo 
dejanskih zmožnosti udeleženih.  

 Vzporedni poteki procesov 
pomoči pri družinah povzročajo 
občutek zmedenosti.  

 Formalno (standardizirani 
postopki, strokovne ocene, 
splošne smernice delovanja). 

 Vsaka ustanova sledi svojim ciljim 
(spregleda se celota, medsebojno 
vplivanje). 

 Temelji na prepričanjih in 
pričakovanjih posamezne 
ustanove glede lastne vloge in vlog 
drugih ustanov. 

 Poteka neusklajeno. 

 Ob nemoči se stopnjujejo pritiski 
na ustanove, ki so pristojne za 
ukrepanje. 

Tabela 15 Povzetki ugotovitev raziskave 
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Teoretična spoznanja in ugotovitve raziskave lahko strnemo v smernice za ravnanje ustanov v 

podobnih primerih oziroma kot smernice za učinkovito podporo in sodelovanje:  

 Zgodnja identifikacija težav in pravočasna pomoč. 

 Pozitivna naravnanost strokovnih služb do družine.  

 Razumevanje družinske dinamike (pri nastanku težav).  

 Vzpostavitev dobrega (zaupnega) delovnega odnosa z družinskimi člani. 

 Izhajanje iz potreb družinskih članov in pomoč pri njihovem odkrivanju. 

 Soustvarjanje procesa in rešitev z družino. 

 Reševanje praktičnih (konkretnih) problemov družine. 

 Soočanje družinskih članov z neustreznimi/škodljivimi vzorci in navadami. 

 Učenje ustreznih navad (preko pozitivne izkušnje, dobrega zgleda). 

 Pomoč za samopomoč in spodbujanje vzgojnega delovanja staršev. 

 Angažiranje celotnega družinskega sistema in sistemov, znotraj katerih deluje 

posameznik (šola, soseska, skupina vrstnikov). 

 Odgovornost porazdeliti med vse dele sistema. 

 Krepitev moči (varovalnih dejavnikov) in omejevanje vpliva dejavnikov tveganja. 

 Upoštevanje dolgotrajnosti procesa podpore in osebnega napredka posameznika. 

 Pri odločanju o ukrepih slediti osnovnemu vodilu – otrokovi največji koristi. 

 Povezovanje in sodelovanje institucij, večplastni in multidisciplinarni pristop. 

 Zagotovitev družini ključne osebe,ki skrbi za povezovanje in usklajevanje procesov 

pomoči.  

 Bližina in dostopnost pomoči družinam. 

 Zagotovitev intenzivne in kontinuirane pomoči družinam v domačem okolju. 

 Spodbujanje in ohranjanje motivacije družinskih članov, kot del procesa podpore. 

 Razvijanje preventivnih programov (v okviru zdravstva, šolstva, socialnega varstva 

idr.). 

 Razvijanje mreže pomoči družinam (družinski centri, ambulantno delo z družino, 

pomoč v skupnosti idr.). 

 Zaposlovanje angažiranih in strokovno usposobljenih delavcev. 

 Omogočanje stalnega izobraževanja, strokovnega usposabljanja in supervizije. 
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4. REFLEKSIJA RAZISKOVALKE  
 

Težko je predvideti poteke tako naših kot življenjskih zgodb opisanih družin, zaradi prepletanja 

mnogovrstnih vplivov okolja in dejavnosti družinskih članov. Zanimivo bi bilo nadaljnje spremljanje 

analiziranih procesov podpore, raziskovanje doživljanja posameznega udeleženca (družinskih članov a 

tudi strokovnega delavca) ter primerjava oziroma ocena doživljanja vpletenih. Žal v praksi večinoma 

ni mogoče popravljati napak, a refleksija nam omogoča, da napak ne ponavljamo in  izkušnje 

prenesemo na nove procese pomoči. Z vidika refleksije je koristno tudi skrbno dokumentiranje 

dogajanja v družinah, strokovnega dela in lastnih opažanj ter doživljanja udeleženih v procesih 

podpore. V praksi glede na število primerov, s katerimi se strokovni delavci/-ke srečujemo, za našteto 

zmanjkuje časa.  

Želim poudariti, da sem primere namensko izbrala glede na njihovo kompleksnost, vključenost 

različnih ustanov in prepletenost postopkov, saj sem želela kritično predstaviti delovanje vseh 

udeleženih, s poudarkom na CSD. Lahko bi jih tudi opredelila kot primere slabe prakse. Tudi na 

podlagi izkušenj slabe prakse se namreč marsičesa naučimo. Ko sem z mentorico v enem od posvetov 

delila opažanja in ugotovitve glede procesov podpore na CSD, je bil njen odziv: »Saj to je le formalna 

pomoč«. Njena misel je spodbudila moje razmišljanje o delu, ki ga opravljam in na splošno o 

socialnem delu. Dejstvo je, da CSD pretežno vstopa v družino po uradni dolžnosti in je edina 

ustanova, ki je dolžna nuditi pomoč neprostovoljnim klientom. Glavni razlog za srečanje s strokovnim 

delavcem je praviloma vedenje, ki ga kot problematičnega vidijo drugi in ne oni sami (Cingolani, 1984, 

v Kukovič, 2015). Stike s socialnim delavcem pa obenem razumejo kot nezaželene posege v njihovo 

življenje (De Jong, Berg, 2001, prav tam). Takšno izhodišče terja veliko angažiranosti, ustvarjalnosti, 

vztrajnosti in ljubezni do dela z družinami. Potreben je tudi čas, ki ne bi smel biti določen z zakonskimi 

roki, ampak z individualnimi okoliščinami posameznega primera. Centri za socialno delo bi morali 

obuditi svoj osnovni namen, ki je v nudenju pomoči družini, ne pa slepo izvrševati pobude in navodila 

drugih institucij, ko v lastni nemoči ali zavezanosti zakonodaji pritiskajo nanje s pričakovanji o tem, kaj 

bi morali storiti. Procesi podpore so namreč dolgotrajni in njihovi učinki ne dohitevajo zahtev in 

pričakovanj okolja. Težko je ohraniti avtonomnost in strokovno držo ter vztrajati v procesu podpore, 

kjer je običajno veliko več ovir in zastojev, kot uspehov in pozitivnih sprememb. To je vsekakor velik 

izziv, ki pa je vreden napora, saj v procesih podpore ne izkusijo pozitivnih sprememb le družine. Z 
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njimi osebno in strokovno rastemo tudi strokovni delavci. Osebno menim, da socialnega dela ni 

možno dobro opravljati, če ne čutimo, da smo zanj poklicani. 

Ob analiziranju primerov se mi je potrjevala misel, s katero se nenehno srečujem pri svojem delu in 

sicer: potrebno bilo bi več vlagati v preventivno delo z družinami, česar država očitno ne prepoznava 

in ne podpira. Dolgoročno bi zagotovo dosegli večji učinek, kot z „gašenjem požarov''.  

Rešitev vidim v sistemskem načrtovanju krepitve preventivne vloge vseh ustanov, ki vstopajo v 

družino. V prvi vrsti je to zdravstvo, ki ima vključno vlogo že v obdobju načrtovanja družine, v 

prenatalnem obdobju, in ki spremlja družinske člane skozi celoten življenjski cikel. Zdravstvo je 

zagotovo prva ustanova, ki zazna ogrožene oziroma rizične otroke/družine in ima tako priložnost 

(po)nuditi družini pomoč dovolj zgodaj. Žal so v praksi redki primeri, ko zdravstveni delavci podajo 

pobudo pristojnim ustanovam, da nudijo pomoč družinam. Takoj za zdravstvom nastopijo vzgojno-

izobraževalne ustanove (vrtci, šole), ki prav tako igrajo pomembno vlogo, saj lahko pravočasno 

prepoznajo težave in stiske, pripomorejo k njihovemu odpravljanju in delujejo preventivno ter 

svetovalno. Z vstopom v osnovno šolo težave običajno „pridejo na dan'', saj otrok ni več kos 

zahtevam okolja. V predšolskem obdobju se marsikatero težavo in oviro spregleda in dopušča. Tako 

nastopi stiska pri otroku, ki spodbudi stiske pri starših. Mnogokrat je v stiski tudi šola. Ko razpoložljivi 

viri pomoči ne zadostujejo, se vrstijo pritiski na družino, vključi se množica ustanov, ki skuša urediti 

zamujeno in prilagoditi posameznika sistemu.  

Institucije, ki so poklicane k nudenju pomoči in ukrepanju, ugotavljajo, da bi bilo moč zaznati 

ranljivost družine in dejavnike tveganja v razvoju otrok veliko prej, kot se to dogaja danes. Z zgodnjo 

podporo bi marsikatero družino pravočasno podprli, da bi se učinkoviteje soočala z izzivi družinskega 

življenja in umeščanja v socialno okolje.  

Zaključila bi s pozitivno mislijo, ki odraža moj odnos do dela z družinami: »Vsaka družina nosi v sebi 

nekaj pekla in nekaj nebes. Vsaka družina pa ima tudi možnost izbire.« (Kobolt, 2007). Kot poudarjata 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014): »Nihče od nas ni obsojen ostati tak, kakršni smo postali. Take, 

kakršni smo, so nas oblikovale izkušnje. Obstaja pa še moč novih in boljših izkušenj, ki nam lahko 

pomagajo postati to, kar bi lahko bili. Vsi lahko postanemo taki, kakršni bi radi bili, četudi tega 

pogosto ne zmoremo z lastnimi močmi. In prav tu se začne naloga učinkovitih procesov podpore in 

pomoči.« (str. 41). Vedno znova ugotavljam, da smo težko učinkoviti pri tolikšnem številu družin, ki jih 

želimo podpreti. Tudi v prihodnosti ne pričakujem sprememb v smeri okrepitve kadrov. Ne verjamem 
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v administrativne ukrepe, temveč v moč družine in njen vpliv na posameznika, ki je prisoten tudi, ko 

ga država s svojimi intervencijami skuša omejiti. Še s tako učinkovitimi alternativami družini ni moč 

zatreti otrokovega hrepenenja po povezanosti in sprejetosti s strani bioloških staršev. Zavedanje 

pomena izvorne družine terja posebno pozornost in skrb države v smeri ohranitve njene varovalne 

vloge, kar v obstoječem sistemu ocenjujem kot pomanjkljivo urejeno. 
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