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POVZETEK 

Konvencija o otrokovih pravicah zajema pravice oseb, katere še niso dopolnile 18. leta 

starosti. Tudi otroci so ljudje, vendar pa zaradi svoje ranljivosti ne morejo prevzeti vseh 

pravic odraslih, katere jim daje Deklaracija o človekovih pravicah. Skozi zgodovino so ravno 

otroci tisti, ki so bili za mnoge pravice prikrajšani in posledično zlorabljeni. In ravno zaradi 

tega se je pojavila potreba po sprejemu Konvencije o otrokovih pravicah.  

Danes živimo v 21. stoletju, a kljub temu je nasilje nad otroki še vedno zelo prisotno. Ravno 

zaradi tega sem se odločila, da bom omenjeno temo podrobneje raziskala skozi svoje 

diplomsko delo. Le-to je v celoti teoretično. V prvem delu sem se osredotočila na pogled na 

otroke in otroštvo skozi zgodovino človeštva ter pot do sprejema Konvencije o otrokovih 

pravicah.  

V drugem delu sem pogledala zakone Republike Slovenije, kateri nudijo zaščito otrokom pred 

nedopustljivim ravnanjem odraslih oseb in splošne informacije o nasilju (oblike, izvor nasilja, 

posledice pri otroku …). Kot bodoča vzgojiteljica sem se seznanila tudi z ustreznim 

ravnanjem strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) ob zaznavi nasilja 

nad otrokom.  

 

 

Ključne besede: psihološke pravice, Konvencija o otrokovih pravicah, nasilje, Pravilnik o 

obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

Convention of children' s rights includes the rights of people who are under age. Children are 

people, too, but they cannot take over all rights of adults because of their vulnerability which 

are given by Declaration of human rights: During history children are those who have been 

deprived of many rights and consecutively abused Just because of this appeared the need to 

accept  the Convention of children' s rights. 

Today we are living in the 21st century but despite of  this  violence over children is still very 

present. Because of this I decided to examine the mentioned subject in details in my diploma 

work. My diploma work is completely  theoretical. In Part 1 I focused on the view of children 

and childhood throughout  the human history and the way to acceptance of Convention of 

children' s rights. 

In Part 2 I read the Bills of Republic of Slovenia which give protection to children against 

inadmissible handling of adults and general information about violence (forms, origin of 

violence, consequences on a child). As future educator I also got acquainted with suitable  

treatement of experts in kindergardens when violence over a childis perceived. 

 

Key words: psychological rights, Convention of children' s rights, violence, Statute of 

treatment of violence in family for kindergardens 
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1 UVOD 

Skozi zgodovino človeštva sta se pojma otrok in otroštvo spreminjala. V 17. stoletju so bili 

ljudi prepričani, da je otrok pomanjšan odrasli, že v naslednjem stoletju pa so bili otroci žrtve 

strogega discipliniranja in kaznovanja. To je veljalo vse do 20. stoletja, ko se je pojavil 

popolnoma nasproten način vzgoje – permisivna vzgoja. Kljub prisotnosti permisivne vzgoje 

pa je veliko tudi avtoritarne vzgoje. Danes se velikokrat pojavi vprašanje, ali je vzgojni 

udarec staršev otroka že nasilje. Straus (2008; nav. po Domiter Protner, 2012) pravi, da je 

vsako »vzgojno šeškanje« otroka že nasilje nad otrokom. Danes se veliko staršev s to trditvijo 

ne bi strinjalo, saj zagovarjajo trditev, da je občasno potrebno otroka »našeškati« in mu to ne 

more škoditi kasneje v njegovem življenju. Nekateri starši celo menijo, da bo otrok staršem v 

odraslosti celo hvaležen. Starši se pogosto zatečejo k takšni obliki discipliniranja. In ravno 

pred takšnim vedenjem staršev ščiti Konvencija o otrokovih pravicah otroke, saj jim daje 

pravico do življenja brez kakršnega koli nasilja – torej jih ne ščiti le pred telesnim nasiljem, 

ampak tudi pred psihičnim nasiljem in zanemarjanjem. Mnogi bi rekli, da je to zapisano že v 

Deklaraciji o človekovih pravicah, vendar kljub omenjenemu dokumentu so bile v preteklosti 

in še danes pravice otrok velikokrat kršene, nekateri starši in tudi otroci pa jih ne poznajo. Od 

sprejema Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989 mineva 27 let, a je telesno kaznovanje 

otrok še vedno močno prisotno. Nasilne osebe poskušajo prikriti »dejstvo, da je pretepanje 

otrok kršenje njihovih človekovih pravic, tudi če naj bi šlo za »sprejemljivo kaznovanje.« 

(Boer-Boquicchio, 2007: 14) Kot pravi P. Newell (2007: 38), si »prizadevamo, da bi otroci 

imeli enake pravice, kar se tiče spoštovanja človekovega dostojanstva in telesne 

nedotakljivosti.« 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer prvi del zajema pogled na otroka skozi 

zgodovino človeštva in obdobje do sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. Drugi del 

diplomske naloge zajema zakone, katere je Republika Slovenija sprejela z namenom zaščite 

otrok pred nasiljem tako v družini kot tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter splošne 

informacije o prepoznavi nasilja in njihovih oblikah, kako pomagati žrtvi nasilja, vzroki za 

nasilna vedenja ipd. Na koncu diplomskega dela sem pogledala še Pravilnik o obravnavi 

nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, kateri predstavlja temelj za strokovne 

delavce v vzgoji in izobraževanju ob sumu nasilja v družini.  

Skozi teoretično diplomsko nalogo sem hotela izvedeti, pred katerimi oblikami nasilja so 

zaščiteni otroci v Konvenciji o otrokovih pravicah in kako te oblike prepoznati. Zanimalo me 

je, kako je Republika Slovenija poskrbela za zaščito otrok in jim tako omogočila življenje 
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brez nasilja ter kako je država poskrbela za zaščito otrok pred nasiljem v vzgoji in 

izobraževanju.  
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2 POGLED NA OTROKA SKOZI ZGODOVINO 

2.1 BITI OTROK NEKOČ 

2.1.1 BITI OTROK DO SEDEMNAJSTEGA STOLETJA 

Odrasli so že v obdobju antike kazali zanimanje za otroke, kar je razvidno iz del tega obdobja. 

O vzgoji za prosvetljene državljane sta pisala Platon in Aristotel, katera sta se  osredotočila 

predvsem na upoštevanje otrokove potrebe po zaščiti. Zavedala sta se velikega pomena 

pozitivnih izkušenj otroka iz zgodnjega otroštva. Po mnenju Platona se mora otrok učiti preko 

igre in ne pod prisilo. V času antike je prevladovalo mnenje, da je otroka potrebno voditi in 

nadzorovati, mnenja o uporabi ostrih disciplinskih ukrepov pa so bila deljena. Primer 

dosledne discipline je bila Šparta, kjer so le zdravi in dovolj močni otroci ob rojstvu živeli, 

medtem ko so ostale otroke zavrgli. Ko so otroci dopolnili sedem let, je njihovo vzgojo 

prevzela javna vojašnica, kjer so bili podrejeni strogi in kruti vzgoji, polni pretepanja in 

lakote. Drugačne vzgoje so bili deležni otroci v Rimskem imperiju, kateri so si za vzgojni cilj 

postavili vzgojo za dobre državljane. V celotnem obdobju antike ni bilo z zakonom 

prepovedano zapuščanje in ubijanje bolnih otrok, vendar lahko vidimo, da so odrasli kazali 

zanimanje za svoje otroke. Zanimala jih je vzgoja in šolanje njihovih otrok, v svojih otrocih 

so videli odrasle osebe svoje države. (Batistič Zorec, 2003) 

Aries (1991) s pomočjo srednjeveške umetnosti dokaže, da so takrat na otroke gledali kot na 

»pomanjšane odrasle«. Otrok je namreč v likovni umetnosti prikazan brez značilnih otroških 

potez, razlika med odraslim in otrokom je bila le v velikosti. »V srednjeveški družbi občutje 

otroštva ni obstajalo. To ne pomeni, da so otroke zanemarjali, zapuščali ali prezirali. Občutje 

otroštva ne smemo pomešati z naklonjenostjo otrokom, saj ustreza zavesti o otroški 

posebnosti, po kateri se otrok bistveno razlikuje od odraslega, celo mlajšega odraslega. Te 

zavesti ni bilo.« (prav tam: 164) Doba otroštva je bila omejena na zelo kratek čas življenja, 

otroštvo pa je veljalo le kot prehodno obdobje k odraslosti. Do 16. stoletja so otroci (oz. 

otroštvo) veljali le za določeno sorodstveno razmerje, saj je bila stopnja umrljivosti otrok zelo 

velika in posledično starši svojim otrokom niso posvečali veliko pozornosti. Otroku je bila v 

družini otežena tudi socializacija, saj je v večini primerov otrok kaj hitro zapustil dom in 

odšel v vajeništvo, kjer se je naučil raznih del od odraslih tako, da jim je pomagal pri 

opravilih. (Puhar, 2004) 

De Maus (1974; nav. po Batistič Zorec, 2003) čas do 17. stoletja razdeli na obdobje 

detomorilske modalitete, modalitete zavračanja ter ambivalentne modalitete. Obdobje 
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detomorilske modalitete je trajalo vse do 4. st. n. št. Detomor lahko zasledimo še danes, 

vendar ga je veliko manj kot takrat. Za modaliteto zavračanja, katero zasledimo do 13. 

stoletja, je značilno zapuščanje otrok. Starši so svoje otroke dali dojiljam, rejniškim družinam, 

v samostane ali pa bogatim družinam, kjer so ti otroci postali služabniki. Veliko otrok je bilo 

deležnih fizičnega nasilja s strani staršev, saj je veljalo prepričanje, da bodo starši na tak način 

izgnali zlo iz otroka. Za 17. stoletje je značilna ambivalentna modaliteta. Takrat so otroci 

postali čustveno pomembni za starše – otrok je veljal za lutko, kateri morajo starši dati obliko.  

Eden izmed načinov discipliniranja otrok je tudi njihovo pošiljanje v internate, kateri so bili 

namenjeni izobraževanju revnih študentov. Ker pa so se te institucije zelo dobro pokazale pri 

discipliniranju, so kasneje te ustanove obiskovali tudi otroci premožnih staršev. Tako so 

kolegiji v 15. stoletju postali institucija za premožne otroke z izobraževalno in vzgojno 

nalogo. Otroci so bili deležni stroge discipline in poslušnosti ter imeli omejeno svobodo. 

Ljudje so bili prepričani, da bo šola otroke zaščitila pred preveliko možnostjo svobode, katero 

jim nudi svet. »S stalnim kaznovanjem in discipliniranjem naj bi otrokom vtepla pokorščino. 

Naučila naj bi jih ubogljivosti, delavnosti in krščanske sramežljivosti.« (Salecl, 1991:80) 

2.1.2 BITI OTROK V SEDEMNAJSTEM STOLETJU 

Šele v 17. stoletju je otrok dobil osrednjo vlogo. Kot zapiše Aries, smo bili povsod »priča 

odkritju zgodnjega otroštva, otroškega telesa, otroških navad, otroškega čebljanja.« (Aries, 

1991: 70) V 16. in 17. stoletju so premožnejši otroci dobili posebna oblačila, po katerih so se 

ločevali od odraslih. »Oblikovalo se je novo občutje otroštva, po katerem je otrok s svojo 

naivnostjo, ljubkostjo in smešnostjo postal vir zabave in razvedrila za odraslega – temu bi 

lahko rekli »ljubkovanje«. To občutenje je bilo najprej občutenje žensk, ki so skrbele za 

otroka, torej mater in dojilj.« (prav tam: 165) Začelo je veljati prepričanje, da za otroka ni 

dobro, če se meša z odraslimi, saj to vpliva na njegovo slabo vzgojo in povzroča razvajenost. 

Proti koncu 17. stoletja je bilo razvajenosti pri plemičih vse manj, a se je le-to pričelo 

pojavljati pri ljudstvu iz nižjega družbenega sloja, kateri so nato veljali za slabo vzgojene. 

(prav tam) 

Proti koncu 17. st. se je oblikovalo drugačno občutje otroštva, katero je navdihovalo vzgojo 

otrok vseh družbenih slojev vse do 20. stoletja. »Navezanost na otroštvo se ni več izražala z 

zabavo, z »norčavostjo«, temveč s psihološkim zanimanjem in z moralno skrbjo.« (prav tam: 

170) Misleci tedanjega časa so se poskušali približati otrokom, njihovem mišljenju, saj bi le 

tako lahko razvili ustrezne vzgojne metode. (prav tam) Konec 17. stoletja se pojavijo šole, 

katere so nadomestile vajeništvo, njihov cilj pa je bil otroke disciplinirati in usmerjati. Temu 
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so nasprotovali nekateri pedagogi razsvetljenstva (Komenski, Locke), ki so zagovarjali 

spontano igro otrok, njihovo lastno aktivnost in radovednost. Verjeli so v misel, da je otrok po 

naravi dober in nasprotovali kaznovanju. (Singer, 1992; nav. po Batistič Zorec, 2003)  

2.1.3 BITI OTROK V 18. STOLETJU 

V 18. stoletju se je družina oddaljila od ostale družbe. V družino so bili vključeni le še starši 

in njihovi otroci. 18. stoletje velja za »stoletje discipline«, saj je bilo za to obdobje značilno 

strogo kaznovanje in discipliniranje otrok, krutost do otrok in njihovo trpinčenje. Ljudje so 

bili prepričani, da bo pohvala otroku škodovala v nadaljnjem življenju. (Batistič Zorec, 2003) 

R. Salecl (1991) pravi, da je bila glavni cilj vzgoje takratnega časa indiferentnost do otroka, 

»ker otrok kot osebnost še ni bil problematičen, je bila kazen edino nujno vzgojno sredstvo, 

njen namen je bila le ukrotitev otrokove narave, brez utilitarističnih pretenzij (moralno 

oblikovanje osebnosti, občutka krivde itd.)« (prav tam: 79). Kazen se spremeni s pojavom šol, 

saj le-ta uvede nekakšen reflektiran odnos do kazni in njenega vpliva na osebnost, 

učinkovitost …  Durkheim (nav. po Salecl, 1991) opozori, da se kaznovanje iz šol prenese na 

kaznovanje otrok v družini in ne obratno.   

De Mause (1974; nav. po Batistič Zorec, 2003) označuje obdobje 18. stoletja za čas 

modalitete vsiljive skrbi. Odrasli so se poskušali približati svojim otrokom z namenom 

nadzorovanja (njegove jeze, potrebe, volje ipd.),  skrb za otroka je prevzela mati, ki ga je 

poskušala naučiti ubogljivosti z grožnjami, vzbujanjem sramu in občutkom krivde. Po mnenju 

L. De Mause (prav tam), se je v tem času občutno povečala skrb staršev za svoje otroke. V 

stoletju discipline se pojavi tudi skrb za higieno in zdravje. Tako so v družino (sprva le v 

družine višjega sloja) pričeli posegati zdravniki, kateri so matere učili o vzgoji otrok, njihovi 

negi in higieni. (Salecl, 1991) Prvotni namen poseganja v družino je bil higienski minimum 

ter zaščita pred boleznimi, vendar pa se je kaj kmalu ta pomen izgubil in je v ospredju postal 

nadzor nad vzgojo otrok v družini.  

2.1.4 BITI OTROK V 19. STOLETJU 

Za začetek 19. stoletja je značilna industrializacija in posledično potreba po poceni delovni 

sili, katero so lastniki tovarn videli v otrocih. Kmalu so se pojavile omejitve otroškega dela, 

kar je prineslo tudi negativne posledice za otroke, saj so le-ti ostali brez varstva. Proti koncu 

tega stoletja je šolanje otrok postalo obvezno in tako so otroci namesto zaposlenih delavcev 

postali učenci v šolah. Pojavi se zavest, da je skrb za otroke tudi odgovornost države. V šolah 

so pričeli zaposlovati tudi zdravnike, pedagoge in psihologe. (Batistič Zorec, 2003)  
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Za 19. in začetek 20. stoletja je značilna socializacijska modaliteta, za katero je značilno 

spodbujanje socializacije in usmerjanje otroka ter učenje prilagajanja. Poleg mater so skrb za 

otroke prevzeli tudi očetje. (De Maus, 1974; nav. po Batistič Zorec, 2003)  

A. Puhar (2004) v svojem delu Prvotno besedilo življenja opisuje otroštvo na Slovenskem. 

»Otrok je bil najprimernejši objekt, v katerega so odrasli lahko projicirali svoja lastna 

pričakovanja, želje, potrebe pa tudi sovražnosti. Bolj ko je bil nabit s temi projekcijami, trša je 

bila vzgoja – ali kar krotenje – in prej se je začela.« (prav tam: 51) Takoj po rojstvu so otroka 

povili s povoji in s tem nadaljevali vse do njegovega 6 meseca starosti, v nekaterih pokrajinah 

pa tudi dlje. Metode povijanja so bile različne. Veljalo je prepričanje, da so »povezani 

dojenčki bolj pridni.« (prav tam: 53) Biti priden otrok je takrat pomenilo, da otrok malo joka 

in veliko spi, saj imajo starši s takšnimi otroki malo dela. Starši otrok niso pestovali, ampak 

so le-ti večinoma dneva ležali v zibki. Takšno prepričanje odraslih je imelo za otroka prej 

negativen kot pa pozitiven vpliv. Otroke so le redko kdaj previli, zaviran je bil njihov telesni 

in duševni razvoj. »Misli so torej zelo preproste. Otrok se rodi s prvo naturo, ki je slaba, in to 

zlo je treba s pravilno (strogo, nepopustljivo) vzgojo tako popraviti, da se izlušči druga natura. 

V prvi naturi je nekaj potreb – po hrani, snažnosti, tudi po pomoči proti bolham – ki so 

legitimne, vse druge potrebe pa so napake in jih je treba zatreti. S tem se otroku izoblikuje 

druga natura, za katero je značilno, da je redoljubna, ubogljiva, nesvojeglava in seveda 

nenadležna. Ne biti v nadlego pa je prva in poglavitna dolžnost otroka.« (prav tam: 66) 

V družini je imel glavno besedo oče oz. lastnik premoženja, njegova žena pa mu je bila 

pokorna in vdana. Starši so z otroki ravnali kot s podložniki. Vzgoja fantov in deklet se je 

razlikovala; fante so vzgajali v pridne, delavne, močne in nasilne može, ki otroke kaznujejo, 

sicer pa zanje ne skrbijo. (prav tam)  

V tem času so se izoblikovala 3 poglavitna pravila za vzgojo otrok. Prvo pravilo je bilo, da 

otrok ne smemo prevečkrat tepsti; drugo pravilo se je glasilo »ne tepi v togoti ali besu, temveč 

hladno in neprizadeto« (prav tam: 138), saj bo le tako otrok mislil, da ga starši tepejo iz 

ljubezni in da je to zanj dobro; in tretje pravilo se je glasilo, da naj starši otroke tepejo, dokler 

so še ti majhni. (prav tam) 

Leta 1870 je avstrijsko ministrstvo sprejelo Zakon o prepovedi tepeža v šolah, katerega pa 

pedagogi večinoma niso upoštevali. Proti koncu 19. stoletja se je pojavila misel o 

nasprotovanju tepeža otrok. (prav tam)  

 



7 

 

2.1.5 BITI OTROK V 20. STOLETJU 

E. Key je leta 1900 objavila svoje delo Stoletje otroka, v katerem navaja potrebne spremembe 

za izboljšanje položaja otrok. (Robertson, 1974, Ronnberg, 1996; nav. po Batistič Zorec, 

2003) R. Kroflič (2011) pravi, da je E. Key stoletje otrok razglasila z mislijo, »da se je dotlej 

razmišljalo zgolj o tem, kako otroka čim hitreje in učinkoviteje prilagoditi življenju odraslih, 

medtem ko naj bi vzgoja v bodoče bolj ustrezala otrokovi specifični naravi.« (prav tam: 67), 

Hart (1990; nav. po Batistič Zorec, 2003) pa, da otroci niso več »ekonomska dobrina staršev«, 

temveč »naša skupna prihodnost«. (prav tam: 48) 

Permisivna vzgoja se je pojavila po 2. svetovni vojni. Razni strokovnjaki so svetovali staršem, 

kako vzgajati otroka – npr: naj se ravnajo po potrebah otrok in da jokajočemu otroku 

namenimo pozornost, ki jo potrebuje. (Singer, 1992; nav. po Batistič Zorec, 2003) 

Od sredine 20. stoletja velja modaliteta pomoči, kjer otrok najbolje ve, kaj potrebuje na 

določeni stopnji razvoja. To zahteva od staršev, da namenijo veliko pozornosti svojemu 

otroku in empatičnost. Starši se morajo z otrokom igrati ter mu služiti, saj bodo le tako 

vzgojili prijaznega, iskrenega otroka, kateri se ne slepo podredi avtoriteti in ni depresiven. 

(De Mause, 1974; nav po Batistič Zorec, 2003) »Ključna sprememba, ki se je zgodila v 

pojmovanju otroštva v zadnjih desetletjih tega stoletja je, da je iz pasivne vloge otroka, za 

katerega mora družba poskrbeti, poudarek prenesel na aktivno vlogo otroka.« (Batistič Zorec, 

2003: 53, 54) Razvila se je zavest, da mora družba oz. država poskrbeti za zaščito otrok.  

2.2 BITI OTROK DANES 

Kdo sploh je otrok danes? Po Konvenciji o otrokovih pravicah (1989, 1. člen) je otrok »vsako 

človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da 

se polnoletnost doseže že prej.« Otrok ni pravni in politični subjekt. Za otroke veljajo drugi 

zakoni in posebna sodna obravnava ter nima volilne pravice. (Zidar, 2003) »Otrok velja za 

neoblikovano, nedoraslo, »nedolžno« bitje, ki je še v procesu obveznega šolanja, ki ni 

formalno sposobno prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja, in za katerega vsaj de iure 

velja, da ga je potrebno predvsem zaščititi.« (prav tam: 359) 

V današnjem hitrem življenju smo priča pogostim spremembam – družinskim in družbenim, 

spreminja pa se tudi otroštvo. Švab (2001) takšno otroštvo poimenuje protektivno otroštvo, 

saj so starši bolj pozorni na svoje otroke, njihovo izobrazbo, blaginjo … M. Zidar (2003) 

pravi, da »postmoderni koncept protektivnega otroštva naj bi torej pomenil blaginjo otrok v 

smislu slogana »le najboljše je dovolj dobro.« (prav tam: 362) 
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Danes sta razširjeni permisivna in protektivna vzgoja. Medtem ko permisivna vzgoja otrokom 

ne postavlja meja, pa gre protektivna vzgoja še korak dlje. Starši želijo otroka zaščititi ne 

glede na okoliščine, a hkrati mu postavljajo veliko zahtev. »Poenostavljeno in slikovito bi 

lahko rekli, da mu čistijo in krčijo življenjsko pot, ob tem pa ga nenehno pehajo naprej. In vse 

to v imenu ljubezni.« (Kapetanović, 2013:2)   

Skozi stoletja je tako pomen otrok in otroštva pridobival vse večjo veljavo in prišel v 

ospredje. Ljudje so pričeli na otroke gledati drugače in to je pripeljalo do prepričanja, da je 

otroke potrebno zaščititi.  

3 OD GIBANJA DO KONVENCIJE 

3.1 NASTANEK KONVENCIJE  O OTROKOVIH PRAVICAH 

3.1.1 ZAČETKI PRAVNEGA VARSTVA OTROK 

Društvo narodov se je po prvi svetovni vojni zavzemalo za sprejem listin, ki bi varovale 

otroke in njihove pravice. Leta 1924 je ta organizacija sprejela Deklaracijo o otrokovih 

pravicah, katera je nastala 24 let pred Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (1948). 

Deklaracija o otrokovih pravicah (1924) poudarja nediskriminacijo – odrasli moramo 

poskrbeti za otroke ne glede na njihovo raso, narodnost in vero. (Šelih, 2015) Van Beuren 

(1998; nav. po Šelih, 2015) navaja pet temeljnih načel, katere obsega Deklaracija o otrokovih 

pravicah: 

1. otroku moramo nuditi vse, kar potrebuje za svoj razvoj; 

2. lačnemu otroku moramo dati hrano, skrbeti moramo za bolnega otroka, pomagati 

prizadetemu otroku. Otroka prestopnika moramo vključiti v družbo, siroti pa nuditi 

zavetje; 

3. v primeru nesreče moramo pomoč nuditi najprej otrokom; 

4. otrokom je potrebno omogočiti lastni zaslužek za preživetje, a hkrati ga moramo 

zavarovati pred izkoriščanjem; 

5. otroka moramo vzgajati z mislijo pomoči drugim.  

Vsa našteta načela veljajo še danes, vendar smo jih ljudje skozi zgodovino velikokrat tudi 

kršili (2. svetovna vojna), saj so bili najbolj prizadeta skupina ravno otroci.  
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Organizacija združenih narodov (OZN) je nadomestila Društvo narodov in tu so se  leta 1946 

pričele priprave na sprejem nove deklaracije o otrokovih pravicah, katero je leta 1959 sprejela 

Generalna skupščina OZN. (Šelih, 2015) 

Čez dvajset let (leta 1979) se je oblikovala zamisel o sprejemu konvencije o otrokovih 

pravicah. »Deklaracija o otrokovih pravicah je imela sicer bistveno manjši vpliv od Splošne 

deklaracije o človekovih pravicah, vendar je hkrati treba ugotoviti, da je prinesla velik 

napredek pri vsebinskem osmišljanju zasnove otrokovih pravic in je odpirala pot za sprejetje 

konvencije o tej tematiki dve desetletji pozneje.« (Šelih, 2015: 11) 

3.1.2 GIBANJE ZA OTROKOVE PRAVICE 

Verhellen (1989; nav. po Šelih, 2015: 12) pravi, da so takrat otroke poimenovali »zadnja 

zatirana manjšina«. Korczak je ugotovil, da do dvajsetih let otrok samo posluša in nič ne 

govori. Sprememba se pojavi od šestdesetih let naprej, ko otrok tudi spregovori, in sicer preko 

svojih zagovornikov. (prav tam) Raziskave, katere so bile opravljene v tem času, so pokazale, 

da starši otroke zapostavljajo ali pa jim odrekajo njihove pravice. Tako je bilo npr. telesno 

kaznovanje otrok dovoljeno ne le doma, ampak tudi v šoli in drugih institucijah, namenjenim 

otrokom. Tudi v raznih postopkih se ni upoštevalo mnenja otrok. Proti temu se je borilo 

gibanje za otrokove pravice. Prizadevali so si za pravno opredelitev otrokovih pravic. Pri tem 

so se sklicevali na Deklaracijo o otrokovih pravicah, katero je sprejela OZN. (Šelih, 2015) 

Pred sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah je veljalo, da varujemo otroke, ne pa 

njihove pravice. Ker so o varstvu otrok odločali starši, je pogosto prihajalo do zlorab njihovih 

pravic. Pojavijo se prepričanja, da je potrebno varovati pravice otrok, kar je privedlo tudi do 

novih pogledov na dobrobit otrok. (prav tam) »Medtem ko so dotlej uveljavljene oblike in 

načini varstva otrok izhajali iz pojmovanja otroka kot bitja, ki je potrebno skrbi in varstva – in 

posledično ne more samo uveljavljati svojih pravic – so predstavniki novih gibanj postavljali 

otroka v središče procesa in ga pojmovali kot subjekt pravic.« (prav tam: 12) Stališča 

takratnega pogleda na otroka in stališča oseb novih usmeritev so se bistveno razlikovala. V 

prvem primeru starši varujejo otroka, v drugem primeru pa odrasli pomagamo otroku pri 

uveljavljanju njegovih pravic. (prav tam)  
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3.1.3 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH – KOP 

Po dokumentih o človekovih pravicah, kateri so bili sprejeti po drugi svetovni vojni, so otroci 

imeli enake pravice kot odrasli. V nobenem dokumentu ni bilo razmejitve odločb na samo 

odrasle. Pojavilo se je prepričanje, da otroci veliko zapisanih pravic ne morejo biti deležni v 

enakem obsegu kot odrasli – »za številne izmed teh pravic je veljalo, da jih otrok, ki je 

nedorasel, neizoblikovan, potreben varstva in podpore (odraslih), ne more niti prevzeti in še 

manj uresničevati.« (Mendez, 2007; nav. po Šelih, 2015: 13)  

Priprave na sprejem nove Konvencije o otrokovih pravicah (v nadaljevanju KOP) so dale 

vedeti, da je za otroke potrebno dodatno poskrbeti. Otroci so ranljiva skupina, subjekti, ki si 

zaslužijo posebno obravnavo. (Šelih, 2015) Leta 1979 je delegacija Poljske v Organizaciji 

združenih narodov vložila predlog za pripravo dokumenta o otrokovih pravicah – Konvencije 

o otrokovih pravicah. Priprava na sprejem konvencije je trajala kar deset let. (Van Beuren, 

1998; nav. po Šelih, 2015) Tako je Generalna skupščina Združenih narodov Konvencijo o 

otrokovih pravicah sprejela 20. novembra 1989, veljati pa je pričela 2. septembra 1990. 

(Konvencija o otrokovih pravicah, 1989)  Do danes je Konvencijo sprejelo 194 držav. Zadnja 

država, ki jo je sprejela, so ZDA. (Fottrell, 2000; nav. po Šelih, 2015) »Republika Slovenije je 

konvencijo nasledila po nekdanji SFRJ z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij 

OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo.« (Kalčina, Struc, 

Geiger Smole, Otavnik, 2014:74) 

Vsebina KOP ureja pravice otrok na več področjih: osebnostni status (ime, državljanstvo), 

neodtujljive pravice (npr. do življenja, prostosti …), civilne in politične pravice (pravica do 

izražanja mnenja, do svobode mišljenja …) ter ekonomske, socialne in kulturne pravice 

(pravice do izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva …). (Klopčič, 1992) V 

konvenciji je pomembna tudi preambula, katera vsebuje več alinej. Šesta alineja preambule 

pravi, da »mora otrok za poln in skladen razvoj svoje osebnosti odraščati v družinskem 

okolju, v ozračju sreče, ljubezni in razumevanja.« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989) 

To je hkrati tudi glavno vodilo pri uveljavljanju 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah 

(1989), ki pravi, da »pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi 

zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo 

biti otrokove koristi glavno vodilo.«  

Za uresničitev vseh zapisanih načel v Konvenciji o otrokovih pravicah je odgovorna država. 

(Klopčič, 1992) 4. člen Konvencije (1989) navaja, da »države pogodbenice sprejmejo vse 

ustrezne zakonodaje, upravne in druge ukrepe za uresničitev s to Konvencijo priznanih pravic. 
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Glede ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic naj države pogodbenice take ukrepe 

sprejemajo v okviru vseh razpoložljivih sredstev in, kjer je potrebno, v okviru mednarodnega 

prava.« Ravno tako so se države podpisnice te konvencije zavezale, da bodo tako otroke kot 

tudi odrasle ljudi seznanile z vsebino Konvencije. (prav tam, 42. člen) Konvencija o otrokovih 

pravicah (1989) državam v 43., 44. in 45. členu nalaga obveščanje o napredku pri 

uresničevanju te konvencije Odboru za otrokove pravice. Ko država sprejme Konvencijo, 

sprva poda poročilo o napredku Odboru čez dve leti, nato pa vsakih pet let. (Klopčič, 1992)  

Konvencija vsebuje cilje, katere morajo države pogodbenice upoštevati. Tako mora 

posamezna država poskrbeti za uresničevanje vseh zapisanih otrokovih pravic. Do sprejema 

Konvencije OZN o pravicah otrok je vsaka država opredelila otrokove pravice v svoji 

zakonodaji, s sprejemom konvencije pa so otrokove pravice dobile večjo veljavo. Opredelila 

je nekatere nove pravice (npr. pravica do sodelovanja, politične in državljanske pravice), 

porazdelila odgovornost za upoštevanje načel med različne organe države. Z njeno pomočjo 

so države pogodbenice poenotile pravice otrok. (Šelih, 2014) 

3.2 UTEMELJITEV PRAVIC OTROK 

Z. Pavlović (2008) pravi, da je otrok tudi človek, le posebne vrste. Zaradi svoje neodraslosti 

ga zastopajo drugi. Kot pravi Pavlovič, je »otrok torej izvorno posredovano bitje«. (prav tam: 

78) Otrok potrebuje zrelost, znanje in izkušnje. Po sprejemu Konvencije o otrokovih pravicah 

se je pojavila dilema med zagovorniki in nasprotniki pravic otrok. Pojavilo se je vprašanje, ali 

je smiselno pravice otrok obravnavati samostojno. (Šelih, 1992) Pojavi se problem 

opredelitve otroka do odraslega. Zagovorniki otrokovih pravic pravijo, da se je skozi 

zgodovino oblikovalo prepričanje, da je »otrok kvalitativno drugačen od odraslega«. (prav 

tam: 23) Tako se npr. otrok igra in je neodgovoren, medtem ko so odrasli odgovorni in delajo. 

Po mnenju A. Šelih (prav tam) so vzrok za takšno prepričanje razne raziskave, v katerih je bil 

otrok obravnavan kot objekt. Ravno tako so te raziskave izhajale iz stališč odraslih. Pozneje je 

razvojna psihologija odkrila, da to ne drži oziroma to velja le za zelo majhne otroke. Piaget je 

namreč odkril, da so otroci pri 12 letih sposobni odločati se kot odrasli. Ena izmed temeljnih 

zahtev, za katero so se zavzemali zagovorniki otrokovih pravic, je zahteva, »da ima otrok 

pravico, da ga (odrasli) upoštevajo kot osebo z lastnimi pravicami«. (prav tam: 24) Torej ima 

otrok svoje pravice že kot otrok in ne kot oseba, ki bo nekoč odrasla in bo šele takrat imela 

svoje pravice. Vendar pa to ne pomeni, da otroke obravnavamo enako kot odrasle, ampak jih 

obravnavamo različno – upoštevamo posebnosti in interese otrok. (prav tam) 
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V pravu je bil položaj otroka opredeljen z različnimi komponentami. Država je imela hkrati 

zaščitniški odnos do otrok in hkrati tudi odnos kot do objekta in tudi subjekta odgovornosti in 

pravic. Tako je država otroke ščitila pred delom v tovarnah (delovnopravna zakonodaja), a ni 

upoštevala pravic otrok v raznih pravnih postopkih in je otrokom, pred doseženo 

polnoletnostjo, dovoljevala sklepanje zakonskih zvez. (Šelih,1992) »Pravni položaj otroka naj 

bi bil načeloma enak položaju drugih subjektov, različen pa toliko, kolikor gre za upoštevanje 

otrokovih osebnostnih sposobnosti in posebnosti.« (prav tam: 24) 

Od sprejema Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989 je otroštvo postalo v pravu posebna 

kategorija. Nekatere pravice so otrokom postale omejene ali pa niso bile zagotovljene. 

Pomembna ločnica je postala starost otrok. Tako so države pravice otrok ločile v dve skupini. 

V prvi skupini so bile pravice, katere otrok zaradi svoje mladoletnosti ne more izvrševati kot 

avtonomni subjekt, država in starši pa imajo obveznost upoštevanja in uresničevanja teh 

pravic. Drugo skupino tvorijo pravice, ki otrokom omogočajo izražanje svoje volje. (prav 

tam) 

A. Šelih (prav tam) navaja, da je Konvencija o otrokovih pravicah »najpopolnejša izjava 

otrokovih pravic doslej in prva, ki tem pravicam daje moč (naravo) mednarodnega prava.« 

(prav tam: 25) Vsebina Konvencije obravnava otroka kot subjekt svojih pravic.  

3.3 SESTAVA KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH 

Konvencija o otrokovih pravicah združuje dve temeljni človekovi pravici – politične in 

državljanske (pozitivne) ter ekonomske in socialne (negativne) pravice. (Šelih, 2015) 

Stališča raznih avtorjev glede splošnih načel KOP se razlikujejo. Freeman (2007, nav. po 

Šelih, 2015) med glavna načela šteje upoštevanje določil konvencije brez diskriminacije otrok 

(2. člen), korist otroka kot glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki (3. člen),  

omogočanje preživetja in razvoja otrok (6. člen) ter upoštevanje stališč otrok (12. člen). 

Nekateri drugi avtorji (Fottrell, 2000; nav. po Šelih, 2015) pa med glavna načela prištevajo 

določilo, da je otrok oseba, mlajša od osemnajstih let (1. člen). Kot poudari Šelih (2015), so 

od 3. do 5. člena konvencije zapisana načela, »ki jih je treba upoštevati pri razlagi konvencije 

in njenih pojmov; s tem so dana tudi temeljna razlagalna merila oziroma opredelitve«. (prav 

tam 17) Konvencija (1989) tako v teh členih nalaga državam podpisnicam, da vse otroke 

obravnavajo brez diskriminacije (2. člen), da mora biti korist otrok glavno vodilo pri vseh 

dejavnostih v zvezi z njimi (3. člen), da sprejmejo vse potrebne zakone, s pomočjo katerih 

bodo države lahko uresničevale načela (4. člen) ter da morajo spoštovati pravice, 
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odgovornosti in dolžnosti staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok (5. člen). Odgovornost njih 

je, da otroku zagotovijo usmerjanje in svetovanje glede na njegove razvojne zmožnosti. 

(Fottrell, 2000; nav. po Šelih, 2015) Oba avtorja med  najpomembnejša načela Konvencije o 

otrokovih pravicah prištevata 3. in 5. člen. (prav tam) 

Konvencija obravnava tudi osebne pravice, ki so podobne kakor pravice iz drugih 

mednarodnopravnih dokumentov. 6. člen KOP zajema pravico do življenja – države morajo 

omogočiti otrokov razvoj in preživetje; 7. člen daje otrokom pravico do imena, državljanstva 

in poznavanja svojih staršev. 9. in 10. člen dajeta otroku pravico do družine – ohranjanja 

stikov z obema staršema ob ločitvi in neločljivost od staršev, če se otrok s tem ne strinja. 

Konvencija obsega tudi državljanske in politične pravice odraslih. Po 13. členu Konvencije 

ima otrok pravico svobodno izražati svoje mnenje. 14. člen daje otrokom pravico do svobode 

misli, vesti in veroizpovedi. Pravico do svobodnega združevanja in do svobode mirnega 

zbiranja jim daje 15. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989). Po 16. členu iz 

Konvencije imajo otroci pravico do zasebnosti. 17. člen zajema pravico otrok do obveščenosti 

– dostopnost do informacij. (Šelih, 2015)  

V Konvencijo o otrokovih pravicah (1989) so vključene tudi pravice otrok, kateri so posebej 

ranljivi ali pa obstaja možnost za njihovo oškodovanje. Tako 19. člen Konvencije varuje 

otroke pred vsakršnimi oblikami nasilja. 20. člen omogoča otrokom, kateri so prikrajšani za 

svojo družino, posebno varstvo in pomoč s strani države. Pri posvojitvi otrok mora biti korist 

otrok glavno vodilo. (prav tam, 21. člen) Države morajo po 22. členu Konvencije otrokom 

beguncev zagotoviti varstvo in humanitarno pomoč ter jim omogočiti uživanje zapisanih 

pravic v Konvenciji o otrokovih pravicah. Otrokom s posebnimi potrebami 23. člen 

Konvencije daje pravico do polnega in dostojnega življenja v primernih življenjskih 

razmerah. Ravno tako imajo pravico do posebne skrbi. Konvencija o otrokovih pravicah 

poskrbi tudi za pravice otrok manjšin. Tako jim 30. člen konvencije omogoča ohranjanje oz. 

uporabo lastne kulture, vere in jezika. (Šelih, 2015)  

Naslednja skupina pravic iz Konvencije o otrokovih pravicah (1989) so ekonomske in 

socialne pravice. Zajemajo pravico do zdravstvenega (24. člen) in socialnega (26. člen) 

varstva. Po 27. členu morajo starši in država poskrbeti za ustrezne življenjske razmere, katere 

otrok potrebuje za svoj razvoj. Vsi otroci imajo pravico do izobraževanja (28. člen) – 

osnovnošolsko mora biti obvezno in brezplačno. 31. člen otrokom priznava pravico do igre, 

prostega časa, razvedrila ter spodbuja države, da otrokom omogočajo sodelovanje v kulturnih 
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in umetniških dejavnostih. Konvencija ščiti otroke pred nevarnim delom in ekonomskim 

izkoriščenjem. (32. člen) (Šelih, 2015) 

V Konvencijo o otrokovih pravicah so zajete pravice otrok v ranljivem položaju, saj bi ti 

lahko utrpeli škodljive posledice. 33. člen Konvencije navaja, da morajo države podpisnice 

zaščititi otroke pred nezakonitimi drogami. Ravno tako morajo države zaščititi otroke pred 

spolnim izkoriščanjem in zlorabami. (34. člen) 35. člen iz Konvencije nalaga državam, da 

morajo otroke zaščititi pred ugrabitvami, prodajo in trgovanjem z otroki. 36. člen Konvencije 

o otrokovih pravicah (1989) ščiti otroke pred vsemi oblikami izkoriščenja. Države morajo po 

38. členu Konvencije o otrokovih pravicah zaščititi otroke pred oboroženimi spopadi, saj 

otroci pred dopolnjenim 15. letom starosti ne smejo sodelovati v spopadih. 40. člen 

Konvencije opredeljuje merila, katera naj veljajo za mladoletniško sodstvo. Večino naštetih 

pravic sodi med protektivne pravice otrok. Te pravice varujejo otroke pred vsakim ravnanjem, 

katero bi lahko ogrozilo ali kršilo temeljno pravico otrok. (prav tam) 

Zadnjo skupino pravic otrok tvorijo pravice, katere so namenjene izvajanju Konvencije. 

Pravice v tej skupini se lahko nanašajo na določeno pravico ali pa na »določbe o načinu 

delovanja konvencije.« (prav tam: 18) V prvo skupino sodi 25. člen, kateri državam nalaga 

občasno preverjanje postopkov v zvezi z otroki, za katere skrbijo v posebnih ustanovah. 39. 

člen iz Konvencije o otrokovih pravicah (1989) nalaga državam, da ustrezno poskrbijo za 

otroke, ki so bili žrtve nasilja, izkoriščanja, zlorab, oboroženih spopadov ipd. 41. člen 

Konvencije dopušča možnost, da posamezni členi konvencije ne veljajo, vendar le v primeru, 

če zakoni posamezne države boljše poskrbijo za zaščito otrok od same Konvencije o 

otrokovih pravicah. V drugo skupino pravic otrok sodi 43. člen, ki predvideva ustanovitev 

Odbora za otrokove pravice, njegova naloga pa je, da preverja napredek držav pogodbenic na 

področju pravic otrok. Ta člen je povezan s 44. členom, kateri državam pogodbenicam nalaga 

obveznost, da sprva dve leti po podpisu konvencije, nato pa vsakih pet let poroča o napredku 

na področju pravic otrok. (prav tam)  

Do danes je Generalna skupščina OZN sprejela še tri protokole h konvenciji: 

• Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške 

prostitucije in otroške pornografije (sprejet 25. maja 2000) 

• Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v 

oboroženih spopadih (sprejet 25. maja 2000) 
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• Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev 

(sprejet 19. decembra 2011) (Šelih, 2015)  

Pogosto se pojavi vprašanje koristi otrok. Po mnenju namestnika varuhinje človekovih pravic 

T. Dolčiča (2011) bi podrobnejša opredelitev koristi otroka »lahko pomenila le zoževanje 

temeljnega načela konvencije, ne pa njegovega utrjevanja ali širjenja«. (prav tam: 1) Korist 

otroka je potrebno ugotoviti v posameznem konkretnem primeru. »Vsakršna podrobnejša 

ureditev oziroma definicija otrokove koristi bi se zato spremenila v svoje nasprotje – zožila bi 

njegovo razumevanje le na iskanje znakov vnaprej postavljene definicije.« (prav tam) A. Šelih 

(2014) pravi, da je to načelo subjektivno, saj je odvisno od trenutnega uporabnika. Zato tudi 

ni presenetljivo, da je to načelo različno v različnih kulturah – korist otroka v evropski ali 

afriški kulturi je različna. Ravno tako ima pomembno vlogo tudi čas – vprašanja, katera si 

zastavljamo danes, si verjetno ni nihče zastavil leta 1989, ko je Konvencija o otrokovih 

pravicah nastala. Takšen primer je npr. uporaba interneta v povezavi s tem načelom. Koristi 

otroka so različne: lahko se nanašajo na telesne, čustvene, miselne koristi, lahko se navezujejo 

na otrokov razvoj ali pa so povezane z njegovo avtonomijo.  

A. Šelih (2014) se ne strinja z Dolčičem, saj pravi, da bi bilo potrebno dodati merila za 

uporabo načela otrokovih koristi. Navaja Freemana (2007; prav tam), ki pravi, da bi bilo 

potrebno narediti seznam, ki bi olajšal presojo omenjenega merila. Ta seznam bi vseboval: 

»vrste otrokovih potreb, vrste škode, ki bi lahko nastale, vrste in višina tveganja, ki so 

povezane z neko odločitvijo.« (prav tam: 17) Alston (nav. po Šelih, 2014) ponudi drugačno 

rešitev. Merilo naj bi postalo polje široke presoje, »kar bi posamezni državi dopuščalo nekaj 

diskrecijske pravice in bi lažje uskladila svoje kulturne ali druge posebnosti z okvirom načela 

»največjih« otrokovih koristi.« (prav tam: 17)  

3.4 PROBLEMATIKA PRAVIC OTROK 

T. Devjak (2008) in Z. Kodelja (1995) opozorita na problematičnost otrokovih pravic, saj pri 

nekaterih pravicah ni opredeljeno, kdo ima pravico – starši ali otroci? »Pravice otrok po 

nekaterih kritičnih pojmovanjih niso nič drugega kot množica predpisov, ki omogočajo 

odraslim, da odločajo o svojih otrocih in jih oblikujejo po svoji podobi.« (Kodelja, 1995: 53) 

V drugem odstavku 5. člena Deklaracije o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na 

podlagi vere ali prepričanja1 je zapisano: »Vsak otrok ima pravico dostopa do vzgoje, ki 

                                                           
1 Deklaracija o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja je bila sprejeta s 
strani Generalne skupščine Združenih narodov leta 1981. Deklaracija izhaja iz prepričanja, da nihče (država, 
ustanova, oseba …) ne sme diskriminirati ljudi na podlagi njihove vere ali prepričanja. (Murgel, 2007) 
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zadeva vero ali prepričanje, v skladu z željami njegovih staršev oziroma zakonitih skrbnikov, 

in se ga ne sme siliti k pouku o veri ali prepričanju v nasprotju z željami njegovih staršev 

oziroma zakonitih skrbnikov, pri čemer so koristi otroka vodilno načelo.« Vidimo, da 

omenjena pravica zadeva starše in ne otroke. Dejstvo, da te pravice otroci ne morejo imeti, 

daje možnost staršem, da jo imajo oni. Če bi omenjeno pravico imeli otroci, bi starši morali 

upoštevati želje svojih otrok. Tako pa je zapisano, da se ta pravica uresničuje v skladu z 

željami staršev ali zakonitih skrbnikov. Po mnenju Kodelje (1995) je to pravica, katera 

predstavlja tolerantnost države do vere staršev in njihovih prepričanj. V deklaraciji pa ni 

zapisa, da bi starši tolerirali drugačno vero svojih otrok od lastne in tudi da bi starši tolerirali 

različni veri med njima (v primeru, da imata starša različni veri). (prav tam) 

Nekateri avtorji menijo, da so pravice otrok v bistvu pravice njihovih staršev. V preambuli 

Deklaracije o otrokovih pravicah (1959) je navedeno, da je potrebno otrokom nuditi posebno 

varstvo in skrb zaradi njihove telesne in psihične nezrelosti. Vendar to ni pravica otroka, 

temveč dolžnost varuha oz. staršev. Po mnenju R. Schererja (1980; nav. po Kodelja, 1995) so 

pravice otrok predpisi, kateri dajejo staršem možnost odločanja o svojih otrocih in jih 

oblikujejo po svojih željah. To naj bi otroka razbremenilo nekaterih dolžnosti, katere imajo 

odrasli, a hkrati se za tem skriva še drugi cilj zaščite otrok – »zaščita odraslih pred zanje 

nesprejemljivimi zahtevami in ravnanji otrok.« (prav tam: 53) Še nekateri drugi avtorji 

menijo, da so otrokove pravice v resnici zaščitene pravice. Le-te se razlikujejo od pravice do 

izbire – na to pravico po navadi pomislimo, ko govorimo o pravicah odraslih. Konvencija 

(1989) v 5. členu postavlja zahtevo, katero je potrebno uresničevati: »države pogodbenice 

spoštujejo odgovornosti, pravice in dolžnosti staršev …« Vendar, ali to pomeni, da to velja 

tako za državo kot tudi za starše? Zapisan člen varuje otroke pred državo. Tako država ne 

more šol uporabljati kot svoj ideološki aparat in jim vsiljevati lastnega prepričanja, starši pa 

jim ga lahko. Kot pravi Kodelja (1995), je to državi prepovedano, a hkrati dovoljeno staršem 

otrok in jim je to celo dano kot njihova pravica, ki ja zapisana v Deklaraciji o odpravi vseh 

oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja (1981, 5. člen). Prvi 

odstavek 5. člena omenjene deklaracije pravi, da »starši oziroma zakoniti skrbniki otroka 

imajo pravico urediti življenje v družini v skladu s svojo vero ali prepričanjem, upoštevaje 

moralno vzgojo, v kateri naj bi bil otrok po njihovem mnenju vzgojen.« (Deklaracija o 

odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja, 1981)  

Starši imajo tako veliko pravic, vendar se ob tem zastavlja vprašanje, ali je država, ki ne 

nadzoruje družin, dolžna nadzorovati in zaščititi otroke pred nesprejemljivimi odločitvami 
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staršev? Ali ne bi mogla država zaščititi otroke pred odločitvami staršev, glede katerih se bi 

lahko otrok kasneje v svojem življenju odločil samostojno – npr. glede veroizpovedi? 

(Kodelja, 1995) Konvencija o otrokovih pravicah (1989) daje otrokom v 14. členom prvega 

odstavka pravico do svobodnih misli, vesti in veroizpovedi. Večinoma ljudje mislijo, da 

četudi je bil otrok vzgojen v luči vere, se še vedno lahko odloči sam, ali bo to vero ohranil ali 

ne. (Kodelja, 1995) Kljub temu pa način vzgoje staršev vpliva na otroka in njegova 

prepričanja tudi kasneje v življenju, zato je pomembno, da je način vzgoje staršev sprejemljiv 

tudi za njihovega otroka. Na takšen način starši zavestno sprejemajo svojega otroka in 

potrjujejo pravilnost svojih dosedanjih odločitev – vzgajajo otroka v skladu z lastnimi 

prepričanji in dokazujejo, da ne vsiljujejo svojih prepričanj otroku. Tu govorimo o 

»samoopravičljivem paternalizmu«. Nekatere teorije pravijo, da je takšna vrsta paternalizma 

dovoljena le v primeru, če tisti, ki delujejo v korist drugega in ne v svojo korist, lahko 

dokažejo, da bo drugi sprejel njihove odločitve za svoje in se bo strinjal s trditvijo, da so le-ti 

naredili vse, kar so lahko za njegovo dobro. Velikokrat se zgodi, da se otroci ne strinjajo z 

vzgojo, kakršno jim nudijo njihovi starši, in njihovimi odločitvami, katere po navadi 

sprejemajo v svojo korist in ne v korist otroka. Ko otrok odraste, pa se zgodi preobrat. Otrok 

se strinja z vzgojo, kakršne je bil deležen in jo legitimira. (prav tam)  

Poleg že omenjenih pravic otrok, ki jim jih daje Konvencija o otrokovih pravicah, imajo 

otroci tudi t.i. psihološke pravice, katere niso in tudi ne morejo biti zakonsko predpisane.  

3.5 PSIHOLOŠKE PRAVICE OTROK 

Pavlović (1993b) psihološke pravice opredeljuje kot »mehke pravice, ki jih moč zakona ne 

more neposredno varovati.« (prav tam: 234) Psihološke pravice lahko varuje le človekova 

pravičnost in morala. So pravice, ki se nanašajo na zadovoljevanje otrokovih potreb. Tako 

npr. se vsi strinjamo, da ima otrok pravico do ljubezni, vendar pa država te pravice ne more 

predpisati z zakonom. Če ljubezni ni, je tudi država ne more zagotoviti. (Pavlović, 1993a) 

Vendar to ni zadovoljivo. Če ljubezni ni, je naloga družbe, da pomaga vzpostaviti novo vez. 

V primeru, ko starši zavračajo svojega otroka, mora država poskrbeti za tega otroka. Najti mu 

mora nadomestne starše, kateri bodo otroku lahko nudili ljubezen, katero potrebuje. To je 

potrebno zagotoviti otroku v imenu pravice do odprte prihodnosti.  

Pavlovič v svojem delu Psihološke pravice otroka: otrokove pravice onstran pravnega varstva 

(1993a) definira psihološke pravice otrok kot »pravice, ki se, zaradi kakovosti otrokovega 

življenja in spoštovanja njegovega dostojanstva, zaradi kakovosti otrokovega življenja in 
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spoštovanja njegovega dostojanstva, zaradi varovanja otroka pred neutemeljenim trpljenjem 

in bolečino ter zaradi uveljavljanja otrokovega optimalnega osebnega razvoja (vključno z 

emocionalnimi, volitivnimi in kognitivnimi komponentami), v imenu otrokove pravice do 

odprte prihodnosti, nanašajo na zadovoljevanje otrokovih potreb in morebitnih drugih, za 

uresničevanje zgornjih zahtev nujnih pogojev; zadevne potrebe se zadovoljujejo v ustrezni 

kakovosti dvosmerne komunikacije z empiričnimi odraslimi, od katerih je otrok odvisen, oz. 

ki imajo nad otrokom moč, in v kakovosti informacije, ki jo širša družba naslavlja na otroke 

skozi vsebine formalnega izobraževanja in sporoča množičnim medijem.« (prav tam: 224) 

Leta 1979 je Mednarodni kolokvij Mednarodnega združenja šolskih psihologov sprejel 

Deklaracijo o psiholoških pravicah. Deklaracija psihološke pravice razdeli v tri skupine: 

»ljubezen in varnost pred strahom; osebni, duhovni in socialni razvoj ter izobraževanje in 

igre.« (Pavlović, 1993a) Prva skupina obsega »pravico do ljubezni, naklonjenosti in 

razumevanja; pravico do svobode pred strahom pred psihološko in telesno poškodbo ali 

zlorabo ter pravico do zaščite in zastopanja.« (prav tam: 217) Druga skupina psiholoških 

pravic obsega tri pravice: »pravico do osebne identitete in neodvisnosti in do svobode 

izražanja le-teh; pravico do priložnosti za duhovni in moralni razvoj ter pravico do 

zadovoljujočih medosebnih odnosov in odgovorne skupinske pripadnosti.« (prav tam: 217) 

Zadnja skupina psiholoških pravic obsega »pravico do formalnega in neformalnega 

izobraževanja in do potrebnih posebnih virov; pravico so polne priložnosti za igro, razvedrilo 

in domišljijo ter pravico do optimalnega telesnega in psihološkega razvoja in spodbujanja 

obeh«. (prav tam: 217) 

3.6 KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH IN PSIHOLOŠKE PRAVICE 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) ne določa vseh oblik nasilja in mejo med 

dovoljenimi ter prepovedanimi vzgojnimi metodami, vendar pa ščiti otroke pred duševnim 

nasiljem. (prav tam: 19. člen) Po mnenju Pavlovića (1993a) Konvencija OZN o pravicah 

otrok ne zagotavlja pravnega varstva otrokovih psiholoških pravic na optimalni ravni. S tem, 

ko je v Konvencijo vključeno varovanje otrok pred psihičnim nasiljem, pa zahteva pravno 

varovanje omenjenih pravic otrok na minimalni ravni. Pri varovanju otroka pred psihičnim 

nasiljem skrbnikov je naloga države, da sprva nudi podporo družini in šele nato vključi 

sodišče v razreševanje spora. Tako Konvencija o otrokovih pravicah staršem pokaže zaupanje 

za dobro skrb otrok. Konvencija skuša zmanjšati nasilje nad otroki in pomagati staršem pri 

njihovi dejavni ljubezni do svojih otrok. (prav tam) 
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Pavlović (1993a) pravi, da je Konvencija o otrokovih pravicah v zvezi z nasiljem nad otroki 

preveč blaga. »Kajti če je nasilje nad otrokom zločin, potem pravica terja pravično kazen za 

storilca.« (prav tam: 235), čemur pa konvencija nasprotuje in se zavzema za t.i. terapevtsko 

državo, oziroma povedano drugače, konvencija nasprotuje, da država upošteva koristi otroka 

v primeru nasilja v družini. V nekaterih državah sveta pravijo, da je potrebno storilce 

kaznovati ravno zaradi koristi otrok in tako pokazati ljudem, da nasilja nad otroki ne 

tolerirajo. Tako naj bi pomagali tudi žrtvam nasilja, saj jih tako razrešijo občutkov krivde. Po 

mnenju nekaterih drugih doktrin pa takšen način reševanja problema nasilja nad otroki ne 

razreši problemov, temveč pri tem nastajajo še drugi problemi.  

2. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989) zagotavlja otrokom otroštvo brez 

diskriminacije, saj ima vsaka diskriminacija pri otrocih tudi psihološke posledice – npr. nizko 

samopodobo. Pavlović (1993a) pravi, da nima vtisa o varovanju psiholoških pravic, saj ta člen 

iz Konvencije po njegovem mnenju ni dovolj specifičen in ne pojasnjuje, od koga lahko 

prihaja diskriminacija – ali od družbe (države) ali pa od staršev otrok, učiteljev, sorojencev, 

sošolcev … Po Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) imajo otroci pravico do imena in 

državljanstva. (7. člen) Ta člen se torej nanaša na otrokovo identiteto pa tudi na otrokovo 

psihološko identiteto. Osebno ime je del subjektivne identitete. Za mlajšega otroka je ta zveza 

pomembnejša kot za odrasle ljudi. S tem členom je povezan tudi 8. člen Konvencije, ki 

otrokom zagotavlja ohranjanje lastne identitete: »ohranjanje lastne identitete, vštevši 

državljanstvo, ime in družinska razmerja …« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989) Po 

mnenju Pavlovića tako varuje Konvencija tudi psihološke dobrine, katere so pomembne za 

otroka. (Pavlović, 1993a) 

12. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989) daje otrokom pravico do izražanja lastnega 

mnenja. Ta pravica se navezuje na otroke, kateri so že sposobni oblikovati svoja mnenja. Po 

mnenju Pavlovića (1993a) ima ta člen Konvencije velik pomen, saj otroku utrjuje njegov 

položaj kot subjekt lastnih pravic. Drugi odstavek tega člena pravi: »V ta namen ima otrok še 

posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, 

bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s 

procesnimi pravili notranje zakonodaje.« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989, 12. člen) 

Ta odstavek Pavlović (1993a) razume kot nekakšno varovalo otrok pred državnimi organi, a 

hkrati v tem členu ni zajetega svobodnega izražanja mnenja otroka znotraj lastne družine. 

Težko je verjeti, da družba, katera z zakoni poskrbi za uslišano otrokovo mnenje, ne bi isto 

pričakovala tudi od družine, v kateri biva otrok. V posameznih družbah ne vključujejo 
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otrokovega mnenja, otroka v takšni družbi vidimo, a ga ne slišimo – sčasoma se bo to 

spremenilo. Obveznosti, katere je družba sprejela s sprejemom Konvencije o otrokovih 

pravicah, bodo prej ali slej sprožile takšne procese v družbi, da bo celotna družba otroka 

spoštovala ne le kot osebo, ampak tudi kot osebnost tako v pravnem kot tudi v psihološkem 

pomenu. »V tem smislu Konvencija ni le konserviran izraz obstoječega, na največji skupni 

imenovalec uglašenega odnosa človeštva do otrok, temveč je tudi potencialno močno gibalo 

nadaljnjega razvoja tega odnosa.« (Pavlović, 1993a: 239)  

»Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje, sprejemanje in 

širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški 

obliki ali na katerikoli drugi način po otrokovi izbiri.« (Konvencija o otrokovih pravicah, 

1989: 13. člen) 13. člen Konvencije govori torej o politični pravici do svobode tiska in 

govora. Po mnenju Pavlovića (1993a) je dostop ljudi do medijev kazalec demokratičnosti 

družbe. Pavlović (prav tam) pravi, da je ta člen protisloven. Če se otrok vključi v družbo 

mladih ne pa v kulturne dejavnosti odraslih, to ni otroška avtonomija, temveč želja po 

enakopravni kulturni identiteti mlajše generacije nasproti starejši. Enakopravnost presega 

pravice – pravice ohranjajo dominantnost med ljudmi. Konvencija o otrokovih pravicah daje 

otrokom pravico, da se odločijo odrasti in pričnejo »enakopravno konkurirati starejšim 

generacijam z novimi sporočili.« (prav tam: 240) Tako pravica do svobode tiska in govora 

velja tako za otroke kot tudi za odrasle. (prav tam)   

Konvencija o otrokovih pravicah zajema člene, kateri otrokom nudijo varstvo (protection), 

zagotavljajo zaščito (provision) in sodelovanje (participation).  

3.7 TEORIJA 3P (PROTECTION, PROVISION, PARTICIPATION) 

Utemeljitelji Konvencije o otrokovih pravicah pravijo, da Konvencija temelji na 3P: 

protection (varstvo), provision (zagotavljanje) in participation (sodelovanje). Pozneje so 

dodali še četrti P – prevention (preprečevanje). (Šelih, 2014) 

Varstvo pomeni varovanje otrok pred vsemi oblikami diskriminacije, zanemarjanja in 

izkoriščanja. (prav tam) Vodilo za uresničevanje tega koncepta je korist otrok. (Devjak, 2008) 

V Konvenciji o otrokovih pravicah so zajeta načela, katera varujejo otroke pred 

zanemarjanjem in zlorabami. Tako 9. člen konvencije varuje otroke pred ločenostjo od 

staršev, saj ima v primeru ločenosti staršev otrok pravico vzdrževati stike z obema staršema. 

11. člen Konvencije nalaga državam odgovornost za varstvo otrok pred ugrabitvami oz. 

nezakonitem premeščanjem otrok. Otroke varuje tudi 19. člen Konvencije, kateri jih varuje 
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pred zlorabami, zanemarjanjem, trpinčenjem in nasiljem, 34. člen pa jih varuje pred vsemi 

oblikami spolnega izkoriščanja. Ravno tako Konvencija OZN o pravicah otrok ščiti otroke 

pred ekonomskim izkoriščanjem in opravljanjem dela, ki bi otroku škodovalo. (Konvencija, 

1989; 32. člen) Konvencija (1989) varuje otroke, kateri so mlajši od petnajstih let, pred 

vključevanjem v oborožene spopade. (38. člen) Drugi P se nanaša na zagotavljanje pomoči 

otrokom, ki jo potrebujejo za zadovoljitev svojih potreb. To pomoč jih je dolžna nuditi 

država. (Šelih, 2014) Konvencija o otrokovih pravicah zagotavlja pomoč otrokom s 7. členom 

(otrok ima z rojstvom pravico do imena in državljanstva), 20. členom (otroku je potrebno 

zagotoviti skrb, če le-ta nima staršev), 23. členom (otroci s posebnimi potrebami imajo 

pravico do posebne skrbi), 24. členom (otroku je potrebno zagotoviti zdravstveno oskrbo), 26. 

členom (otrok ima pravico do socialnega varstva), 28. členom (otrokom je potrebno nuditi 

brezplačno osnovnošolsko šolanje) in 31. členom, ki zagotavlja otrokom pravico do igre in 

razvedrila. (Devjak, 2002) Sodelovanje pomeni vključevanje otroka v odločitve, katere so 

povezane z njim in njegovim življenjem. (Šelih, 2014) Otrok ima pravico, da ga vključimo v 

vse odločitve, katere so zanj pomembne. Starejši kot je otrok, več možnosti odločanja in 

sodelovanja bi moral imeti. (Prvi koraki: metodični priročnik za poučevanje človekovih 

pravic, 2009) Konvencija OZN o otrokovih pravicah (1989) daje otrokom pravico 

izoblikovati si lastno mnenje in svobodno izražanje le-tega. (12. člen) Ravno tako imajo 

otroci pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi. (14. člen) Po navedbah A. Šelih (2014) 

so pozneje dodali še četrti P – prevention (preprečevanje), saj naj bi Konvencija o otrokovih 

pravicah preprečevala škodovanje otrokom. 

Teorija 3P prikazuje pristope k pravicam otrok. Vsi našteti P-ji izražajo osnovna načela, ki so 

potrebna za zagotavljanje pravic otrok. Otrok mora imeti možnost odločanja v vseh zadevah, 

ki vplivajo na njega in njegovo življenje; vsi odrasli in država morajo poskrbeti za 

nediskriminacijo otrok, preprečiti njegovo izkoriščanje in poskrbeti zadovoljitev otrokovih 

potreb; potrebno je preprečiti delovanje v škodo otrok. Najpomembnejše pa je, da država in 

pristojni organi omogočijo uresničevanje pravic otrok. (Šelih, 2014) G. Van Bueren (Šelih, 

2014) kot glavno načelo navaja sodelovanje otrok. A to načelo je hkrati tudi najspornejše. 

Dokumenti s področja pravic otrok, nastali po Konvenciji o otrokovih pravicah, tega načela 

ne vsebujejo. (prav tam)  

Splošni dokumenti nudijo otrokom zaščito, kako pa je za to poskrbela Republika Slovenija? 
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4 ZAŠČITA OTROK V ZAKONODAJI REPUBLIKE SLOVENIJE 

4.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Človekove pravice in temeljne svoboščine so v Ustavi RS zapisane med 14. in 65. členom, 

otrokove pravice pa so opredeljene v 56. členu Ustave RS (2003). Kot pravi A. Šelih (2014), 

se vse zapisane določbe o človekovih pravicah iz ustave navezujejo tudi na otroke in njihove 

pravice. 56. člen Ustave RS (2003) ima tri odstavke: 

• »otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine 

uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. 

• otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, 

duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. 

• otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez 

ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja 

zakon.« (prav tam: 47, 48) 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 

Zakon o delovnih razmerjih, Kazenski zakonik Slovenije … so zakoni, ki ščitijo otroke pred 

izkoriščanjem in zlorabljanjem. V Sloveniji pa imamo tudi dva zakona, katera urejata položaj 

otrok brez staršev oz. otrok, za katere starši ne skrbijo – Zakon o azilu ter Zakon o tujcih. 

(Vojnič, 2010) 

Ustava RS varuje otroke tudi v nekaterih drugih členih. Zakonsko zvezo in družino ureja 53. 

člen Ustave RS. Na podlagi tega člena je država odgovorna za varovanje družine, materinstva, 

očetovstva, otrok in mladine. Naloga države je, da zagotavlja ustrezne pogoje za varstvo vseh 

naštetih. 54. člen Ustave RS nalaga staršem pravico in dolžnost vzgajanja svojih otrok – starši 

morajo svoje otroke vzgajati, vzdrževati in poskrbeti za njihovo šolanje. To pravico starši 

lahko izgubijo, če le-ti ne delujejo v korist otroka. (Ustava RS, 2003) 

Do sedaj v Sloveniji še nismo sprejeli posebnega zakona o otrokovih pravicah. Posamezne 

pravice otrok so zajete v različne zakone na področju družinske politike, socialnega varstva, 

zdravstvenega varstva, izobraževanja … Tako so otrokove pravice vključene v Zakon o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Zakon o 

vrtcih, Zakon o osnovni šoli … (Vojnič, 2010) 

 



23 

 

4.2 ZAKON O VRTCIH 

V Zakon o vrtcih (1996) so vključene nekatere otrokove pravice iz Konvencije. Tako npr. 5. 

člen Zakona o vrtcu (1996) pravi, da delo v vrtcu poteka v slovenskem jeziku, razen v 

primeru, da je vrtec na narodno mešanem območju. V tem primeru se morajo otroci seznaniti 

tudi z drugim jezikom – italijanskim oz. madžarskim, kar je v skladu z 30. Členu KOP (1989), 

ki otrokom manjšin daje pravico do uživanja svoje kulture, vere in uporabe svojega jezika. V 

3. členu Zakona o vrtcu (1996) so zapisana načela predšolske vzgoje in eno izmed načel je 

tudi upoštevati različnost med otroki – torej brez diskriminacije, kar predvideva tudi 

Konvencija OZN o pravicah otrok, in sicer v 2. členu. (Konvencija o otrokovih pravicah, 

1989)  

4.3 KURIKULUM ZA VRTCE 

Strokovni delavci, kateri so zaposleni v vrtcu, morajo upoštevati otrokove pravice pri svojem 

delu. Otrokove pravice so zajete tudi v Kurikulumu za vrtce, kar se kaže v ciljih in načelih 

Kurikuluma. (Lichtenegger, 2008) Ta načela so: načelo enakih možnosti in upoštevanje 

različnosti, načelo omogočanja izbire in drugačnosti, načelo spoštovanja zasebnosti in 

intimnosti, načelo sodelovanja s starši … (Kroflič, 2001) 

Po mnenju D. Lischtegger (2008) je ena pomembnejših pravic pravica otroka do enakosti, saj 

lahko iz te pravice izpeljemo tudi vse ostale otrokove pravice. Z otroki, ki so vključeni v 

vrtec, moramo pri svojem pedagoškem delu vedno ravnati enako, ne glede na njihov spol, 

socialno in kulturno poreklo, narodnost ipd. Vendar pa avtorica opozori, da to ne pomeni, da 

bi med otroki izbrisali individualne razlike ali pa jih izenačevali. (prav tam) 

Upoštevanje in predvsem uresničevanje pravic otrok ima velik pomen, saj otroku omogoča 

samostojnost in zadovoljevanje potreb po moči ter svobodi. Pomembna je predvsem 

zagotovljena potreba po moči, saj je zelo pomembna pri otrokovem samospoštovanju in za 

razvoj njegove odgovornosti. (Bluestein, 1998; nav. po Kukovič, 2008) 

»Demokratizacija vrtcev in vgrajevanje koncepta otrokovih pravic v predšolsko vzgojo v 

vrtcih se še posebej prepoznavno odslikava pri opredelitvi področja družbe v Kurikulu za 

vrtce.« (Kranjc, 2001: 145) Naloga vrtca je, da otrok v njem dobi izkušnje o uresničevanju 

človekovih pravic in demokratičnih načel. V vrtcu je potrebno upoštevati otroke in spoštovati 

njihovo zasebnost in intimnost. Vsakdanje dejavnosti v vrtcu morajo biti organizirane tako, da 

dajejo otroku občutek varnosti in socialne pripadnosti, le-ta pa temelji na enakosti med ljudmi 

in nediskriminiranosti. »Zato mora otrok usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, 
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ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in imeti 

veliko možnosti za razvijanje kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.« 

(Kranjc, 2001: 145)  

Vzgojiteljica mora v skupini otrok ustvariti demokratično vzdušje za spodbujanje pozitivnih 

procesov v skupini. Strokovna delavka mora dejavnosti v skupini oblikovati tako, da bodo 

otroke spodbudile k neprisilnemu medsebojnemu sodelovanju. Otroke je potrebno navaditi na 

možnost izbiranja (glede vsakdanjega življenja, dela in dejavnosti v skupini) in sodelovanja 

pri vsem, kar se dogaja v skupini – načrtovanje dejavnosti, oblikovanje in sprejemanje 

odločitev in sprejemanje odgovornosti za odločitve cele skupine. (prav tam) Globalni cilj na 

področju družbe, kateri je zapisan v Kurkulumu za vrtce (2009) in je povezan z otrokovimi 

pravicami, se glasi: »Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za 

vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstrukcijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved ipd.« (prav tam: 50) 

Kurikulum za vrtce daje pomembno vlogo tudi odraslim, kateri morajo poskrbeti, da bo otrok 

spoznal svoje omejitve ter meje vedenja, katero je še sprejemljivo. Za otroka naj bo vrtec 

okolje, v katerem se bo lahko potrjeval kot posameznik in bo lahko razvil občutek za 

sodelovanje. Vsi strokovni delavci v vrtcu morajo otroku omogočiti kritično sprejemanje 

pravil vrtca, dati jim morajo možnost za njihovo spreminjanje. Otroci naj »sodelujejo pri 

ustvarjanju kulture sobivanja v razlikah in drugačnostih.« (prav tam: 54)  

4.4 ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004; v nadaljevanju ZZZDR) imajo 

starši tako pravico kot tudi dolžnost skrbeti za uspešen razvoj svojih otrok na telesnem in tudi 

duševnem področju. »Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za 

samostojno življenje in delo imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, 

osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti 

sestavljajo roditeljsko pravico.« (prav tam, 4. člen)  

V prvem odstavku 5. člena Zakona o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih (2004) je 

zapisano, da morajo starši, državni organi in druge osebe vedno upoštevati korist otroka. Za 

razliko od Konvencije o otrokovih pravicah, po kateri je otrokova korist glavo vodilo, a ta 

korist ni natančneje opredeljena, je le-ta v tem Zakonu natančnejše opredeljena: »Starši delajo 

v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z 

ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do 
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otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja.« (prav tam, 5. člen) Če starša ne upoštevata 

koristi otroka ter njegovih pravic in tako ne izpolnjujeta svojih dolžnosti do otroka, jim ga 

Center za socialno delo lahko odvzame in ga preda drugim staršem v varstvo. (prav tam, 120. 

člen) 6. in 9. člen Zakona o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih (2004) poskrbita za 

zaščito otrok, za katere starši iz različnih razlogov ne morejo poskrbeti. Za njihovo varstvo je 

odgovorna država.  

Po Zakonu o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih (2004) lahko sodišče odvzame staršem 

roditeljsko pravico. To lahko naredi v primeru, če roditelj to pravico zlorablja, zapusti otroka, 

ne želi skrbeti za svojega otroka oz. je na kakršen koli drugačen način zanemarjal svoje 

starševske dolžnosti. Ko roditelj preneha s takšnim negativnim vedenjem do otroka, mu 

sodišče lahko vrne njegovo roditeljsko pravico. (prav tam, 116. člen) 

4.5 ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI 

 »Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član (v nadaljevanju besedila: 

otrok).« (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008, 4. člen; v nadaljevanju ZPND) V 

drugem odstavku tega člena je zapisano, da je otrok žrtev nasilja v družini tudi v primeru, če 

je prisoten ob nasilju oziroma živi v okolju, kjer se nasilje dogaja. (prav tam) Po 5. členu 

ZPND (2008) v družini so vsi državni organi in organizacije dolžni izvesti vse potrebne 

postopke za zaščito otrok in njihove koristi. Če nasilnež izvaja nasilje v družini na večjem 

številu oseb, imajo otroci prednost v postopkih pred vsemi ostalimi žrtvami nasilja. Naloga 

organov ter vladnih in nevladnih organizacij in strokovnih delavec v vrtcu/šoli je, da ob sumu 

na pojav nasilja v družini obvestijo Center za socialno delo. (ZPND, 2008, 6. člen) 19. in 20. 

člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) govorita o varstvu otrok. Sodišče lahko 

povzročitelju nasilja izreče različne ukrepe: prepoved vstopa v žrtvino stanovanje, prepoved 

približevanja stanovanju žrtve in prostorom, kjer se žrtev pogosto zadržuje (šola, vrtec …) ter 

prepoved stikov z žrtvijo. Postopek za takšne ukrepe proti nasilnežem začne sodišče na 

pobudo otroka, starejšega od petnajst let, ali pa na pobudo vsaj enega ali obeh staršev. Za 

upoštevanje ukrepov in njihovo nadziranje je zadolžen Center za socialno delo. (prav tam) 

Zakonodaja Republike Slovenije je vključila načela KOP (1989), ki varuje otroke pred 

nasiljem. Ob tem se pojavi vprašanje, kaj nasilje sploh je, kako ga prepoznati in kako proti 

njemu ukrepati.  
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5 NASILJE 

5.1 AGRESIVNOST/NASILJE 

Pojem agresivnost danes ni povsem definiran. Nekateri avtorji jo poimenujejo kot instinkt, 

čustvo, način prisile, nagon … Izraz agresija se uporablja za kratkotrajno, trenutno reakcijo, 

medtem ko pojem agresivnost označuje dolgotrajno posameznikovo značilnost. M. Pušnik 

(2012) pravi, da je najpogostejše uporabljena definicija agresivnosti tista, ki agresivnost 

opredeljuje kot »vedenjsko značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih 

besedah ali dejanjih proti drugim ljudem.« (prav tam: 112) A. Kristančič (2002) v svoji 

opredelitvi agresivnosti daje pomen tudi namenom dejanja, ki povzročajo škodo tako živim 

kot neživim predmetom. Baron (nav. po Pušnik, 2012) agresivnost opredeljuje drugače, in 

sicer pravi, da je agresivnost oblika vedenja človeka in ne potreba, čustvo oziroma motiv. Le-

ti po navadi agresivnost spremljajo oziroma so njena podlaga. Do agresivnosti lahko 

privedejo tudi negativna stališča in predsodki. (prav tam) Pojem agresivnost ima v 

vsakdanjem življenju ljudi predvsem negativen pomen. Ko neko vedenje osebe označimo kot 

agresivno, to vedenje tudi moralno označimo. Cameron in Janky (nav. po Pušnik, 2012) sta 

ugotovila, da ljudi neko vedenje označijo kot agresivno, ko zajema naslednje tri lastnosti: 

vedenje neke osebe omejuje vedenje druge osebe, oseba deluje sebično za dosego svojih 

ciljev ter je pobudnik za agresivno vedenje, oseba, katera se vede agresivno. (prav tam) 

Lamovec (1988; nav. po Pušnik, 2012) opredeljuje agresijo v širšem pomenu kot »vsak 

aktiven pristop k okolju in izraža prvotni pomen besede »aggredi«, približati se, pristopiti.« 

(prav tam: 112) Agresija zajema vse oblike gibanja in čustev, kot so jeza, bes in tudi nasilno 

izražanje lastnih čustev.  

Tako kot opredelitve agresivnosti niso enotne, tako si tudi različni avtorji niso enotni o izvoru 

agresivnega vedenja. Večina avtorjev je mnenja, da agresivnost izhaja iz dveh dejavnikov: 

prirojenih (nagon) ter socialnih. (Pušnik, 2012) 

Žižek (2007) pravi, da je lahko agresivnost tako pozitivna kot tudi negativna. Pozitivna 

agresivnost omogoča socializacijo ter širjenje družbe, medtem ko je druga oblika agresivnosti 

v družbi nedopustna, saj povzroča škodo celotni družni in njenim članom. Nekateri avtorji, 

kot so Kristančič, 2002; Pušnik, 1999; ter Dekleva, 2004, to obliko agresivnosti poimenujejo 

nasilje. (Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2008) Tako kot pojem agresivnost, tudi 

pojem nasilje strokovnjaki različno interpretirajo. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) 

omenjeni pojem opredeljuje kot »dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska.« 

Mugnaioni Lešnik D., idr. (2008) pravijo, da nasilje ne moremo definirati dokončno, saj je 
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sprejemljivo in hkrati odvisno od socialnih situacij in okoliščin. Če želimo nasilje razumeti, 

moramo vedno poznati okoliščine dogajanja nasilja: kdo je udeležen (žrtve, storilci), kje in 

kdaj se nasilje dogaja ter kaj se je zgodilo. V širše opredelitve nasilja je vključena zloraba 

premoči nasilneža nad žrtvijo, ne le fizična, temveč tudi psihična, socialna, ekonomska, 

kulturna in politična. (Muršič, 2010; nav. po Pušnik, 2012)    

V literaturi je pogosto nasilje opredeljeno »kot k cilju usmerjeno vedenje, z namenom 

poškodbe oz. povzročitve škode (psihično ali fizično poškodovanje)« (Marjanovič Umek, idr., 

2008: 4) Oseba, katera se po navadi vede nasilno dlje časa, izkoristi svojo moč ter s tem 

prestraši ali celo poškoduje drugo osebo. Njena nasilnost naj bi izvirala iz lastne nestrpnosti, 

nespoštovanja sebe ter zaprtosti do sebe in tudi do drugih. Nasilnost oseb je povezana z 

nerazumevanjem tako drugih kot tudi sebe. Nasilje lahko izvira tudi iz napačnega načina 

reševanja konfliktov, kateri so povezani s negativnimi čustvi oseb – jeza, bes, strah, 

sovraštvo, maščevanje ipd. (prav tam) A. Kristančič (2002) nasilje definira kot »simptom 

agresivnih in sovražnih dejavnosti posameznih skupin in njihovih članov.« (prav tam: 97) 

Nasilje in agresivnost poveže tudi Olweus (nav. po Pušnik, 2012), ki pravi, da je nasilje 

agresivno vedenje osebe, katera z uporabo svoje moči in telesa povzroči poškodbe druge 

osebe – žrtve. Tako danes poznamo več različnih oblik nasilja.  

5.2 OBLIKE NASILJA 

5.2.1 FIZIČNO NASILJE 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008, 3. člen) fizično nasilje opredeli kot uporabo 

fizične sile, katera pri žrtvi nasilja povzroči bolečino, strah ali ponižanje, poškodbe žrtve pa 

so lahko vidne ali pa ne. »Besedna zveza telesno zlorabljanje otrok se uporablja za pogosto ali 

posamezno skrajno grobo namerno povzročanje bolečine, telesnih poškodb oziroma 

neodgovorno ravnanje staršev ali drugih oseb v kontekstu odgovornosti, zaupanja in moči, 

katerega posledice so lahko, ni pa nujno, vidne.« (Pecnik, 2003; Bilic, 2008; nav. po Bilic, 

2009: 46) Zloković (2007; nav. po Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007) kot telesno nasilje 

»poimenuje vsak telesni napad ali kontakt, s katerim se otroka fizično ogroža, poškoduje, se 

mu povzroča telesna bolečina, neugodje ali smrt.« (prav tam: 45) Fizično nasilje je oblika 

nasilja, katera ob zlorabi moči nasilneža pusti na telesu žrtve vidne posledice. Da neko dejanje 

šteje kot fizično nasilje, pomeni, da nasilnež žrtvi prizadene hudo bolečino, poškodbo ali pa 

ga ponižuje, torej nasilnež žrtev brca, udarja, ožiga ipd. (Munc, 2010) Zloković in Dečman 

Dobrnjič (2007) dodajata še nekaj pogostih načinov telesnega kaznovanja otrok: udarci z 



28 

 

različnimi predmeti (rokami, jermeni, letvami ipd.), metanje otroka po tleh, v steno ali druge 

predmete, privezovanje otroka k stolu, omari …, povzročanje opeklin na otroku … Poškodbe 

žrtve so odvisne od načina izvajanja nasilja in pripomočkov, katere nasilna oseba uporablja 

pri tem dejanju, najpogostejše pa so vreznine, modrice, zlomi, poškodbe glave ipd. (Plaz, 

2004), pogosto pa se pojavijo tudi spremembe v vedenju otrok – strah in živčnost pred 

odraslimi ali drugimi otroki oziroma se jih izogibajo, agresivno vedenje do živali, napetost 

otrok … (2007; nav. po Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007) Žrtve nasilja svoje poškodbe 

pogosto skrivajo pod oblačili, zanikajo izkušnjo nasilja oziroma nasilnost osebe ter poskušajo 

najti izgovore za svoje poškodbe. (Munc, 2010) Razlog za takšno vedenje žrtev je sram pa 

tudi strah pred ponovitvijo nasilnih dejanj nasilneža.  

Zloković in Dečman Dobrnjič (2007) poleg neposrednega telesnega nasilja razlikuje tudi 

prikrito telesno nasilje nad otrokom. Med ne tako vidne in prikrite oblike telesnega nasilja 

prišteva »pogosta groba ščipanja, vlečenje za lasi ali okončine, pogosto vbadanje s 

svinčnikom ali drugimi zašiljenimi predmeti, udarci s komolcem v ledja in rebra z izgovorom, 

da gre za naključje, izmikanje stola, odtegnitev pomoči v primeru poškodbe, padca ipd. s 

pretvarjanjem, da se »ni nič zgodilo«, namerno fizično preprečevanje otroku, da uporabi 

sanitarije, siljenje slabotnega ali mlajšega otroka, da brez lastne volje in pod prisilo nosi tuje 

stvari, težke stvari ipd. …« (prav tam: 47)  

Pri opredelitvi fizičnega nasilja ima pomembno vlogo telesno kaznovanje. Po Strausu (2008; 

nav. po Domiter Protner, 2012) se otrok prvič z nasiljem sreča, ko pride do nasilja v družini; 

torej je tudi »vzgojna klofuta oz. šeškanje« otrok nasilje. Bučar - Ručman (2004) opozori na 

razlike med kulturami in družbenimi normami, saj npr. v zahodni kulturi velja vzgojna klofuta 

za nesprejemljivo, medtem ko v nekaterih drugih kulturah velja za nujno potrebno pri vzgoji 

otrok. Gil, Noble, 1979, Humphreys, Mullender 2000, Laing, 2000 (nav. po Bilic, 2009) v 

svojih delih opozorijo na drugi vidik fizičnega nasilja. Pri otrocih, kateri živijo v družinah, v 

katerih je prisotno nasilje, lahko pride do poškodb, ko se otrok vmeša v nasilje med odraslimi 

osebami (oče-mati) ali pa je ujet v nasilna dejanja, katera so namenjena enemu izmed staršev 

(najpogostejše materi).  

Dolgo časa je bilo potrebno, da so kot glavno merilo fizičnega nasilja prenehale veljati vidne, 

namerno povzročene telesne poškodbe na žrtvi. Danes vemo, da tudi nenamerno in 

neodgovorno vedenje odraslih pri otrocih povzročijo hude telesne poškodbe, kot npr. 

izpostavljenost otrok neprimernim vremenskih razmeram (mraz, vročina), čutna 
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preobremenitev (premočna svetloba, zvok) pa tudi onemogočanje premalo spanja. (Bilic, 

2009) 

5.2.2 PSIHIČNO NASILJE 

Munc (2010) pravi, da je psihično nasilje ena izmed najpogostejših oblik nasilja, katera se 

pojavlja od zelo blagih pa do zelo grobih oblik. »Glavna značilnost psihičnega nasilja, ki je 

sicer večinoma verbalne narave, je, da ima storilec izdelan sistem, ki ga vztrajno uporablja na 

oškodovancu ali več oškodovancih hkrati.« (prav tam: 345) Storilec žrtev čustveno izsiljuje 

(npr: »Če boš naredil, kar sem ti naročil, te bom imel rad, sicer pa ne …«) in pri tem uporablja 

različne oblike groženj, psihično podkupovanje, izsiljevanje … Cilj nasilne osebe je pri žrtvi 

znižati lastno samozavest ter si ga podrediti. Za nasilneža je značilna ena ali pa več 

osebnostnih motenj. Ta oseba večinoma z okolico normalno komunicira in je med ljudmi 

dobro sprejeta, saj je v komunikaciji zelo prijetna. Vendar to ne velja za vse storilce, saj so 

nekateri v komunikaciji tudi nadležni in vsiljivi, tako da se jih tudi širša okolica izogiba. Po 

Muncu (2010) lahko izsiljevanje obravnavamo kot eno izmed oblik psihičnega nasilja, v 

katerega pa so vključene tudi nekatere druge oblike nasilja (npr. fizičnega) pa tudi grožnje. 

Filipčič (2002) pravi, da je veliko avtorjev psihično nasilje opredeljevalo kot ponavljajoče se 

vedenje, katero otroka prepriča, da je manjvreden, nezaželen ipd. Takšno vedenje storilcev 

nasilnega vedenja žrtvi povzroči negativne posledice na vseh področjih razvoja – vedenjskem, 

miselnem, čustvenem in psihičnem. Posebna oblika psihičnega nasilja (nad otroki) je nasilje 

med staršema v družini. Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008, 3. člen) je 

psihično nasilje »ravnanje, s katerim povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, 

ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.« 

Najpogostejše posledice duševnega nasilja so izguba apetita, občutki krivde pri žrtvi, laganje, 

žrtev izgubi samozavest, neodvisnost, depresija, nezaupljivost v druge osebe, uživanje drog, 

prostitucija, včasih pa žrtve storijo celo samomor. (Filipčič, 2002) Brassard in Donovan 

(2006; nav. po Domiter Protner, 2012) sta analizirala obstoječe definicije psihičnega nasilja in 

ugotovila, da se avtorji strinjajo glede oblik vedenja staršev, katere uvrščamo v omenjeno 

obliko nasilja. Avtorja sta ugotovila nekatere elemente duševnega nasilja: »zaničevanje, 

zastraševanje (sovražno/besedno agresivno starševstvo), odrekanje čustvene dostopnosti 

(čustveno zanemarjanje) in osamitev otroka v zgodnjem otroštvu.« (prav tam: 382)  

Psihično nasilje se od drugih oblik nasilja razlikuje po tem, da se nanaša na odnos in ne toliko 

na dejanje. »Čustveno zlorabljanje zajema dejanja opustitve (zanemarjanje čustvenih potreb) 
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ali storitve (žaljenje, kritiziranje ipd.)« (Bilic, 2009: 48) Pri tej obliki nasilja po navadi med 

storilcem in žrtvijo ne pride do neposrednega stika. Posledice, katere storilec pusti na žrtvi, 

niso vidne, vendar pa je njihov vpliv na osebo močnejši in dolgotrajnejši kot pri nekaterih 

drugih oblikah nasilja. (prav tam) 

5.2.3 SPOLNE ZLORABE 

Vanček (2004) pravi, da o spolni zlorabi otrok govorimo takrat, ko »odrasli uporabi dečka ali 

deklico za zadovoljevanje svojih seksualnih potreb.« (prav tam: 74) Pri tem velja za spolno 

zlorabo tudi otipavanje otrokovih spolovil in prisila otrok, da se dotikajo spolovil odraslih 

oseb, samozadovoljevanje odraslih pred otrokom, otroška prostitucija, gledanje spolnih 

odnosov med odraslimi ter prisila otroka v gledanje pornografskih filmov in fotografij. 

Posledice, katere spolna zloraba pusti na otroku, so odvisne od različnih dejavnikov (npr. 

otrokova starost, razmerje otroka so nasilneža ipd.). (Filipčič, 2002) Vsako nasilje pri otroku 

povzroči stres, kateri se povečuje z daljšanjem nasilnih dejanj. Po navadi se takšna vedenja 

končajo z odhodom otroka od doma, torej takrat, ko se otrok osamosvoji. Vendar pa to ne 

pomeni, da tudi posledice dolgotrajnejšega zlorabljanja izginejo, saj takšna dejanja pustijo na 

otroku močne posledice, katere so lahko prisotne tudi v njegovi odraslosti, npr. depresija, 

misel na samomor, motnje v prehranjevanju, težko zaupajo drugim ljudem, nizko 

samospoštovanje … (prav tam) Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (2008, 3. člen) je 

spolno nasilje nad osebo dejanje s spolno vsebino proti željam žrtve. Žrtev je v takšno dejanje 

prisiljena oziroma zaradi svoje razvitosti še ne razume pomena takšnih dejanj.  

Vanček (2004) med znake, ki kažejo na spolno zlorabljene otroke, prišteva more v spanju 

otroka, motnje prehranjevanja, prikazovanje spolnih situacij v igri, pojavijo se nekatere težave 

v šoli (npr. otrok več ne želi sodelovati pri športnih aktivnostih, nenaden odpor …), otrok se 

umakne iz družbe, občuti bolečine v trebuhu in glavi ipd. Omenjena avtorica posledice 

omenjene zlorabe loči na tri skupine: telesne, čustvene in vedenjske. Med telesne posledice 

prišteva rane, spolne bolezni, krvavitve, bruhanje, anoreksija in bulimija, izguba apetita …, 

medtem ko med čustvene in vedenjske znake prišteva strah pred dotikom, zanemarjanje, 

agresivno in asocialno vedenje, depresivnost, strah pred ločitvijo zaupljive osebe, čutenje 

potrebe po umivanju … G. Buljan - Flander in D. Kocijan - Hercigonja (2003) znake 

spolnega nasilja ločita v 6 skupin: telesni znaki (bolezni spolovil, nosečnost), čustveni (strah 

pred temo, občutek krivde, strah pred zaprtimi vrati, strah pred dotikanjem), spolno vedenje 

(pogosta masturbacija, povečan interes za lastna in tuja spolovila, otroške risbe, katere 

prikazujejo spolni akt, prostitucija), socialno vedenje (motnje spanja, izoliranost, 
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hiperaktivnost, poslušnost, močenje postelje v spanju, ne želi biti sam z neko osebo), 

samopoškodbeno vedenje (otrok se zateče k alkoholu ali drogam, samomori, izguba ali 

prevelik tek, odhod od doma) ter problemi v šoli (kratka pozornost, izostajanje od pouka, 

težko izrazi svoje mnenje, pogosto govori o spolnosti).  

Znaki spolnega nasilja so različni in tudi otroci različnih starosti jih različno prikazujejo 

(mlajši otroci prikazujejo znake spolnega nasilja bolj direktno). (Killen, 2001) Mlajši otroci 

svoje negativne izkušnje prikazujejo skozi igro, risbe ali pripovedi. Tako na primer otrok reče 

vzgojiteljici, da bi se rad igral tako, kot se doma igra z enim od staršev. Če vzgojiteljica 

povpraša otroka, kako se to igrajo starši z njim doma, ji to lahko tudi pokaže ali pa opiše. 

Pogosto se zgodi, da je strokovni delavki v skupini otrok nerodno o tem govoriti in posledično 

rajši spremenijo temo, s tem pa naredijo veliko škodo otroku. Otrok, kateri večkrat pove svoje 

negativne izkušnje in pri tem naleti na izogibanje odraslih, izgubi zaupanje v odrasle osebe in 

svojih izkušenj več noče deliti z drugimi. Starejši otroci velikokrat o teh negativnih spolnih 

izkušnjah pripovedujejo svojim prijateljem, kateri lahko o tem obvestijo odrasle osebe. (prav 

tam) 

5.2.4 ZANEMARJANJE 

Po mnenju Domiter Protnerjevi (2011) je zanemarjanje posebna oblika nasilja v družini, 

katera je tudi pogosto nevidna. Zanemarjanje je po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini 

(2008, 3. člen) ena izmed oblik nasilja, za katero je značilno starševsko opuščanje svojih 

dolžnosti do otroka oziroma osebe, katera potrebuje skrb zaradi svoje bolezni, starosti ali 

drugih okoliščin. Mikuš Kos (1997; nav. po Pajk, 1999) loči tri oblike zanemarjanja – fizično, 

izobraževalno ter čustveno. Fizično zanemarjanje pomeni, da starši oz. zakoniti zastopniki 

otroka ne skrbijo primerno za njegovo prehranjevanje in njegov razvoj, otrok je deležen 

neprimerne skrbi za lastno zdravstveno stanje … G. Buljan - Flander in D. Kocijan 

Hercigonja (2003) pravita, da je posledica takšnega zanemarjanja otrok njihova telesna 

nerazvitost, premajhna/prevelika in umazana oblačila ter telesni znaki na koži, kateri 

pokazujejo na pomanjkljivo higieno. Naslednja oblika zanemarjanja po Mikuš Kosovi (1997; 

nav. po Pajk, 1999) je izobraževalno, kjer starši svojim otrokom onemogočajo šolanje. G. 

Buljan - Flander in D. Kocijan - Hercigonja (2003) k tej obliki zanemarjanja prištevata tudi 

nenudenje pomoči in podpore otroku v času šolanja, nezagotavljanje šolskih potrebščin, 

katere otrok potrebuje, ter neudeleževanje roditeljskih sestankov v šoli. Ta oblika 

zanemarjanja se pogosto dogaja v izobraženih družinah, kjer starši od otroka zahtevajo enake 

ali pa celo boljše učne dosežke, kot so jih imeli sami, ne glede na otroka in njegove želje 
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oziroma zmožnosti. Zadnja oblika zanemarjanja je čustveno, kjer otrok v svoji družini ni 

deležen pozitivnih čustvenih odnosov. (Mikuš Kos, 1997; nav. po Pajk, 1999) Starši ne 

poslušajo svojih otrok, jih ne zanimajo njihove želje, jim ne pomagajo, ko pomoč potrebujejo, 

zato se tudi velikokrat počutijo osamljeno. ( Buljan - Flander in Kocijan - Hercigonja, 2003)  

Zanemarjanje otrok je pogost pojav v družinah z nizkim socialnoekonomskim statusom ter v 

družinah z večimi otroki. Ti starši po navadi niso zaposleni, imajo nizko stopnjo izobrazbe, 

uživajo droge in imajo izkušnje z nasiljem v družini. Pri tem velja opozoriti, da se 

zanemarjanje otrok ne dogaja samo v socialno ogroženih družinah, ampak tudi v 

premožnejših. Razlika je le v tem, da je nasilje v družini v socialno ogroženih družinah lažje 

odkriti, saj so te družine pod oskrbo Centrov za socialno delo in drugih pristojnih inštitucij. 

(Domiter Protner, 2011)  

Velikokrat se zgodi, da otroci, kateri so bili v svojem otroštvu zanemarjeni, prevzamejo vlogo 

svojih staršev, ker naj bi s tem pridobili tisto, kar jim starši niso nudili. Tako se zgodi, da ti 

otroci sami poskrbijo za sebe, pogosto pa tudi za svoje starše. (Killen, 2001)  

5.2.5 VRSTNIŠKO NASILJE 

Vrstniško nasilje je ena izmed najpogostejših oblik nasilja v šolskem prostoru. Je oblika 

nasilja, katera se izvaja skrivoma in storilci žrtvi grozijo s ponovitvijo nasilnega dejanja z 

večjimi posledicami. To je tudi razlog, zakaj je to obliko nasilja težko prepoznati in ukrepati 

proti takšnemu vedenju. »Gre torej za posebno vrsto nasilja, pri katerem povzročitelj ali 

skupina povzročiteljev namerno in kontinuirano uporablja psihično, verbalno, fizično ali 

ekonomsko nasilje nad drugim otrokom/mladostnikom ali skupino otrok/mladostnikov enake 

ali podobne starosti.« (Lešnik Mugnaioni, 2004: 81) Po mnenju avtorice gre pri tej obliki 

nasilja za instrumentalno nasilje, saj storilci to obliko nasilja uporabijo za dosego lastnih 

ciljev – želijo doseči prevlado, izkoriščanje ter ustrahovanje. Storilec nad žrtvijo vzpostavi 

takšen odnos, da se žrtev počuti nemočno oziroma odvisno od storilca, storilec pa takšen 

odnos ohranja z izkoriščanjem in ustrahovanjem žrtve.  

»Vrstniško nasilje je oblika medosebnih odnosov med vrstniki, ki žrtve nasilja čustveno, 

socialno ali fizično poškoduje ali pa materialno oškoduje.« (Lešnik Mugnaioni, 2010: 94) Tu 

pa se pojavi vprašanje, katera vedenja med vrstniki so sprejemljiva in katera ne. Tako nekateri 

avtorji (npr. Milivojević, 2009) pravijo, da gre za vrstniško nasilje le v primeru, ko nasilnež 

uporabi svojo silo, torej telesno nasilje, medtem ko nekateri drugi avtorji (Pušnik, 1999) k tej 

obliki nasilja prištevajo tudi verbalno, psihološko, ekonomsko in socialno obliko nasilja. 
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Večina avtorjev opozarja tudi na t.i. socialno-psihološko obliko medvrstniškega nasilja. Pri tej 

obliki nasilja gre predvsem za »socialno izoliranost, izključevanje, marginalizacijo učenca  s 

strani skupine ali večine v razredu.« (prav tam: 94) J. Pajk (1999) pod vrstniško nasilje uvršča 

naslednja dejanja: mučenje otroka, žaljenje ali pa zaničevanje; grožnje otroku, pregajanje 

oziroma izsiljevanje; otrok je prisiljen početi nekaj, česar ne želi; vrstniki zavračajo otroka, se 

ga izogibajo ter ga ponižujejo.  

Vendar kako prepoznati otroka z izkušnjo medvrstniškega nasilja? M. Ostrman (2002) navaja 

naslednje znake, ki kažejo na medvstniško nasilje pri žrtvi: motnje spanja, regresivne oblike 

vedenja, živčnost, pozabljivost, otrok krade ali pa prosi starše za večjo količino denarja, otrok 

se umakne iz družbe, ima nizko samozavest, na otroku opazimo znake telesnega nasilja 

(modrice, vreznine), otrok ima strah pred temo in telesnim stikom z drugimi otroki, pri otroku 

se pojavijo glavoboli in bolečine v trebuhu ipd.  

5.2.6 INSTITUCIONALNO NASILJE 

Institucionalno nasilje se izvaja v institucijah, katere izvajajo vidne ali nevidne oblike nasilja 

– telesno, psihično, ekonomsko, besedno, spolno … preko svojega delovanja. Razne ustanove 

»s svojimi mehanizmi delovanja prisiljujejo, jemljejo svobodo odločanja, usmerjajo h 

komfornemu vedenju, discipliniranju, marginalizirajo, dopuščajo nestrpnost, dopuščajo oz. 

favorizirajo avtoritarno odločanje, rasizem, šovinizem, seksizem in zlorabo moči.« (Oman, 

2011) Munc (2010) razlikuje med nasiljem v institucijah (npr. psihiatrične ustanove, zapori, 

posebne ustanove) ter nasiljem s strani institucij, kjer razne ustanove vršijo pritisk na žrtve s 

kršenjem človekovih in drugih pravic. »Institucionalno nasilje je instrument strukturnega 

nasilja, reprodukcije družbenih razmerij in ideologije.« (Mugnaioni Lešnik, idr., 2008)  

Oman (2011) med vzroke pri vzgojiteljih, kateri privedejo do omenjene oblike nasilja, 

prišteva zahteve vzgojitelja za strogo poslušnost, njegov avtoritativen pristop do otrok oz. 

mladostnikov, netolerantnost do otrok zaradi lastnih težav, vzgojitelj ni prepričan, ali lahko 

svoje zahteve uveljavi brez groženj ter dajanje prednosti vzgojitelja enemu ali večjemu številu 

otrok, kateri se mu slepo podredijo. Med ostale dejavnike nasilja pa je avtorica dodala še 

vzgojiteljevo osebnost, uveljavljena pravila ustanove, norme, napotki, morala ter kaznovanje 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah …  

Danes ta oblika nasilja ni toliko prepoznavna kot ostale oblike in se o njej ne govori veliko. 

Prvi korak k preprečevanju te oblike nasilja je njegovo prepoznavanje in poznavanje 

uslužbencev ustanov. Nasilje je in vedno bo prisotno v družbi, vendar je pomembno, da ga 
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znamo prepoznati, razumeti in analizirati, saj le tako sami ne bomo izvajalci institucionalnega 

nasilja ter pozitivno vplivali na ostale sodelavce. (Oman, 2011) 

5.3 LASTNOSTI STORILCEV NASILNIH DEJANJ 

Storilci nasilnih dejanj so v večini primerov starši otrok oziroma njihovi bližnji. Čeprav velja 

prepričanje, da večino nasilnih dejanj storijo očetje, so raziskave pokazale, da so v večini 

primerov storilci matere. Kljub temu pa sta za slabo ravnanje z otrokom odgovorna oba starša, 

ne glede na to, kateri od njiju je storilec. Storilci spolnih dejanj so po večini moški, žrtve pa 

punce, medtem ko so pri telesnem nasilju storilci tako moški kot ženske, njihove žrtve pa 

otroci obeh spolov. (Mikuš Kos, 1996) 

Nasilne osebe naj bi po A. Mikuš Kos (prav tam) imele težave z »psihosocialno motenostjo, 

alkoholizmom, psihopatskimi značilnostmi, čustveno labilnostjo, impulzivnostjo, 

eksplozivnostjo,  agresivnostjo in psihotičnimi motnjami.« (prav tam: 70)  

A. Mikuš Kos (prav tam) navaja nekaj tipov mater, pri katerih je večja verjetnost, da bodo 

same slabo ravnale s svojimi otroki; 

• »matere nedonošenčkov ali matere otrok, ki so dolgo časa preživeli na oddelku za 

nedonošenčke, 

• matere s psihosocialnimi ali psihiatričnimi motnjami, 

• matere, ki so same odraščale brez materinske ljubezni ali so bile v otroštvu deležne 

slabega ravnanja, 

• matere, ki živijo v socialni osamitvi, 

• matere, ki si niso želele nosečnosti in ne želijo otroka, 

• mladoletne matere.« (prav tam: 70) 

5.4 RAZLOGI ZA NASILNO VEDENJE 

5.4.1 INDIVIDUALISTIČNE TEORIJE 

Individualistična teorija povezuje nasilno vedenje oseb z njenimi biološkimi dejavniki (npr: 

telesna zgradba človeka, genska predispozicija, moteno delovanje centralnega živčnega 

sistema …), nizko samopodobo, psihopatologijo posameznika, prisotnost čustvenih in 

duševnim motenj … Kashanija in Allana (1998; nav. po Kordič, 2007) sta ugotovila, da je 

antisocialna osebnostna motnja najpogostejši vzrok za nasilno vedenje oseb, kaže pa se v 

»zavračanju družbenih norm in impulzivnosti.« (prav tam: 433). Moški, kateri so nasilni do 

svojih partneric in otrok, so bolj depresivni, sovražni, razdražljivi ter zamerljivi v primerjavi z 
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moškimi, kateri niso nasilni do svoje družine. »Mnogi raziskovalci pripisujejo nasilje moških 

vedenju njihovih partnerk oziroma njihovi osebnosti in trdijo, da mnoge ženske potrebujejo 

zaščito. Drugi pravijo, da gre za naučeno nebogljenost žensk, ki jo pogojuje imobilizirajoči 

teror, zasledimo lahko celo trditve, da so te ženske odvisne od nasilja. « (Johnson, 1995; nav. 

po Kordič, 2007: 433)  

Pomanjkljivost omenjene teorije je ta, da ne predvideva vpliva okolja na človeka – njegov 

razvoj in delovanje, medtem ko socialnobiološka teorija vključuje vpliv družbe na človeka. Po 

socialnobiološki teoriji je vloga nasilja v družini nadzor, saj si le tako lahko moški v družini 

pridobi dominantno vlogo. (Kashani, Allan, 1998; nav. po Kordič, 2007) Danes velja 

prepričanje o povezanosti nasilja v družini z alkoholizmom in uživanjem drugih drog, vendar 

kot opozori K. Filipčič (2002), tega ne moremo trditi, saj ni dovolj dokazov.  

5.4.2 SOCIALNOPSIHOLOŠKE TEORIJE 

Socialnopsihološke teorije poudarjajo pomen socialnega učenja, »ki poteka preko izkušenj 

posameznika in vključuje učenje nasilja v nasilnem okolju.« (Kordič, 2007: 434) 

Najpogosteje uporabljena teorija za razlago nasilja v družini je teorija socialnega učenja, 

katera predvideva, da se posameznik nasilnega vedenja nauči v interakciji s storilci nasilnih 

dejanj. Osebe se preko interakcij »naučijo tehnik izvrševanja kaznivih dejanj ter vrednot, 

stališč, motivov in racionalizacij, ki takšno vedenje podpirajo.« (prav tam: 434) Vedenje oseb 

je torej odvisno od lastnih preteklih izkušenj ter posledic. Nekatere osebe se v kritičnih 

obdobjih obrnejo k agresivnosti in tako od tod izvira prepričanje, da je nasilje v družini 

naučeno vedenje, ki se prenaša skozi generacije. Tako imenovana teorija medgeneracijskega 

prenosa predvideva, da otroci posnemajo vedenja svojih staršev. Griffin in Williams (1992; 

nav. po Kordič, 2007) pravita, da se žrtev v svoji odrasli dobi vede nasilno, saj želi pridobiti 

nadzor nad lastnim življenjem. Otroci od svojih nasilnih staršev dobijo sporočilo, da je 

nasilno vedenje do drugih (partnerja, otrok) dobro in sprejemljivo. Je pa tudi kar nekaj 

dejavnikov družine, kateri lahko otroka zavarujejo pred nasilnim vedenjem v odrasli dobi, in 

sicer socialna podpora okolja, pozitivna samopodoba ter dober socialno-ekonomski status. 

(Kashani, Allan, 1998; nav. po Korič, 2007) Pahl (1995; nav. po Kordič, 2007) opozarja, da 

teorija medgeneracijskega prenosa nasilja ne velja vedno, saj otroci, ki so živeli v nasilnih 

družinah, imajo danes drugačen (nenasilen) odnos do svojih otrok in partnerjev.   
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5.4.3 SOCIOKULTURNE IN KRIMINOLOŠKE TEORIJE 

»Sociokulturne teorije se osredotočajo na vpliv družbenega sloja, izobrazbe in dohodka. 

Skušajo povezati družbene in družinske procese.« (Korič, 2007: 436) Teorija socialno-

ekonomske deprivacije pravi, da so najbolj izpostavljene nasilju v družini osebe z nizkim 

socialno-ekonomskim statusom. Nasilje v družini naj bi bil odziv storilca na stres in 

frustracije. (prav tam) 

Po teoriji konflikta je družina tista, ki mora poskrbeti za preživetje vseh svojih članov. Razne 

raziskave so pokazale, da socialni stres neposredno povzroča nasilje v družini. Starši morajo 

poleg za otroke v družini poskrbeti tudi za opravljanje svojih različnih (in pogosto napornih) 

družbenih vlog ter za ekonomsko stabilnost družine, zaradi česar so pogosto pod vplivom 

stresa. Raziskave so pokazale, da le malo moških, kateri so podvrženi revščini in 

diskriminaciji, je nasilno do svojih družinskih članov. (Filipčič, 2002) Je pa veliko moških, 

kateri niso prikrajšani za nič od zgoraj naštetega, pa so nasilni do svoje družine. Teoriji 

konflikta je podobna tudi teorija pritiska, katera zagovarja povezavo med nasilnim vedenjem 

osebe z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Zagovorniki teorije pritiska predvidevajo, 

»da so ljudje nagnjeni h konformizmu in jih v odklonskost potisne močan pritisk.« (Kordič, 

2007: 436) Če oseba na legitimen način nima možnosti oziroma ne more doseči svojih ciljev, 

se zateče k nasilnim dejanjem. (prav tam) 

Kontrolne teorije oz. teorije nadzora v nasprotju s teorijo pritiska išče razloge za konformnost. 

Zagovorniki omenjene teorije zagovarjajo prepričanje, da človek po svoji naravi ni moralno 

bitje in je povezan z družbo na različne načine. Osebe z boljšimi vezmi z družbo naj bi bile 

manj nagnjene k nasilnim vedenjem v primerjavi z osebami, ki imajo šibke družbene vezi. 

Hirschi (1969; nav. po Kordič, 2007) med dejavnike, kateri krepijo povezanost z družbo, 

navaja navezanost osebe na pomembno drugo osebo (močnejša kot je povezanost, večja je 

kontrola), predanost (kaj vse lahko oseba izgubi ob neprimernem vedenju), vključenost (oseba 

ima posledično manj časa za nasilna dejanja) in življenjska načela osebe. Če se povezanost 

med vsemi naštetimi dejavniki prekine oziroma samo omehča, pride do nasilnega vedenja 

osebe. Pri tem imajo veliko vlogo neformalne institucije (prijatelji, šola, družba), kot tudi 

formalne institucije (policija, sodišče), katere nadzorujejo in kontrolirajo vedenja oseb. 

Omenjena teorija prepoznava povezanost odklonskih vedenj s človekovimi fizičnimi odnosi z 

družino in prijatelji. Ravno zato Smith (1995; nav. po Kordič, 2007) rešitev za nasilne osebe 

najde v povečanju njihovega »konformnega tveganja, tj. tega, koliko lahko izgubi pri odnosih 

in družbenih vezeh zaradi družbeno nesprejemljivega vedenja.« (prav tam: 437)   
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Naslednja teorija je teorija rutinskih dejavnosti, katera družinsko nasilje primerja s kaznivimi 

dejanji, kateri morajo imeti za svojo uspešno uresničitev izpolnjene naslednje pogoje: 

»motivirani storilec, primerna tarča in odsotnost učinkovitega varuha.« (prav tam: 437) Torej 

je razlog, zakaj so moški v družini nasilni, uresničitev njihovega cilja po najlažji poti. Ker je 

družina izolirana, v njej ni prisoten varuh, kar nasilnim osebam še olajša položaj. (prav tam) 

Znotraj družbe, katera ima svoje norme in pravila, obstajajo tudi manjše družbe, katere imajo 

svoja pravila in norme, katera se po navadi razlikujejo od pravil in norm »glavne« družbe in 

veljajo za odklonske. Na to opozori teorija kulturne odklonskosti. Poleg pozitivnosti 

omenjene teorije – namreč pripomore k odkrivanju odklonskih dejanj in pomaga pri ranljivih 

skupinah ljudi – ima lahko tudi negativne učinke, saj lahko privede do diskriminacije. »Šole, 

policija, socialno skrbstvo na primer, imajo lahko določene kraje, rasne in etične skupine ali 

določene družine za stalno in nepopravljivo problematične.« (prav tam: 438) Pri tem se pojavi 

težava, saj drugih oseb, ki so ravno tako lahko krivi oz. soodgovorni za nasilno vedenje, ne 

vidimo in s tem posledično upravičimo nasilna vedenja v družini. (prav tam) 

Teorija socialne dezorganizacije pravi, da na določenih mestnih območjih obstaja »večja 

mobilnost prebivalstva ter visoka koncentracija ljudi s težavami, kot so duševne bolezni, 

alkoholizem in kriminalno vedenje, in tam je nasilje v družini prisotno v večji meri, saj bi 

prebivalci teh območij, če teh težav ne bi imeli, živeli nekje drugje, v stabilnem predmestju.« 

(prav tam: 438) Nekateri raziskovalci (Gelles in Cornell, 1985; nav. po Koridč, 2007) pravijo, 

da se nasilje največkrat pojavlja v delavskem družbenem sloju, čemur pa nasprotujejo 

nekateri drugi raziskovalci (Martin, 1976; Walker, 1978; Dobash, 1980; Pagelow, 1987; nav. 

po Koridč, 2007), ki pravijo, da družinsko nasilje ni povezano z družbenim slojem družine. 

Vzroki za večjo povezanost med družinskim nasiljem in nižjim družbenim slojem so te, da so 

v raziskavah najpogosteje vključene ženske iz zatočišč, uporabljeni so policijski podatki ter 

podatki, pridobljeni od Centra za socialno delo. Omenjena teorija se po mnenju nekaterih 

poznavalcev preveč naslanja na statistične podatke in pri tem ne upošteva dejstva, da je na 

območju, kjer živi delavski sloj, večkrat prisotna policija in posledično se nasilna vedenja 

večkrat odkrijejo. (prav tam)  

Teorija virov predvideva, da moč odločanja znotraj družine izhaja iz količine in vrednosti 

virov posamezne osebe, kateri so lahko materialni ali pa organizacijski (npr: sorodstvene in 

politične vezi ipd.) Od tod izhaja moška moč v družini, saj velja prepričanje, da je njihova 

moč posledica »vrednejših ekonomskih in organizacijskih virov, ki jih poseduje.« (Filipčič, 
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2002: 78) Goode (1971; prav tam) pravi, da če ima oseba več virov zunaj družine, manjša je 

možnost, da bo nasilna do svoje družine. K. Filipčič (2002) pravi, da moški uporabijo svojo 

silo v primeru odsotnosti virov oziroma njihovem nezadostnem številu. Za nasilne moške v 

družini je značilna nizka stopnja izobrazbe, služba z majhnimi prihodki in nizka spretnost v 

ohranjanju stikov z ostalimi ljudmi.  

5.4.4 FEMINISTIČNE TEORIJE 

Zagovornice feministične teorije pokažejo, da je veliko otrok, predvsem deklic, zlorabljenih v 

času otroštva s strani odraslih, predvsem moških, in tako porušijo mit o srečni in varni 

družini. Feminizem je dosegel tudi spremembo definicije nasilja v družini, in sicer je to 

postalo socialni problem in ne več problem med žrtvijo in nasilnežem. Feministke podajo tudi 

kritiko družbe, saj pravijo, da prevladujoči družbeni položaji moških povzročijo njihovo 

dominacijo v družini. Ženskam je preprečen dostop do vodilnih položajev v družbi  in tako se 

vzdržuje njihov podrejeni položaj. Predstavnice omenjene teorije pravijo, da je nasilje v 

družini predvidljivo in vsakdanje. Po njihovem mnenju je takšno vedenje v družini družbeni 

problem, saj je to posledica neenakosti moči med moškim in žensko tako v družni kot tudi v 

družinskem življenju. Ženske so pogosto finančno in socialno odvisne od svojih partnerjev in 

ravno zaradi tega so v podrejenem položaju in posledično izpostavljene nasilju v družini. 

Možje se vedejo nasilno do svojih partnerk za dosego moči, do katere so po njihovem mnenju 

upravičeni zaradi svojega položaja v družbi. (Kordič, 2007) 

»Feministična psihoanaliza vidi vzrok za nasilje moških nad ženskami v tem, da je ženska le 

kopica lastnih projekcij povzročitelja s fantazijami o njegovi identiteti, moči in nadvladovanju 

drugega ter moški za žensko kopica njenih identitetnih fantazij o zaščitniku, fantazij o 

družinski celici in žrtvovanju za drugega.« (Zaviršek, 1997; nav. po Kordič, 2007: 441) Dečki 

v svojem odraščanju vidijo moške (svoje očete) kot osebe, katere imajo moč, medtem ko je 

vzgoja punc drugačna, saj jih učimo, da se pustijo voditi in se po potrebi žrtvujejo za druge. 

Orme (1994; nav. po Kordič, 2007) pravi, da so tako kot moški tudi ženske lahko nasilne, 

vendar so bile one socializirane v nenasilne osebe, torej bi bili tudi moški lahko nenasilni. 

Predstavnice feminističnega gibanja rešitev vidijo v »ustvarjanju enakih možnosti v 

izobraževanju in pri delu, predvsem s spremembami zakonodaje in stališč.« (prav tam: 441)  
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5.5 LASTNOSTI ŽRTEV NASILJA 

Žrtve nasilja v družini lahko prepoznamo po različnih znakih, vendar je pri tem pomembna 

previdnost, saj so lahko nekateri znaki povezani tudi z drugimi družinskimi okoliščinami. 

(Filipčič in Klemenčič, 2011) Avtorici navajata nekatere pogoste znake, ki kažejo na nasilno 

vedenje nad otrokom: 

• »poškodbe na obrazu, 

• otrok pogosto toži zaradi različnih bolečin (glavoboli, bolečine v trebuhu …), 

• težave/bolečine pri sedenju, hoji, 

• očitna slaba prehranjenost, 

• seksualno agresivno, neustrezno, promiskuitetno vedenje/verbalizacija, 

• kraja hrane v šoli, 

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

• utrujenost, 

• žalost, 

• izmikanje skupnim aktivnostim v VIZ ali stikom z vrstniki, 

• pri telesni vzgoji se otrok noče obleči v športna oblačila, 

• izbruhi jeze, usmerjeni na učitelje ali vrstnike, 

• izvajanje vrstniškega nasilja, 

• uživanje alkohola in drog, 

• pogosto izostajanje od pouka ali zamujanje pouka, 

• pasivno, umaknjeno, afektivno topo odzivanje, 

• strah pred odhodom domov, pred starši.« (prav tam: 16) 

Osebe z izkušnjo nasilnega vedenja v svojem otroštvu imajo posledice tudi v odraslosti: 

občutijo tesnobo, imajo težave pri spanju, depresivnost, pogosto mislijo na samomor, 

zlorabljajo droge, imajo težave pri spolnosti, imajo potravmatsko stresno motnjo ter se nasilno 

vedejo do lastnih otrok. (Mikuš Kos, 1996)  

Dolgotrajna izpostavljenost nasilnim vedenjem otrok privede kasneje so viktimizacije, kar 

pomeni, da je žrtev nasilja v družini tudi pozneje, ko izstopi iz svoje primarne družine, še 

vedno žrtev nasilnežev. (prav tam) 
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5.6 POSLEDICE NASILJA 

Nasilje nad otroki pusti na njih različne posledice, katere so odvisne tudi od izpostavljenosti 

otroka nasilnemu vedenju. Najhujše posledice so tako telesne poškodbe otrok ali včasih celo 

smrt otroka. (Mikuš Kos, 1996) Avtorica (prav tam) pravi, da so posledice nasilnih dejanj nad 

otrokom odvisne od različnih dejavnikov: narave storitve ali opustitve (butanje otrokove 

glave ob zid, spolno izkoriščanje …), družinske situacije, narave otroka, varovalnih 

dejavnikov v življenju otroka, starosti otroka in njegove osebnosti, izpostavljenost otroka 

nasilnemu vedenju (trajanje, pogostost nasilja), intenzivnost nasilja nad otrokom, odnos 

otrok-storilec, odziv družine in pristojnih institucij na nasilno vedenje ter možnost nudenja 

pomoči otroku in njegovi družini. (prav tam) 

Nasilje pusti na otroku kratkoročne ali dolgoročne psihološke posledice, katere so odvisne od 

pomena dejanja za otroka. »Osebni pomen določajo otrokove predhodne izkušnje, odnos do 

osebe, ki ga trpinči, otrokove zmogljivosti in sposobnosti obvladovanja težav ter celotni 

okvir, v katerem se trpinčenje dogaja.« (prav tam: 77) Velik vpliv na doživljanje nasilja nad 

otrokom imajo tudi otrokovi razvojni dejavniki – raven fizičnega, miselnega in čustvenega 

razvoja »tvorijo otrokovo notranje okolje in sopogojujejo njegov odziv na slabo ravnanje.« 

(prav tam: 77)  

Kot navaja A. Mikuš Kos (prav tam), sta Martin in Elmer ugotovila, da ni veliko dokazov, 

kateri bi potrdili domnevo o povezavi nasilja nad otrokom v njegovem otroštvu s posledicami 

v njegovem kasnejšem življenju. Otroci žrtve nasilja v svoji odraslosti se z grenkobo 

spominjajo svojih otroških dni in so nezaupljivi. Kot opozori avtorica (prav tam), »ni 

enostavnih statističnih zvez med osebnostnimi lastnostmi odraslih, njihovim psihosocialnim 

delovanjem in tem, kar so pretrpeli v otroštvu.« (prav tam: 77)  

5.7 KROG NASILJA 

Številne raziskave (Muršič, 2012) so pokazale povezanost nasilja v družini z nasiljem v 

šoli/vrtcu. Družina in šola/vrtec sta povezana na več ravneh: če je otrok žrtev nasilja v družini, 

to vpliva na njegovo bivanje v šoli/vrtcu in tudi na samo izobraževalno ustanovo; nasilje v 

družini je prisotno tudi v prostorih izobraževalnih ustanov ali njeni okolici; če vrtec/šola 

zaznata nasilje v družini, to vpliva na družino in ravno tako odzivi staršev na pojav nasilja nad 

otroki vpliva na vzgojno-izobraževalno inštitucijo … Na povezavo med družinskim nasiljem 

in nasiljem v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah je opozorila Caty Widom (Widom, 1989; 

nav. po Muršič, 2012), ki je ugotovila, da so otroci z izkušnjo nasilja v družini bolj nasilni do 
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sorojencev in/ali vrstnikov, partnerjev, svojih otrok in ostalih ljudi. Pri tem gre za t.i. »tezo 

cikličnega in medgeneracijskega prenosa nasilja«, s katerim danes pojasnjujemo medosebno 

nasilje, katerega doživljajo osebe z izkušnjo nasilja. (prav tam, 27) Pri tem pa je potrebno 

opozoriti, da ta prenos ni nujen, saj večina odraslih, ki so v svojem otroštvu imeli izkušnje z 

nasiljem, se do svojih otrok ne vedejo nasilno. Svetovna zdravstvena organizacija je 

ugotovila, da se povezava med nasiljem v družini in nasiljem v šoli/vrtcu ohranja v prisotnosti 

nekaterih dejavnikov tveganja (npr: socialni, ekonomski), medtem ko varovalni dejavniki 

(npr: socialna podpora …) pripomorejo k prekinitvi nasilnih dejanj. (Muršič, 2012) 

 

6 RAVNANJE STROKOVIH DELAVCEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH 

USTANOVAH  OB ZAZNAVI NASILJA NAD OTROKOM 

6.1 PREPREČEVANJE NASILJA NAD OTROKI 

6.1.1 PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI 

Munc (2010) pravi, da je nasilno vedenje posledica »slabe ali nezadostne komunikacije med 

dvema ali več osebami,« (prav tam: 27) oziroma kot pravi sam, medsebojni pogovori niso 

kvalitetni. Komunikacija v družini je danes pogosto omejena le na splošne informacije (kaj 

bomo jedli za kosilo, pospravi sobo, kaj imaš za domačo nalogo ipd.) in ne rešujejo 

družinskih konfliktov. Partnerja v družini se ne pogovarjata, posledica tega pa je, da ostane 

veliko besed neizgovorjenih in to povzroča napetost med partnerjema in posledično privede 

do nasilnih vedenj. Ljudje v današnji družbi se ne znamo pogovarjati in reševati težav skozi 

pogovore, ne znamo se pogovarjati o nam obremenjujočih temah. Po mnenju Munca (prav 

tam) je pogovor med partnerjema najboljši način za preprečevanje nasilja v družini. Pogajanja 

in mediacija so pogosto dober način za reševanje medsebojnih sporov na vseh področjih 

življenja. »Iskanje kompromisov pomeni tudi delno odstopanje od svojih lastnih trdnih stališč, 

popuščanje, ki ni na škodo lastne svobode in pravic, ampak iskanje skupnega v tistem, kar nas 

ločuje.« (prav tam: 29)  

Z nepogovarjanjem med partnerjema prej ali slej pride do nasilja. Če se ozremo nazaj, lahko 

kaj hitro pridemo do točke začetka »propada« dobrih medosebnih odnosov. »Gre za prvi, 

evidentni pojav nasilja, ki pogosto ostane neprepoznan.« (prav tam: 29) Pomembno je, da 

prepoznamo in ustavimo vsako najmanjše nasilno vedenje, saj le takrat lahko vplivamo na 

storilca in ga poskušamo prepričati v nemoralnost svojih dejanj. (prav tam) 
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G. Čačinovič Vogrinčič (2007) pravi, da spoštljivo zavezništvo z otrokom pripomore k 

življenju brez nasilja. W. C. Madsen (1999; nav. po Čačinovič Vogrinčič, prav tam) pravi, da 

»spoštljivo zavezništvo vsebuje odločitev, biti na otrokovi strani, v odnosu, ki prizna otrokove 

vire, znanja, zmožnosti, upanja in sanje.« (prav tam: 155) Spoštljivo zavezništvo z otrokom 

varuje otroka pred nasilnimi dejanji, saj »omogoča dovolj dobrih izkušenj o sodelovanju, ker 

se nabirajo izkušnje o soljudeh, ne o sovražnikih.« (prav tam: 156) Otroci dobijo občutek 

varnosti in izkušnjo o življenju brez nasilja. Vsak otrok potrebuje starše, kateri bodo znali 

vzpostaviti zavezništvo za otroka in ne zavezništvo proti njemu. Bistvo zavezniškega odnosa 

med staršema je, da upoštevata drug drugega pri ravnanju z otrokom – starša sta med seboj 

različna, a sta vedno sposobna doseči kompromis in otroka ne vpletata v lastne težave. To pa 

lahko storijo le starši, kateri so intimno povezani z lastnim otrokom. (prav tam)  

6.1.2 PREPREČEVANJE NASILJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH 

Razni modeli, strategije in programi za preprečevanje nasilja v šoli in tudi v vrtcu ne morejo 

biti uspešni brez sistemskosti in celovitosti, kar različni avtorji razumejo predvsem v dveh 

smereh. Pušnik, 1999, Popp, 2003 ipd. razumejo omenjena pojma kot »vključitev vseh treh 

subjektov: učencev, učiteljev (šole) in staršev v programe preprečevanja vrstniškega nasilja v 

šoli« (Lešnik Mugnaioni, 2012: 161), medtem ko  Muršič in Filipčič, 2002, Lešnik Mugnaioni 

idr, 2009 ipd. menijo, da imajo poleg učencev, šole/vrtca in staršev pomembno vlogo pri 

preprečevanju nasilja v šoli/vrtcu tudi nasilne interakcije v VIZ in nasilje v otrokovi družini. 

Omenjeni avtorji so prepričani, da je potrebno preprečevati vsakršno obliko nasilja nad otroki 

ne glede na kraj izvajanja (šola, družina). (prav tam) 

Naloga šole/vrtca je, da pomaga vsem osebam z izkušnjo nasilja, to pa lahko stori le, če se 

reševanja nasilja loči sistematično. To pomeni, da šola/vrtec spremlja konflikte in agresivnost 

učencev ter spremlja pojave nasilja; VIZ naredi načrt, kako bodo izboljšali situacijo in v njem 

natančno opredelijo naloge učencev in njihovih staršev ter strokovnih delavcev. Izdelan načrt 

je potrebno uporabiti v praksi in ga nato tudi evalvirati. Omenjeni pristop se prične ukvarjati s 

preprečevanjem nasilja, še preden se pojavi. »Delo na tem področju se načrtuje in evalvira ter 

vseskozi dopolnjuje, izboljšuje« (prav tam: 161) 

Pomemben element za nenasilje v šoli/vrtcu je tudi kultura šole/vrtca. Nekatere raziskave »pri 

tem posebej izpostavljajo vodstveno kulturo, organizacijske dejavnike, nestabilnost v šoli, ki 

učiteljem ne zagotavlja varnosti in jih ne motivira za delo.« (prav tam: 165)  
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Za preprečevanje nasilnih odnosov med in nad učenci je pomembno, da imajo učenci 

zaupanje v vsaj eno odraslo osebo, katera mu lahko priskoči na pomoč ob težavnih trenutkih 

in se lahko vedno zanese na njo. Poleg tega pa bi šole/vrtci morali imeti še nekatere druge 

dejavnike, kateri preprečujejo nasilje: »jasna pravila, navodila, smernice vedenja v šoli, 

dosledno omejevanje neprimernega, nespoštljivega ravnanja, konsistentne posledice kršitev, 

povečan nadzor, prisotnost učiteljev (zlasti zunaj razreda), spodbujanje medosebne 

povezanosti, odnosov simpatije ali vsaj odnosov strpnosti, spoštljiva, poštena, enakopravna, 

pravična obravnava vsakogar, odzivna, prilagodljiva, nenasilna kultura šole, povezanost šole 

in lokalne skupnosti.« (Muršič, 2012: 31)  

Za preventivno delovanje proti nasilju tako v šoli/vrtcu kot tudi v družini je pomembna varna 

šolska skupnost, katero je potrebno znova in znova graditi – je torej nedokončen proces, pri 

tem pa je pomembno, da vključimo vse člane šolske skupnosti. (Daniles in Bradley, 2011; 

nav. po Muršič, 2012) Dosedanje izkušnje kažejo, da je potrebno za nenasilne odnose med 

posamezniki »izboljšati zavedanje in odgovornost učiteljev, učencev in staršev glede nasilja 

ter skupaj načrtovati, izvajati in vrednotiti spoprijemanje s tem izzivom.« (prav tam: 32) Za 

preprečevanje in prekinitev nasilnih dejanj imajo pomembno vlogo tudi strokovni delavci 

vrtca/šole, ki si naj prizadevajo za vzpostavitev varne šolske skupnosti, katera predstavlja 

zaščitni dejavnik otrok z izkušnjo nasilnega življenja. Naloga strokovnega delavca je, da nudi 

oporo otroku tako, da je oseba vredna zaupanja ter sodeluje tudi z drugimi organi, 

organizacijami, usposobljenimi za nudenje pomoči žrtvi nasilja. (prav tam) 

Ena izmed pomembnejših kompetenc strokovnega delavca pri soočenju z nasiljem je njegova 

čustvena kompetenca, saj učenje in znanje o čustvih ljudi spodbuja »razvoj 

socialnoemocionalnih zmožnosti:  

• kritično presojanje zakoreninjenih civilizacijskih »mitov« (zablod) o čustvih 

• prepoznavanje čustev pri sebi in pri drugih 

• poznavanje različnih čustev (celotnega spektra) 

• sprejemanje odgovornosti za lastna čustva in njihovo izražanje 

• avtonomno, sočutno, solidarno, nenasilno izražanje čustev 

• doživljanje in izražanje konstruktivnih čustev do samega sebe 

• ustrezno upravljanje čustev (pri komuniciranju, soočanju s konflikti, sprejemanju 

odločitev, ocenjevanju tveganj, pogajanju, reševanju vsakodnevnih izzivov, 

obvladovanju stresa) 
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• zmožnost osredotočanja na prednostne stvari (na katera nas opozarjajo naša čustva) 

• zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja ter po potrebi ustrezne prekinitve čustvene 

povezanosti s posameznimi ljudmi 

• zmožnost zavzemanja zase, za svoje pravice in iskanja pomoči (na primer ob nasilni 

viktimiziranosti) 

• zmožnost, da si opomoreš po težkih emocionalnih izkušnjah.« (Filipčič in Muršič, 

2010: 8)  

Dosedanje izvajanje programov socialnoemocioalnega učenja kažejo dobre rezultate tako pri 

razvijanju osebnostne kot tudi skupinske kompetentnosti, izboljšali so se odnosi med osebami 

v šolskem okolju in tudi samo vzdušje v VIZ, učenci so pričeli dosegati boljši učni uspeh ter 

okrepili prosocialno vedenje. (Durlak idr., 2011; nav. po Muršič, 2012) Če želimo uspešno 

socialnoemocionalno učenje, je pomembno, da le-tega vključimo v vse šolske dejavnosti in 

vse člane šolske skupnosti. (prav tam)  

6.2 KAKO RAVNATI OB SUMU NASILJA NAD OTROKOM 

Ravnanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob sumu na 

kaznivo dejanje nasilja v družini ureja Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-

izobraževalne zavode (2009; v nadaljevanju Pravilnik). 3. člen Pravilnika (2009) nalaga 

strokovnim delavcem, da morajo ob sumu na nasilje nad otrokom takoj obvestiti svetovalnega 

delavca vrtca/šole. Če ima otrok vidne znake nasilja (telesnega, spolnega, psihičnega), mora 

vzgojitelj/učitelj sam ali ob pomoči svetovalnega delavca ustanove obvestiti center za 

socialno delo oziroma po lastni presoji tudi policijo in narediti zapisnik dogodka, v katerega 

zapiše svoja opažanja ter informacije, ki jih je pridobil od otroka. (3. člen, prav tam)  

Zapis dogodka 

Vzgojitelj/učitelj sam ali s pomočjo svetovalnega delavca vzgojno-izobraževalne institucije 

napiše zapisnik dogodka, ki je uradni dokument. Zapis predstavlja osnovo za prijavo nasilja 

nad otrokom Centru za socialno delo ali policiji. Strokovni delavec v zapis zapiše »vse 

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

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

otroka. (4. člen, prav tam) 

K. Filipčič in I. Klemenčič (2011) opozorita, da mora oseba, katera naredi zapisnik dogodka, 

zapisati vsa imena, kraje, dneve in čas tako, kot jih otrok navaja. Potrebno je zapisati tudi 

nespremenjene otrokove slengovske in ostale uporabljene izraze. Zapis otrokovega 
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pripovedovanja je pomemben za nadaljnje postopke. V primeru zapisa informacij drugih 

pomembnih oseb v postopku moramo zapisati imena teh oseb in njihovo razmerje do otroka 

(starš, babica ipd.) in situacijo, v kateri smo prišli do pridobljenih informacij (govorilne ure 

ipd.) Pomembno je, da oseba, ki zapisuje zapisnik, pri svojem delu ostaja objektivna. V 

uradni zapisnik ne smemo vnašati lastnih čustev, sodb in mnenj. V primeru nejasne otrokove 

pripovedi moramo postavljati tudi takšna vprašanja, katera morajo biti kratka, jasna in 

nevtralna brez sugestij. (prav tam) 

Pri zapisu zapisnika moramo dogodek opisati čim krajše in jedrnato. Vsebovati mora 

pomembne podatke – kaj in kdaj se je zgodilo ter kdo je nasilna oseba. Ko zapisujemo 

otrokove besede, poskušamo čim večkrat uporabljati premi govor in zapisati dobesedne 

otrokove besede. Med otrokovo izpovedjo ne pišemo zapisnika, ampak samo ključne 

otrokove besede (datum, imena, kraji dogodka ipd.), sam zapisnik naredimo takoj po 

končanem pogovoru. Pomembno je, da otroku pojasnimo, da smo njegove besede zapisali in 

mu razložimo nadaljnji postopek ter mu na njegova morebitna vprašanja odgovorimo. 

Strokovnemu delavcu, ki zapiše zapisnik dogodka, je v pomoč obrazec zapisa2, kateri je 

priložen Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. (prav tam) 

V obrazec so vključene vse potrebne informacije za prijavo suma nasilja v družini – ime 

vzgojno-izobraževalnega zavoda, ime in priimek žrtve, ime osebe, katera je naredila zapisnik 

dogodka ter njegovo delovno mesto (vzgojitelj, učitelj ipd.), pripoved otroka oziroma druge 

osebe ter dodamo mnenje o potrebi po takojšnji zaščiti otroka. V nadaljevanju obrazca sledi 

rubrika »predaja zapisa svetovalni službi«, kamor zapišemo ime in priimek osebe, katera je 

zapis naredila ter ime in priimek svetovalnega delavca, katere je zapis prevzel. (prav tam) 

Ravnatelj ali svetovalni delavec ustanove mora najpozneje v 24 urah po zapisu dogodka o tem 

obvestiti Center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo. Ravno tako mora Centru za 

socialno delo podati pisno prijavo o nasilju v družini skupaj z zapisnikom. Strokovni delavec 

vzgojno-izobraževalne institucije po Pravilniku (2009) ni dolžan o svojih opažanjih obvestiti 

starše otrok. To lahko stori, če presodi, da bo to otroku koristilo. (prav tam, 5. člen) 

Sklic internega tima 

6. člen Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode (2009) 

predvideva sklic internega tima vzgojno-izobraževalne ustanove, katerega sestavljajo 

svetovalna služba VIZ, vzgojitelj/razrednik žrtve ter oseba, katera ja zapisala zapisnik 

                                                           
2
 Glej prilogo 1 
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dogodka. Navzočnost ravnatelja je nujna le na prvem srečanju internega tima. Po omenjenem 

Pravilniku je vodja tima svetovalni delavec ustanove, v primeru njegove odsotnosti pa 

ravnatelj zavoda. Filipčič in Klemenčič (2011) pravita, da je interni tim zadolžen za »pripravo 

pomoči otroku, obenem pa bo omogočal medsebojno podporo vsem delavcem, ki delajo z 

otrokom – žrtvijo.« (prav tam: 28) Vsak član internega tima opravlja naloge iz svojega 

strokovnega področja. Po navadi svetovalni delavec prevzame vlogo nudenja podpore in 

sodelovanja s starši oz. skrbniki otroka. (prav tam) 

6. člen Pravilnika (2009) predvideva sodelovanje internega tima vzgojno-izobraževalnega 

zavoda z drugimi institucijami: Center za socialno delo, policija in sodišče. Ves postopek vodi 

Center za socialno delo oz. multidisciplinarni tim, kateri se sestavi glede na posamezni 

primer. (Filipčič in Klemenčič, 2011) Člani internega tima vzgojno-izobraževalnih inštitucij 

so dolži posredovati vse informacije o otroku (načrt pomoči, nudenje pomoči otroku)  

multidisciplinarnem timu. (prav tam) 

Interni tim se sestaja po potrebi in na vsakem sestanku je potrebno narediti zapisnik, ki je 

uradni dokument in v katerega se vpišejo »sklepi o dogovorjenih nalogah, njihovih nosilcih in 

časovnih rokih za izvedbo nalog.« (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-

izobraževalne zavode, 2009, 8. člen) 

6.3 NALOGE ZAPOSLENIH V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH OB 
POJAVU NASILJA NAD OTROKI 

Ravnatelj vzgojno-izobraževalne ustanove 

Ravnatelj je uradna oseba vzgojno-izobraževalne inštitucije in posledično odgovorna oseba za 

delovanje internega tima. Kljub temu da ravnatelj po Pravilniku o obravnavi nasilja v družini 

za VIZ (2009, v nadaljevanju Pravilnik) ni dolžan biti na sestankih internega tima (razen na 

prvem srečanju), mora biti seznanjen z dogajanjem, saj le tako lahko podaja informacije 

drugim ustanovam. Pomembno vlogo ima tudi pri zagotavljanju varstva osebnih podatkov 

otroka, kateri so pomembni za delovanje internega tima ter pri obveščanju ostalih strokovnih 

delavcev njegove vzgojno-izobraževalne ustanove. (Filipčič in Klemenčič, 2011) 

Ravnatelj mora poskrbeti, da vzgojitelji/učitelji staršem otrok podajo informacije o nasilju v 

družini in o vlogi VIZ pri nadaljnjem ravnanju ob sumu nasilja v družini. Starše morajo na 

govorilnih urah ali roditeljskih sestankih seznaniti z vsebino Pravilnika o obravnavi nasilja v 

družini za vzgojno-izobraževalne zavode ali pa omenjeni pravilnik vključiti v Vzgojni načrt 

vrtca/šole. Ker je soočanje strokovnih delavcev z nasiljem v družini tudi za njih lahko stresno, 
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jim mora ravnatelj ustanove nuditi ustrezno strokovno pomoč za to usposobljenih ljudi (razna 

posvetovanja, zunanje supervizije …). (prav tam)  

Svetovalna služba 

V primeru, da je svetovalni delavec vodja internega tima, je njegova naloga tudi sodelovanje z 

multidisciplinarnim timom pri Centru za socialno delo. Svetovalni delavec mora nuditi 

svetovanje  otroku, vzgojitelju/učitelju, drugim strokovnim delavcem VIZ in staršem, poleg 

tega pa mora presoditi, ali je otroku potrebna strokovna pomoč strokovnjaka izven vzgojno-

izobraževalne ustanove in ga ob soglasju staršev oziroma multidisciplinarega tima CSD 

napotiti k ustreznim strokovnjakom. Svetovalni delavec VIZ poleg vseh naštetih nalog 

opravlja tudi pogovore s skupino otrok (razredom), v kateri je bila žrtev, saj posledice nasilja 

nad otroki vplivajo na skupino otrok, katere del je tudi otrok – žrtev. (prav tam) 

Vzgojitelj/razrednik otroka 

Vsi strokovni delavci vrtca/šole skrbijo, da vrtec/šola predstavlja za otroka varovalni 

dejavnik, največjo vlogo pri tem pa ima zagotovo vzgojitelj/razrednik otroka. Ko otrok želi 

nekomu zaupati svoje težave, je ta oseba najpogosteje vzgojitelj/razrednik otroka, saj le-ta z 

njim preživi največ časa. Pomembno je, da vzgojitelj/razrednik žrtve tesno sodeluje s 

svetovalnim delavcem, saj le tako lahko slednji prenese informacije multidisciplinarnemu 

timu CSD in vzgojitelju/razredniku nudi ustrezne oblike intervizije. Vzgojitelj/razrednik 

skupaj z otrokom načrtujeta delo in ob morebitnih otrokovih učnih težavah mu zagotovi 

dodatno pomoč in prilagoditve za doseganje učne uspešnosti. (prav tam) 

Drugi strokovni delavci VI inštitucije  

V Pravilniku o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode ni zapisanih 

nalog vseh ostalih zaposlenih strokovnih delavcev v VI inštituciji. »Tudi brez tega pa je 

razumljivo, da vsi dejavno sodelujejo pri pripravi, izvedbi in evalvaciji načrta pomoči 

oziroma svetovanja ter otroku zagotavljajo podporno okolje.« (Filipčič in Klemenčič, 2011: 

40)  
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7 ZAKLJUČEK 

Deklaracija o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1948, velja za vse ljudi tega sveta – 

torej tako za odrasle kot tudi za otroke. Pojavi se vprašanje, zakaj potem otroci potrebujejo 

poseben dokument, ki jim bo formalno pravno dajal pravice. Po drugi svetovni vojni so bili 

sprejeti razni dokumenti, ki so otrokom dajali enake pravice kot odraslim. Ker ni bilo nikjer 

zapisano, da so posebne pravice samo za odrasle oz. samo za otroke, se je pojavilo 

prepričanje, da veliko zapisanih pravic otroci ne morejo biti deležni – »za številne izmed teh 

pravic je veljalo, da jih otrok, ki je nedorasel, neizoblikovan, potreben varstva in podpore 

(odraslih), ne more niti prevzeti in še manj uresničevati.« (Mendez, 2007; nav. po Šelih, 2015: 

13) Tako se je pojavilo prepričanje, da je za otroke potrebno poskrbeti ter jih zaščititi in leta 

1989 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah.  

Republika Slovenija je v Ustavi zapisala določbe o človekovih pravicah in del le-teh so tudi 

pravice otrok. Država do danes še ni sprejela nobenega posebnega zakona, ki bi se nanašal le 

na otrokove pravice, so pa njihove pravice vključene v več zakonov na različnih področjih, 

npr. Zakon o vrtcih (1996), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004), Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini (2009) …  Kljub omenjenim zakonom pa v Sloveniji še vedno 

niso zakonsko prepovedane lažje oblike telesnega nasilja nad otroki v družini.  

Za prekinitev nasilja v družini imajo lahko pomembno vlogo tudi strokovni delavci v vrtcu. 

Pomočnica vzgojiteljice oz. vzgojiteljica v skupini otrok je dolžna prijaviti sum nasilja v 

družini svetovalni delavki v vrtcu, ona pa Centru za socialno delo. Pogostokrat je slišati, da 

strokovni delavci v VIZ ne prijavijo nasilnih oseb zaradi strahu, da bodo tudi sami postali 

žrtve nasilneža. Pred tem tudi njih ščiti Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-

izobraževalne zavode (2009), saj v 12. členu navaja, da je ravnatelj oziroma njegov pomočnik 

dolžan podati prijavo na policijo, če je strokovni delavec v njegovem zavodu postal žrtev 

nasilja.  

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer (2014) pravi, da bi za prekinitev nasilja v 

družini oziroma zmanjšanje njegovega pojavljanja bilo potrebno v vzgojno-izobraževalne 

procese vključiti vsebine o otrokovih in človekovih pravicah. Le tako se bodo otroci lahko 

zavzeli za svoje pravice in preprečili nasilna dejanja odraslih. Ti otroci bodo nekoč odrasli, ki 

bodo svoje znanje o otrokovih in človekovih pravicah prenašali na lastne otroke in tako 

pripomogli k prekinitvi nasilnih dejanj.  
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9 PRILOGE 

9.1 PRILOGA 1: ZAPIS O NASILJU NAD OTROKOM V SKLADU S PRAVILNIKOM 
O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE 
ZAVODE 

Ustanova: Podatki o otroku: 

Priimek in ime: 

Spol (Obkrožite!)  M                 Ž 

Rojstni datum:              Razred: 

(popolni podatki o vzgojno-izobraževalnem 
zavodu, naslov) 

Zapis izdelal:                                                          Delovno mesto: 

Zapis 

 

 

 

(Po potrebi dodajte vrstice.) 

Ali je strokovni delavec VIZ že obvestil CSD oziroma izven poslovnega časa centra 
interventno službo CSD o potrebni ustrezni zdravstveni oskrbi oziroma takojšnji zaščiti 
otroka? 

(Obkrožite!)  DA                    NE 

Obrazložitev: 

 

 

(Po potrebi dodajte vrstice.) 

Datum in ura, ko je otrok v razgovoru poročal o dogodku ali ko so bili opaženi znaki 
nasilja nad otrokom. 

Datum:                                                Ura: 

PREDAJA ZAPISA SVETOVALNI SLUŽBI: 

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

Ime in priimek svetovalnega delavca, ki je            Zapis prevzet                   podpis: 

zapis prevzel:                                                          dne: 

                                                                                ob: 

Tel. št. svetovalnega delavca: 

Kdo v VIZ je bil v skladu s pravilnikom obveščen o dogodku oziroma informaciji? 

Ime in priimek:                                 Datum in čas:               Obvestil: 

Ime in priimek:                                 Datum in čas:               Obvestil: 

Podpis odgovorne osebe VIZ in žig 


