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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila fizično in psihično kaznovanje otrok, se 

dotaknila zgodovine kazni in kaznovanja otrok danes. V nalogi sem opozorila na nasilje, ki ga 

povzroča kazen in neželene učinke ter dejavnike, ki vplivajo na kazen. Opozorila sem tudi na t.i. 

prikriti kurikulum, saj menim, da je kaznovanje otrok v vrtcu del le-tega. 

 

V empiričnem delu naloge sem raziskovala kaznovanje otrok nekoč in danes in sicer predvsem 

razmerje med fizično in psihično kaznijo nekoč in danes. Z anketiranjem odraslih, ki so vrtec 

obiskovali pred več kot 25 leti, in standardiziranim intervjujem z otroki, ki so v vrtcu danes, sem 

ugotavljala, ali se je kaznovanje otrok v zadnjih 25 letih spremenilo glede na razmerje med 

fizičnim in psihičnim kaznovanjem in kakšne so razlike med vrtcem in domom danes. Dobljene 

podatke sem kvalitativno obdelala in predstavila v obliki tabel ali grafov. Ugotovila sem, da se 

razmerje med fizičnim in psihičnim kaznovanjem ni spremenilo. Moje predvidevanje, da je bilo 

nekoč v vrtcu več fizičnega kot psihičnega kaznovanja, je bilo napačno. Nekdaj in tudi danes je 

več psihičnega kaznovanja, ugotavljam pa, da ga je danes manj kot nekoč. Ugotovila sem tudi, da 

se kaznovanje danes glede na lokacijo (vrtec, dom) razlikuje in sicer tako, da je v družini 

razmerje fizičnega in psihičnega kaznovanja skoraj izenačeno, medtem ko je v vrtcu fizičnega 

kaznovanja danes zelo malo. Žal pa je v približno tretjini primerov še vedno prisotno psihično 

nasilje v vrtcu. 

 

Z diplomsko nalogo sem predvsem želela opozoriti na kaznovanje kot neprimerno obliko 

discipliniranja v vzgoji, ki nikakor ni povezana z izboljšanjem vedenja otroka. Moj namen in 

želja je, da bi z diplomsko nalogo še koga spodbudila k iskanju drugačnih reševanj vzgojnih 

problemov, s katerimi se srečujemo pri vzgoji otrok.  
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ABSTRACT 

 

The theoretical part of my thesis discusses the physical and emotional punishment of children, it 

mentions the history of punishment and examines the present-day child punishment. The thesis 

raises awareness about violence caused by sanctioning as well as the unwanted effects and factors 

influencing it. The thesis develops consciousness on the so-called hidden curriculum since I hold 

the opinion that child punishment in a kindergarten is part of this hidden curriculum. 

 

The empirical part of the thesis examines the punishment of children in the past as well as today; 

the main stress is put on the relation between physical and emotional punishment in earlier times 

and today. By means of polling the adults who attended kindergarten more than 25 years ago and 

with a standardised interview with children attending kindergarten today, it has been examined 

whether the punishment of children has changed in the last 25 years with regard to the relation 

between physical and emotional sanctioning. Furthermore, the differences between the present-

day kindergarten and domestic punishment have been compared. The acquired data have been 

qualitatively processed and presented in the form of charts and graphs. I have discovered that the 

relationship between physical and emotional punishment has not changed. My hypothesis that 

there used to be more physical than emotional sanctioning in the past has proved incorrect. In 

earlier times as well as today, the emotional punishment prevailed. However, it has been detected 

that sanctioning is less frequent nowadays than it was in the past. Furthermore, I have realised 

that present-day punishment differs according to location (kindergarten, home); in a domestic 

environment the share of phisical and emotional punishment is almost equal, yet in the present-

day  kindergarten there is very little physical punishment. Unfortunately, emotional violence in 

the kindergarten is still present in approximately one third of cases. 

The main aim of this thesis is to raise awareness of the fact that punishment is an inappropriate 

way of disciplining children in the process of education; it is by no means connected with the 

improved behaviour of a child. The purpose and wish of the author of this thesis is to encourage 

others to search for different solutions to pedagogical problems encountered in the education of 

children. 

 
KEY WORDS: punishment, preschool child, education, kindergarten    
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UVOD 

V sodobnem času se velikokrat srečujemo z idealno vzgojo otrok in vprašanji, povezanimi s tem. 

Vedno znova smo v dilemi, kako reagirati v danih situacijah, kdaj reagirati in na kakšen način se 

odzvati na probleme, ki se pogosto pojavljajo pri vzgoji otrok. Starši so si vedno želeli poslušne 

in ubogljive otroke, a danes vendarle prevladuje drugačna vzgoja. Starši in vzgojitelji se zato 

pogosto znajdejo v dilemi, kako in kaj storiti, da bodo vzgojili uspešne zadovoljne, odgovorne, 

samostojne in ustvarjalne otroke. Mnogi pedagogi in psihologi si zato želijo oblikovati idealen 

koncept vzgoje. V vzgoji otrok pa velikokrat pride do nasprotja med idealno vzgojo, ki vzgaja 

ustvarjalne, uspešne, samostojne in srečne otroke, in dejanskim ravnanjem, ki vzgaja ubogljive in 

poslušne otroke. Vzgajanje je zato zelo odgovoren poklic, saj se ukvarja s celotno osebnostjo 

človeka, ki je ne razumemo popolnoma. Tako se pri vzgoji otrok vedno znova, če to želimo ali 

ne, srečujemo s problemom kazni in kaznovanja otrok. Ta pojem je pri vzgoji prisoten že stoletja, 

zato bi bilo nesmiselno pričakovati, da bo kaznovanje otrok kar »čez noč« izginilo iz vzgoje. 

Tega bi se morali zavedati vsi, ki se ukvarjajo z otroki ali so na kakršen koli drugačen način 

povezani z njimi.  

 

Problem kaznovanja me je pritegnil, ker pri svojem delu v vrtcu opažam veliko nesoglasje med 

prakso in teorijo sodobne vzgoje. Sem mnenja, da je kaznovanje prepogosto uporabljena metoda, 

tesno povezana z disciplino in željo po otrocih, ki slepo poslušajo, čeprav tako postane otrok 

manj samostojen in samozavesten. Vzgoja brez kazni je po mišljenju nasprotnikov kaznovanja 

otrok ideal, h kateremu nas mora voditi sodobna vzgoja. Pri svojem delu pa opažam, da nas vodi 

le v prikrivanje  problematike, zato je namen  diplomske naloge predvsem odstiranje tančice o tej 

temi, opozarjanje na nesoglasja med teorijo in prakso in kaznovanje prikazati kot neučinkovito in 

nepotrebno vzgojno sredstvo. Moja opažanja in ugotovitve, da se pri kaznovanju otrok v vrtcu in 

doma stvari umikajo v zasebnost in  kazen iz fizičnega kaznovanja počasi ter potihoma prehaja v 

psihično kazen, pri kateri ne boli telo, ampak kot je zapisal Foulcalt (1984: 22), boli duša, so me 

pripeljale do želje, da z empirično raziskavo raziščem to problematiko. Dotaknila se bom tudi 

družine kot prve, ki »oblikuje« človekovo osebnost in otroku ponudi prvo izkušnjo o življenju v 

družbi. Kaznovanje v praksi je po mojem mnenju v celoti del  prikritega kurikuluma, do katerega 
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imamo vzgojitelji/ce nekakšen odpor, velikokrat negativen odnos, oz. se ne želimo soočiti z njim, 

čeprav se zavedamo, da je pomemben in bolj učinkovit v vzgoji otrok kot napisan. Tisto, kar nas 

nauči prikriti kurikulum, je trdno naučeno, saj se ga učimo skozi ves dan, teden, mesec in leto. 

 

Mislim, da bomo tako pojem kaznovanja v celoti potisnili v »tabu« in zaprli med širi stene 

otrokovega doma ali vrtcev, ki se ukvarjajo z vzgojo, namesto da bi problem reševali. Pri tem 

želim opozoriti predvsem na dejstvo, da kaznovanje otrok hitro prestopi meje in preide v 

trpinčenje oz. zlorabo, saj je meja med kaznovanjem in trpinčenjem zelo tanka, težko določljiva 

in nikoli ne vemo, kdaj se jo dotaknemo ali celo prestopimo.  

 

Cilj mojega raziskovanja je ugotoviti, ali se je kaznovanje otrok v predšolski instituciji vrtcu kaj 

spremenilo glede na preteklost in sicer z vidika razmerja med fizičnim in psihičnim kaznovanjem 

v  obdobju zadnjih petindvajsetih let in več. Prav tako me enako zanima za družinsko okolje, saj 

sta to okolja, v katerih otrok preživi skoraj ves čas svojega otroštva. Moj cilj je tudi  primerjava 

kaznovanja med institucijo (vrtcem) in družino. 
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1 KAZEN IN KAZNOVANJE 

Kazen in kaznovanje imata takrat, ko se govori o kaznovanju otrok v postopku socializacije in 

vzgoje otrok zelo negativen pomen, povezan z zastraševanjem, poniževanjem in povzročanjem 

fizične bolečine. Pojem pogosto povezujemo le s telesnim kaznovanjem in grobim ravnanjem, 

zato se tudi pogovori na to temo najpogosteje ozko omejujejo le na tovrstne kazni.V 

»pedagoškem jeziku« je kazen sredstvo pedagoškega vpliva, ki se uporablja, ko otrok krši pravila 

vedenja v skupini ali ne izvrši zahtev vzgojitelja ali učitelja. Bistvo kazni je torej v tem, da se 

razreši konflikt, ki je nastal med skupino in posameznikom (Pavšić Gašić,1988: 14). 

 

Pri vzgajanju otrok sodelujejo trije neločljivo povezani elementi: vzpodbujanje odnosa z otrokom 

in sicer z dobrim zgledom, krepitev pozitivnih vedenjskih vzorcev in zmanjševanje negativnih 

vedenjskih vzorcev. Pri slednjem uporabljamo različne metode kaznovanja (Plevnik Vodušek, 

2007: 180). Avtorica (prav tam: 181) meni, da je kaznovanje potrebno ločiti od trpinčenja, četudi 

je posledica obeh bolečina. Pri kaznovanju je bolečina sredstvo, pri trpinčenju pa namen. Je pa 

vsaka kazen velik dejavnik tveganja za trpinčenje. Otroci so  najpogosteje kaznovani takrat, kadar 

odrasli izgubijo kontrolo nad njimi zaradi neposlušnosti ali nespoštljivosti do njih. Dejstvo, nad 

katerim se je potrebno posebej zamisliti je, da so otroci pogosteje deležni kazni, kadar so odrasli 

utrujeni, pod stresom ali jezni, kar pomeni, da pri odločanju za kazen igra večjo vlogo telesno in 

čustveno stanje starša, kot samo dejanje otroka.  

 

Je to res potrebno? Ni kazen odraz naše nemoči, ko nam na pamet ne pade nič boljšega? Nas ne 

prežema slab občutek, ko kaznujemo otroke? Stroge kazni na otroka naredijo vtis, zato se izogne 

podobnim neprijetnostim in iz tega razloga spremeni vedenje. Za to se odloči iz strahu in ne zato, 

ker je uvidel napako. A morda se otrok ne bo pustil tako hitro ustrahovati. Videl bo, da smo 

nemočni, zato se bo počutil močnejšega. Ob kazni mu bo navidez vseeno, vendar bo izkoristil 

vsako priložnost, da se bo dokazal v boju za premoč. Razmišljal bo o maščevanju (Kast-Zahn, 

2009: 75). Spodrsljajev v vedenju in vsega, kar bodo leta in čas zagotovo ozdravila, ni treba 

kaznovati s palico. V otrocih moramo spodbuditi ljubezen in željo do tistega, kar naj bi se učili, 

to pa bo zaposlilo njihovo prizadevnost in marljivost. To ne bo težko, če bomo z otroki ravnali 

tako, kot je treba in če ne uporabljamo kazni in nagrad (Locke: 62). 
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Če želimo vplivati na otroke in jih krepiti za življenje, jih ne smemo pretirano nadzirati in si jih 

podrediti, da bodo ubogljivi. Metode, ki jih največkrat uporabljamo pri vzgoji, pa nas največkrat 

vodijo prav tja. Morda v ta namen niti ne uporabljamo golega nasilja, a vendarle otroka 

velikokrat starši pošljejo v kot, ko udari mlajšega bratca. Navidezno pokorjeni otrok uboga in 

stoji v kotu, ali pa trmasto kljubuje, kar nas prisili, da se zatečemo k nadaljnjim kaznovalnim 

ukrepom. Oba otrokova odziva nam dajeta vedeti, da se otrok ni naučil, kako odgovorno 

obvladovati svojo jezo, zato mu še vedno ne bomo mogli zaupati in s kaznovanjem nismo 

naredili nič koristnega. Namesto kazni in kaznovanja kot manipulativne tehnike vodenja vedenja 

raje uporabljajmo vzgojne prijeme, ki vlivajo moč. Takšna prijema sta spodbujanje in disciplina 

(Coloroso, 1996: 26,29). 

 

1.1 KAZEN IN KAZNOVANJE SKOZI ZGODOVINO 

V svojem delu Med poslušnostjo in odgovornostjo je Krofli č (1997: 25) zapisal, da si je človek 

že od nekdaj prizadeval vplivati na razvoj otroka in ga oblikovati skladno z lastnimi predstavami 

o tem, kakšen naj bo, da bo v čim večji meri ustrezal zahtevam svojega časa in okolja. Vzgojne 

prijeme je vedno izbiral bolj ali manj zavestno, odvisno od izkušenj s tradicionalno vzgojno 

prakso, od predstav o otrokovi naravi in razvoju otroka ter od družbenih vrednot, ki so se 

spreminjale in določale vsebino vzgojnih ciljev.  

 

Na pogled na vzgojo močno vpliva razumevanje otrokove narave. V zgodovini lahko sledimo 

pomembnim spremembam v pogledu na otroštvo. Najprej je bil otrok pojmovan kot pomanjšani 

odrasli, ki zato ne potrebuje nobene zaščite. Nato se je pojavilo pojmovanje otroka kot grešnega 

bitja in tako so opravičili uporabo represivnih vzgojnih sredstev, za tem je otrok veljal za 

nepopisan list papirja, na katerega moramo z vzgojo »zapisati« temeljne norme obstoječe kulture 

in ukrotiti divjost z discipliniranjem. Razmeroma pozno se v vzgoji uveljavi pogled na otroka kot 

občutljivo, a v svojem bistvu »nepokvarjeno« bitje, ki ga je treba z vzgojo zaščititi. In še ob tem 

velja pripomniti, da so predstave o tem, kaj naj ta zaščita dejansko pomeni, zelo različne (prav 

tam: 32). Preučevanje zgodovine otroštva, predvsem zgodovine srednjega veka, je zaradi 

pomanjkanja ustreznih virov zelo težavno. Tako se zgodovinarji opirajo na različne vire, 
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največkrat na umetnost pa tudi na druge dokumente, ki pričajo o življenju ljudi v preteklosti: 

oblačila, običaji praznovanja (Batistič Zorec, 2003: 29). Kot nam dokazuje Aries, v zgodovini 

niso poznali današnjega ločevanja po starostnih dobah. Vse do 16. stoletja ne moremo govoriti o 

pojmu otroštva, saj je pomenilo biti otrok le določeno sorodstveno in statusno razmerje. Otrok je 

bil predvsem kvantitativno drugačen od odraslega, nekdo, ki je šibkejši in ki manj zna in zmore. 

Ker je bilo preživetje otrok vprašljivo, je bilo otroštvo nepomembno, koncept vzgoje pa vsaj do 

13. stoletja nepoznan, trajanje otroštva pa omejeno na najbolj nebogljeno dobo, ko si »človeček 

ne more pomagati sam« (Aries, 1991, nav. po Batistič Zorec, 2003: 32). Dalj ko gremo v 

zgodovino, več je zlorab, zapuščanja, trpinčenja otrok. DeMause (1974, nav. po Batistič Zorec, 

2003: 30) meni, da ni ljubezen do otrok tisto, kar je manjkalo staršem v preteklost, ampak 

čustvena zrelost, ki bi jim omogočala, da bi na otroka gledali kot na osebnost, ki je ločena od njih 

samih. 

 

M. Bregant (1971, nav. po Lorenčič, 2009: 25, 26) omenja, da je bila represivnost glavna 

značilnost vzgoje skozi ves srednji vek, ki traja od 5. do 15. stoletja. Pritisku represije so bili 

izpostavljeni vsi – od tlačanov, žensk do otrok. Absolutna oblast družinskega poglavarja v 

fevdalni patriarhalni družini je zahtevala popolno pokorščino in slepo poslušnost, ki sta se 

dosegali le z represivnimi vzgojnimi sredstvi. Starši so imeli pravico otroka kaznovati tudi, če je 

ob tem »telesno propadal«. Pravico do telesnega kaznovanja otrok pa so imeli tudi učitelji. 

Takšna vzgoja se je po več stoletjih v družbi tako zakoreninila, da so ljudje dvomili v uspešnost 

vzgoje, če ta ni vsebovala pritiskov, nadzorovanja in telesnih kazni. K temu je pripomoglo tudi 

zgodovinsko dogajanje, saj so verske in državljanske vojne ter osvajalni pohodi povzročili  

nasilno ozračje, ki ni bilo primerno za razumevajoč odnos do otrok in njihove vzgoje. To nasilje 

se je posluževalo najbolj brutalnih vzgojnih metod, kot najbolj učinkoviti pa sta veljali palica in 

pretepanje. 

 

Humanizem kot družbeno gibanje je v 14. in 15. stoletju prvi razvil težnjo k vsestranskemu 

razvoju človeške osebnosti in v tem smislu je v nasprotju s srednjeveškimi cerkvenimi ideali 

pomenil razcvet na področju pedagogike in moralne vzgoje, kamor spada tudi kaznovanje 

(Strmičnik,1968, nav. po Lorenčič, 2009: 27). Pozitivna naravnanost idejnih smernic humanistov, 

predvsem pozitivistično pojmovanje otrokove narave, sta privedla do tega, da so humanisti 
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zavračali telesno kazen, čeprav je niso povsem izključili. H kaznovanju so se zatekli v izjemnih 

in redkih primerih. Zagovarjali so opomine, graje, ukore, ignoriranje, odvzem prostosti in 

popravljanje posledic. Kljub temu da se njihova naravnanost ni dotaknila širših množic, so dali 

podlago za nadaljnja prizadevanja.  Med te pedagoge štejemo Vittorina Ramboldini da Feltreja, 

Erazma Rotterdamskega, Michaela Montaigneja in Francoisa Rabelaisa (Strmičnik, 2003, nav. po 

Lorenčič, 2009: 29). 

 

Rast kapitalistične proizvodnje v 16. in 17. stoletju je zaradi potreb po usposobljeni delovni sili 

razmahnila tudi potrebo po šolski izobrazbi. Posledica te zahteve je bil razmah pedagoške 

znanosti. V tem obdobju velja omeniti predvsem Rousseauja, Komenskega in Locka, ki so s 

svojim pedagoškim delom nadaljevali prizadevanja humanistov (Srmičnik, 2003, nav. po 

Lorenčič, 2009: 39). 

 

Komensky in kaznovanje: Povezovanje znakov narave z zakonitostmi vzgoje je upošteval tudi v 

svojih nazorih o kaznovanju učencev. Menil je, da tako kot ni mogoče prisiljevati narave, tako ni 

mogoče prisiljevati niti učenca, saj ima vsaka stvar svoj čas, da dozori (Komensky, 1995, nav. po 

Lorenčič, 2009: 40). 

 

Locke in kaznovanje: Poudarjanje razvoja razuma izključuje uporabo sile, zato Locke nasprotuje 

telesnemu kaznovanju. Namesto brutalnih kazni priporoča topel, iskren ljubeč odnos med 

vzgojiteljem in otrokom, veliko vzgojno moč pa prepisuje ljubezni in spoštovanju, časti, 

dostojanstvu, občutku sramu, pojasnjevanju in prepričevanju ter predvsem prostovoljnemu 

odločanju. Ker je menil, da telesna kazen otroka ponižuje, jo je zamenjal z disciplino duha in 

kreposti (Srmičnik, 1969, nav. po Lorenčič, 2009: 42). 

 

Rousseau in kaznovanje:  Nasprotoval je telesni kazni, kar je zapisal v knjigi Emil ali o vzgoji. 

Odsvetoval je strogost in popustljivost, na pretepanje pa je gledal kot na »čudno vzgojno 

metodo«. Prav tako je poudarjal, da telesno kaznovanje pri otroku ne povzroči tolikšne bolečine 

kot strah pred njim in da se ga mora vzgojitelj izogibati, saj utegne otrok posnemati njegovo 

dejanje (Žlebnik, 1964, nav. po Lorenčič, 2009: 44). 
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Kljub vsemu pa kruto kaznovanje, še v 19. stoletju ni izginilo iz življenja otrok. Slovenska 

pedagoška misel v križanju takratnih dveh svetovnonazorskih struj in sicer cerkvene s svetim 

pismom, na drugi strani pa misli, ki so ji nasprotovale, dolgo časa potiho, od renesanse in 

humanizma dalje pa silovito, ne zaseda častnega mesta. Slovenska vzgoja je vztrajala pri 

svetopisemskih zapovedih, pri poldrugo tisočletje starih naukih utemeljiteljev krščanstva (Puhar, 

1982: 131).  

 

Kaj se v tistem času dogaja slovenskemu otroku, nazorno opiše A. Puhar (prav tam: 369) v 

svojem delu Prvotno besedilo življenja, kjer  navaja tudi spomine nekaterih, ki so obiskovali šolo 

v tistem času, spomine pa zapisali. »Večina mladine se takratne šole spominja kot odurne 

ustanove, učitelja pa smatra za neskončno naivnega, če ne za sovražnika« je trdil Karel Doberšek. 

Ivan Cankar je pisal: »Do grla se mi je zagabila šola, najprej je bilo sovraštvo, nato je bil gnus, 

nazadnje je bilo samo še zaničevanje«. Marija Kmet je šolo ohranila v odurnem spominu: »Kakor 

mimo kaznilnice grem še dandanes mimo te stavbe«. Skupaj z odurnim spominom pa je živel v 

njej tisti šolski strah, ki nima sicer nikjer para na svetu in je tako svojski, da te še leta in leta 

preganja v sanjah (prav tam). 

 

Poglavitna skrivnost vzgoje je bila torej skrita v palici, poglavitna vzgojna metoda pa pretepanje. 

Osrednji pedagoški tekst 19. stoletja nima po naključju naslova Šiba novo mašo poje. Njen avtor, 

škof Anton Martin Slomšek, je povedal in zapisal, da sta v hiši, kjer so otroci, potrebne dve 

stvari: Kristusova podoba na steni in šiba v kotu. Enake besede o pretepanju so prihajale tudi iz 

ust ljudi, ki so stali za katedrom (prav tam: 136). Potrebno je bilo kar precej, mogoče preveč časa 

in velikih družbenih sprememb, da se je preračunljivo pojmovanje glede otrok umaknilo novemu, 

s toplejšimi čustvi obarvanemu dojemanju otroštva. 

 

1.2 KAZNOVANJE IN VZGOJA DANES 

Smo danes manj preračunljivi do otrok? Teme, ki v naši širši kulturi ostajajo zatrte, da ne bi 

vznemirjale našega notranjega ravnotežja, so hkrati tudi teme, ki prinesejo notranji nemir in 

nepredvidljive spremembe v vedenju ljudi, če se jih dotaknemo. Zato bi morda tudi danes lažje 
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pustili tabuje tam, kjer so. Odkrivanje tem, ki kvarijo čisto podobo naših bivališč, zna biti 

tvegano in zahteva pogum za soočenje z življenjsko stvarnostjo in samim seboj. Pripravljenost za 

to terja zrelost, poštenost in notranjo trdnost ne samo posameznika temveč širše družbe. Možnost 

javnega pogovora ter izražanje dilem mora imeti odprta vrata. Ali smo dozoreli za to (Tomori, 

1997: 218)? 

 

Med tabuji, ki v ljudeh še vedno vzbujajo kar velik odpor, je tudi tema o kaznovanju otrok. 

Mnogi teme še vedno ne upajo ali pa nočejo videti in zanikajo, da sploh še obstaja. Vsi, ki smo na 

kakršen koli način povezani z otroki,  bi se morali zavedati, da je cena zanikanja te teme za 

otroke previsoka. Pri tako prikrivanem in zanikanem pojavu  je zelo težko ugotavljati njegovo 

pogostost in tudi intenzivnost. Vse do danes je v naši družbi veljalo, da je kaznovanje otrok 

nekakšna naravna pravica odraslih, kljub temu da je bilo dokazano, da vsako nasilje, tako telesno 

kot tudi duševno, negativno vpliva na oblikovanje osebnosti otroka. Otrok se, ker se boji, da bo 

tepen, tudi velikokrat zlaže. Ko bo odrasel, mu bo laganje in nasilno vedenje samoumevno. Tako 

otroke vzgajamo v nesamozavestne ljudi, ki bodo tudi tako kot mi svoje otroke tepli. Kroflič 

(2007: 123) meni, da danes med strokovnimi načeli, na temeljih katerih razsojamo o 

upravičenosti kazni kot vzgojne metode, naletimo na dve zahtevi, ki pa še vedno ne omogočata 

lahkotne rešitve problema kaznovanja. Prvo je načelo dostojanstva otroka iz Konvencije o 

otrokovih pravicah (nav. po: prav tam), ki ga moramo nujno upoštevati ob vsakem pedagoškem 

ravnanju. Na vprašanje, ali kazen neupravičeno posega v dostojanstvo, nobeden teoretik ne bo 

odgovoril pritrdilno. Pozitivnega odgovora na to vprašanje ne bomo dobili tudi pri nobenem 

zagovorniku otrokovih pravic, čeprav se teoretiki strinjajo, da mnoge oblike telesnega in 

psihičnega kaznovanja (npr. odtegovanje naklonjenosti otroku, ki stori nedopustno dejanje) 

pomenijo nedopustno obliko trpinčenja otroka in posegajo v njegovo dostojanstvo. Drugo načelo 

pa je vedno delovati v korist otroka, ki ga predpisujejo mnogi etični kodeksi poklicnih skupin, 

ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki. Načelo zavračanja kaznovanja v vzgoji bi namreč 

pomenilo zavzetje stališča, da kazen ni vzgojna, kar pa je nemogoče zagovarjati kljub opredelitvi 

vseh oblik psihološkega in fizičnega trpinčenja kot nedopustnega poseganja v otroka in njegov 

razvoj (prav tam: 124). 
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Odgovor na vprašanje, ali je kaznovanje otroka nujna in opravičljiva sestavina vzgoje, terja 

temeljit premislek o (prav tam): 

- Vprašanju, kaj sploh je kazen. 

- Vlogi kazni v različnih konceptih in predpostavljenih pogledih na otrokovo naravo. 

- Vprašanju, do kod lahko seže svoboda izbire sredstev kaznovanja v družini in javni 

instituciji. 

 

Med zanikane teme, ki jih velja omeniti, saj so tesno povezane z vzgojo otrok, sodijo škodljivi 

dejavniki vrtca kot ustanove, ki vplivajo na počutje otrok in odraslih in velikokrat povzročajo 

agresivnost tudi v današnjem vrtcu. S. Žerjav (1994: 121) je v članku »Pravljične zlorabe« - 

otrokova pravica je biti otrok, zapisala, da je vrtec del sistema, otrok pa del vrtca in ugotavlja, 

kdaj je tudi vrtec nasilen v lastnem sistemu: 

- Kdaj je vrtec nasilen sam po sebi?  

- Kdaj je človek nasilen s svojimi ravnanji? 

- Kako uravnovešati otrokove pravice in pristojnosti odraslih? 

 

Kdaj je vrtec sam po sebi nasilen?  

Čeprav vrtec otroku omogoča čustveno varnost, druženje, izobraževanje, lahko zasledimo tudi 

negativne dejavnike, na katere pa vrtec ne more vplivati. Ti so (Žerjav, 1994: 122): 

- otroci so pretežni del dneva v vrtcu (11-urni delovni čas vrtca), 

- zgodnje vstajanje otrok (mnogi vrtci se odprejo že ob 5. uri), 

- številčni normativi, 

- prostori (majhne možnosti za umik v zasebnost, življenje v skupini), 

- vrtci v naseljih (hrup, onesnažen zrak). 

 

Kdaj je odrasli nasilen s svojimi ravnanji? 

Eden od problemov je, da si ljudje ne upajo razmišljati drugače, kot zahtevata sistem in večina. 

Če posamezniki ne osveščajo razlogov za določena ravnanja, se zgodi, da se vizija za otrokovo 

dobro sprevrže v svoje nasprotje. To se kaže kot (Žerjav, 1994: 123): 

- mišljenje, da ima majhen otrok majhne težave, 

- preslikavanje lastnih predsodkov in strahov v otroka, 
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- razumevanje konfliknosti kot slabo, 

- pripravljanje otroka za šolo in kasnejše življenje. 

 

Tudi nekatera ravnanja v vrtcu  ob prepričanju, da so »za njegovo dobro«, delujejo podobno (prav 

tam): 

- spanje kot prisila,  

- ustrahovanje kot metoda, 

- prekrivanje resnice, ker otrok ne razume, 

- vodenje kot manipulacija, 

- pogovarjanje o otroku kot nerazumni osebi, 

- ukazovanje brez pojasnila, zakaj, 

- prisila s pristavkom »A prav?«. 

 

Kako uravnovešati otrokove pravice in pristojnost odraslih? 

Avtorica (prav tam: 124) navaja primer vrtca Trnovski pristan, s katerim so že leta 1986 želeli 

opozoriti na vse, za kar so menili, da bi bilo dobro spremeniti ali ohraniti. Razmišljali so 

predvsem o tem, katere prvine vzgoje so blizu otroku in katere povzročajo nasilje nad otroki. 

Skozi delo so izoblikovali koncept, ki bi bil izhodišče za razmislek, da otroci sicer nimajo 

formalne moči za vplivanje na vzgojni proces, so pa lahko najbolj avtentični sooblikovalci 

svojega življenje v vrtcu. Tako so oblikovali osnove, na katerih je potrebno delati in jih nenehno 

preverjati in nadgrajevati (prav tam: 124): 

- človek mora imeti možnost izbire in odločanja, 

- konflikti ostajajo in potrebno se je spopadati z njimi ter narediti korak dlje, 

- vsaka dejavnost zahteva proces, 

- nobena odločitev in dogajanje ni dokončno – potreba po razvijanju. 

 

1.2.1 ODKRIVANJE  KAZNOVANJA OTROK 

Odkrivanje pojava kaznovanja in nasilnega vedenja do otrok je izredno težko. V pogovoru z 

odraslimi  hitro ugotovimo, da so zelo zainteresirani, da bi pojav ostal prikrit, saj o njem ne želijo 



Kaznovanje: nujnost ali zlo v vzgoji otrok? 

 11 
 

govoriti. Otrok sam pogosto ne pove, ker nima komu povedati ali pa se boji, da bo zaradi tega 

dodatno kaznovan. Velika ovira je tudi v razširjenem mitu, da otrokom ni vse za verjeti in 

mnogokrat jim odrasli tudi ne verjamemo. Če povedo odrasli, jim seveda verjamemo, pa še takrat 

je pomembna socialna moč poročevalca, njegov položaj, izobrazba in tudi ugled. Področje 

neverovanja otroku in nesočustvovanja z njim, ki razkriva pojav, je še vedno široko. Odrasli 

marsikaj raje ne vidimo, ne verjamemo in ne slišimo, saj je to za nas lažje, otroci pa velikokrat 

nimajo nikogar, ki bi bil pripravljen biti njegov zagovornik in zaščitnik (Mikuš Kos, 1997: 54). 

 

Da se otrok ne sme pretepati, je zelo preprosta in hkrati težavna ugotovitev. Težavnost izhaja iz 

osebnih izkušenj. Večina ljudi v naših državah je bila v otroštvu kdaj tepena in večina staršev je 

že udarila svojega otroka. Kadar nihče noče imeti slabega mnenja o svojih starših in o lastnem 

starševstvu, številni ljudje težko humano ali logično razmišljajo o takšnem dejanju. Konkretna 

težava, s katero se srečujemo na področju zaščite otrok pred nasiljem, je tudi ta, da lahko na 

področju vzgoje in zaščite otrok delujejo ljudje, ki so že udarili svojega otroka. Dejanje se jim 

zato ne zdi sporno. Predolgo smo tudi poskušali razločevati med zlorabo otrok in telesnim 

kaznovanjem v smislu zlorabe kot nesprejemljive in kaznovanjem, kadar je zakrinkano kot 

discipliniranje, kot sprejemljivim (Newell, 2007: 38). 

 

Pri pogovorih o kaznovanju velikokrat naletim na besede »ni dovoljeno in zaželeno, je pa 

koristno. Tudi mi smo jih v svojem otroštvu kdaj dobili po riti, pa nam danes prav nič ne 

manjka«. Tudi ta miselnost je problem odkrivanja, saj večina kaznovanje, tudi fizično, še vedno 

brez razmisleka opredeli kot nujo v vzgoji otrok. 

 

1.2.2 VZROKI ZA KAZNOVANJE OTROK 

Odrasli kazen, ki jo uporabljajo v vzgoji otrok, pogosto pojmujejo kot posledico, ki sledi po 

nekem dejanju otroka, s katerim se ne strinjajo, oz. so mnenja, da slabo vpliva na otroka, vendar  

se velikokrat  ne zavedajo ali se nočejo zavedati, da je vzrok za kaznovanje največkrat odvisen 

tudi od njih samih, njihovih prepričanj, osebnostnih lastnosti, vzgoje in znanja.  
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A. Mikuš Kos (1997: 54) pravi, da je za takšno ravnanje z otroki na voljo vrsta delnih razlag. 

Navaja sledeče razlage: 

1. Biološka: človeku lastna biološka zaloga agresivnosti. Nevrofiziološka pogojuje slabše 

obvladovanje agresivnih vzgibov in besa značilne za nekatere osebe. 

2. Socialno – psihološka: nasilje je proizvod socialnega učenja. Če je nasilno vedenje del 

družinske kulture ali družbene skupine ter širše družbe, je več verjetnosti, da se bomo 

nasilja v odnosu do drugih posluževali tudi sami. 

3. Interpersonalna: nasilje je posledica neugodnih interakcij med ljudmi, slabimi izkušnjami 

z drugimi. 

4. Sociološka: revščina, prenaseljenost, nezaposlenost, veliko socialno pogojenih stresov, 

organizirano nasilje in vojne. 

5. Viktimološka: opozarja, da imajo mnogi otroci značilnosti, ki prispevajo k slabemu 

ravnanju z njimi; take značilnosti so npr. nemirnost, vedenjska težavnost, mentalna 

prizadetost. 

Danes se uveljavljajo interakcijske razlage, ki temeljijo na socialno-sistemskem pojmovanju 

pojava. Upoštevajo značilnosti družinskih članov, celotnega družinskega sistema in odnosov 

znotraj njega, življenjsko situacijo družine in okolja, v katerem živi (prav tam: 55). Nasilje se 

lahko prenaša tudi znotraj družine in se prenaša iz roda v rod. Prenaša se tudi po različnih poteh 

in sicer (prav tam): 

- Otrokove slabe izkušnje oblikujejo maščevalen odnos do sveta, zmanjšajo njegovo 

sposobnost empatije, ko sam postane starš in ni občutljiv in odziven za čustvene potrebe 

lastnih otrok (psihodinamski mehanizmi). 

- Otrok prevzame družinske vzorce nasilnega reševanja konfliktov in norme dovoljenega 

vedenja (učenje po modelu). 

- Med otroki, ki so doživeli hudo nasilje, lahko pride do možganskih poškodb, kar lahko 

zmanjšuje sposobnost obvladovanja nestrpnosti in agresivnosti. 

- V novejšem času izpostavljajo tudi možne genetske vplive na nekatere psihosocialne 

motnje, ki se povezujejo z nasilnim vedenjem. 

- Iz generacije v generacijo se mnogokrat prenašata tudi beda in nesreča, ki s stresi 

obremenjujeta družino, zmanjšata sposobnosti obvladovanja življenjskih težav in 

prispevata k motnjam v odnosih. 
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V današnjem času se v različnih revijah in časopisih pojavljajo članki, ki kaznovanju v vzgoji 

otrok »pojejo hvalnice«, saj bralcem svetujejo, kako se lotiti kaznovanja. Takšen nasvet, ki 

staršem svetuje, da je najboljša kazen osamitev, katere dolžina je odvisna od starosti otroka ( pri 

starejšem lahko traja dlje) in naj strogo kaznovanje prihranijo le za takrat, ko otrok z 

neprimernim dejanjem lahko škoduje sebi ali drugim, sem zasledila v časopisu Slovenske novice 

(Najprej se ohladite, šele nato kaznujte, 2010). Neukega bralca lahko tovrstni nasveti hitro h 

kaznovanju celo spodbudijo. Nasveti različnih strokovnjakov, ki imajo pogosto drugačno mnenje 

o kaznovanju kot pedagogi in psihologi, starše tako potihoma mogoče celo nevede spodbujajo k 

miselnosti, da je kaznovanje sprejemljiva, celo zaželena metoda vzgoje, ki bo prinesla želene 

rezultate. Tudi besede: »Kaznovati je treba, saj če otrok ne boste kaznovali vi, ga bo kaznovalo 

življenje, kar je mnogo hujša kazen«, so bile izrečene na predavanju za starše to šolsko leto v 

enem od vrtcev. Takšni nasveti se jeznim staršem mnogokrat zdijo smiselni in tako najhitreje 

rešijo problem, ki se je pojavil pri vzgoji otroka. Nihče pa teh staršev ne opozori na pasti in 

dolgoročne posledice kaznovanja. 

 

Najpogosteje pač vzgajamo tako, kot smo bili vzgojeni sami, naj bo dobro ali slabo. Toda o tem 

največkrat sploh ne razmišljamo, kaj šele , da bi se vprašali, je bilo tako prav ali ne. Če so nekaj 

vedno počeli tako, še ne pomeni, da je to tudi vedno prav. Ljudje v današnjem času se radi 

udeležujejo tečajev, da bi razvili kakšno spretnost (računalniške, šiviljske, smučarske), pri 

vzgajanju pa se skoraj vedno zadovoljijo s tem, da »igrajo po spominu« in premalo se jih 

prizadeva, da bi starševsko vlogo opravili čim bolje (Pantley, 2002: 76). 

 

V knjigi Otroci potrebujejo dobre starše (Dirx, 1971: 34)  je avtorica zapisala, da nekatere kulture 

kazni sploh ne poznajo.  Navaja primer eskimske matere, katere otrok je imel napad besa, vendar 

mati otroku ni rekla nič, dokler se ni pomiril, potem pa se je z njim pogovorila. Tudi primer 

popotnika, ki je bil med irokezi1, je zanimiv, saj pravi, da ne kaznujejo, ker so mnenja, da se bo 

otrok že poboljšal, ko bo velik in večjim otrokom le pojasnijo posledice njihovih dejanj. Če jim 

že morajo kaj reči, jim rečejo samo, da so nepridipravi in da ne bodo nikoli tako pametni kot 

                                                 
1 Irokezi so skupina oz. pleme Severno ameriških staroselcev oz. Indijancev, ki živijo v Severni Ameriki in Kanadi. 
Znani so po življenju v »dolgih hišah«, v katerih velja ureditev po pravilih konfederacije med klani. (Wapedia. 
Pridobljeno dne 20. februarja 2011, iz http://wapedia.mobi/hr/Iroquois_Indijanci#2). 
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njihov stari oče, ki je bil dobrega srca. Pri tem so otroci zelo dojemljivi, kar dokazuje, da je 

vzgoja brez kazni bolj učinkovita kot vzgoja s kaznimi, predvsem pretiranimi. Otroke učijo 

obzirnosti, samoobvladovanja in medsebojnega spoštovanja. Teh lastnosti pa ni mogoče doseči s 

kaznovanjem. Avtorica (prav tam: 36, 37) tudi pravi, da se je v naši kulturi šele v 20. stoletju 

uveljavilo spoznanje, da več svobode za vse pomeni tudi boljše življenje za vse. Teoretično se je 

misel ukoreninila v človekovih pravicah in ustavah mnogih držav, v resnici pa se uveljavlja 

počasi, korak za korakom. 

 

1.3 DISCIPLINA IN KAZEN 

Otroke moramo naučiti discipline, namesto da jih kaznujemo. Disciplina nikakor ni sinonim za 

kaznovanje, saj kazen prihaja od odraslega, terja njegovo razsodbo in vsiljuje moč od zunaj. Tako 

vzbuja jezo in odpor in močno stopnjuje spor. Kazen je posledica otrokovega obnašanja takrat, ko 

odrasli razsodijo, da je neodgovorno in neprimerno. Vključuje moralno sodbo in razkazuje 

sposobnost staršev, da obvladuje otroka s silo. Hkrati kaznovanje otroka nauči, da pravico delijo 

močnejši (Coloroso, 1996: 30). 

 

Disciplina po mnenju B. Coloroso ni povezana z razsojanjem, ni pristranska in ne prinaša 

omejitev. Cilj vzgoje je povezati otrokovo učenje z življenjem, mu dajati napotke, ga učiti in mu 

pomagati, da razvije notranjo disciplino. Otrok tako ureja svojo osebnost od znotraj. Vsi prijemi, 

ki ne ohranjajo otrokovega dostojanstva in njegovega učenja ne povezujejo z življenjem, so 

kaznovanje in ne učenje discipline. Učenje discipline otroku pokaže, kaj je storil, mu preda 

nadzor nad problemom, pokaže možnosti za njegovo razrešitev in ne krni njegovega 

dostojanstva. (prav tam: 31, 32). Nasprotno pa suženjska disciplina vedno oblikuje suženjski 

značaj. Otrok uboga in hlini poslušnost, dokler ga preganja strah pred kaznijo, ko pa strah izgine 

in se umakne nadzoru, si lahko dovoli ravnanje, zaradi katerega ga ne bo nihče kaznoval. Takrat 

da duška svojim naravnim nagnjenjem (Locke: 41). Na kaznovanje kot obliko discipliniranja bi 

tako morali gledati drugače. Spremeniti bi morali poglede in razmišljanja o tej problematiki, saj 

za tem ravnanjem tiči sporočilo: »Ti si slab, slabši od drugih.« Kakšno mnenje si bo ustvaril o 

sebi? Koliko zaupanja v svoje sposobnosti bo imel? Kaj si misli o svoji pravici do uspeha in vseh 
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dobrih stvari v življenju? Do kakšne mere bo še iskreno sodeloval z nami – spričo naše grobosti? 

H kakšnim ljudem se bo skušal zateči v stiski? Bo iskal ljubeznive in potrpežljive ljudi, ali bo 

raje ostal pod okriljem tistih, ki si ga bodo podrejali in ki bodo svojo vzvišenost potrjevali s tem, 

da ga bodo tlačili in krivili za vse, s čimer ne bodo zadovoljni (Hauck, 1988: 134,135)? 

Zagovorniki vzgoje s kaznovanjem, utemeljeni na discipliniranju, se tako zapletajo v vrsto težko 

rešljivih protislovij. Vzgoja kot discipliniranje in prenašanje moralnih vzorcev na otroka je v 

neskladju s ciljem vzgoje, to je razvojem posameznikove odgovornosti, ki je pojmovana kot 

svobodno sprejetje etničnih norm in načel. Kazen torej ni nujno sredstvo discipliniranja, saj ruši 

že tako šibko zasnovo osebnega, na vzajemnih čustvih zaupanja zgrajenega vzgojnega odnosa 

(Krofli č, 2007: 126,127). Kaznovanje je potrebno nadomestiti z  pozitivnimi, nenasilnimi in 

predvsem ne poniževalnimi oblikami discipliniranja. Za doseg discipline je potrebno veliko več 

kot premoč tistega, ki kaznuje. 

 

 E. Pantley (2002, 83-101) je mnenja, da se je na pozitivno spopadanje z neželenim vedenjem 

potrebno vnaprej pripraviti. Če načrtujemo metode, s katerimi se bomo postavili po robu 

otrokovemu neželenemu vedenju brez kaznovanja, lahko pričakujemo, da bomo uspešni in da 

bomo otroku pomagali razviti se v zdravo osebnost. Staršem svetuje: 

 

1. Naj si pomagajo s pravili: Dobro premišljena pravila in rutina jim bodo pomagala, da bodo 

ostali dosledni v stikih z otroki. Kadar otroci natančno vedo, kaj se od njih pričakuje, je več 

verjetnosti, da se bodo vedli primerno.  

2. Naj bodo njihova dejanja bolj zgovorna kot besede: Če starši preveč govorijo, si v očeh 

otrok zmanjšujejo svojo starševsko avtoriteto. Svoje besede namreč pospremijo z zelo malo 

dejanji. Odpovedati bi se morali praznim besedam in namesto besed bi večkrat morala 

spregovoriti dejanja. 

3. Odmor: Odmor je lahko  učinkovit pozitiven vzgojni ukrep. Odmor se obnese, ker se otrokovo 

negativno vedenje prostorsko, časovno in mirno prekine. Pomaga namreč ohraniti nadzor nad 

čustvi in ne daje občutka, da se je potrebno z vsako okoliščino spopadati takoj. Tako so starši 

otrokom lahko tudi odličen vzor, ki ga bodo posnemali pri obvladovanju samega sebe, in sledijo 

trem ciljem in sicer: 

- z odmorom ustavijo določeno nezaželeno vedenje, 
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- otroku dajo čas in prostor, da se »ohladi« in pomiri, 

- z odmorom tudi starši pridobijo čas in prostor, da se »ohladijo« in pomirijo. 

4. »Naravne« posledice: Izkušnja je čudovit učitelj. Življenje uči na zelo objektiven in naraven 

način. Na primer otroka, ki ne želi obleči rokavic, bo zeblo v roke. Otrok, ki se neprimerno 

obnaša do prijatelja, bo ugotovil, da si prijatelj ne želi preživljati časa z njim. Staršem bi koristilo, 

če bi večkrat pustili naravi, da uči otroke. Če bi se ustavili in pustili naravi, da opravi svoje delo, 

bi si prihranili veliko časa, pa še število »predavanj« bi se zmanjšalo. »Naravne« posledice so 

velikokrat povsem dovolj in zlahka nadomestijo jezo. 

5. Logične posledice: Včasih se morajo »naravnim« posledicam izogniti, ker bi bile preveč 

nevarne in predrage. Otroka seveda ne bodo naučili varne hoje po prehodu za pešce tako, da bodo 

dovolili, da ga podre avto. Včasih »naravnih« posledic preprosto ni. V takšnih primerih so jim v 

pomoč logične posledice, ki jih uvedejo kot rezultat dejanj ali odsotnosti dejanj otroka. Pri izbiri 

logičnih posledic ne smejo pozabiti, da se le redko domislijo prave posledice na kraju samem, če 

njih prekršek »vrže iz tira«. Bolje je otroku povedati, da se jim njegovo vedenje ne zdi 

sprejemljivo, mu razložiti, da še ne vedo, kako bodo ukrepali, in si vzeti čas za premislek o tem, 

katera posledica bi bila primerna.  

6. Namerna nepozornost: Metoda jim dovoljuje, da na nekaj manjših prekrškov niso pozorni, 

saj otroci velikokrat naredijo vse, da bi jih spravili iz tira. Jasno je, da metode ne bi smeli 

uresničevati prepogosto. Nikoli je ne smejo tudi uporabiti, kadar vidijo kaj groznega, npr. nasilje 

ali zlorabo. 

7. Vedenjski bejzbol: Ta metoda je primerna pri ponavljajočih se težavah. Pravila morajo biti 

zapisana in natančno določena. Za prekršeno posamezno pravilo otrok dobi križec (pomeni 

udarec v prazno). Po treh udarcih v prazno je igre konec. Sledijo posledice, ki smo jih določili 

skupaj s pravilom. 

8. Težave naj rešujejo skupaj: Z otrokom se moramo pogovoriti, težavo opisati objektivno, s 

čim manj čustvi, otroku pustiti, da pove svojo plat zgodbe in ga pri tem ne prekinjati. Skupaj z 

njim razmislimo o vseh možnih rešitvah problema in skupaj z njim se odločimo za eno izmed  

rešitev. 

 

Zgoraj navedene metode otroka spodbujajo k sodelovanju in so temelj za razumno in učinkovito 

disciplino. Najpomembneje pri tem je, da imamo potrpljenje, izkušnje in vztrajnost. Veliko bolje 
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kot disciplinirati s kaznovanjem je, da otroku pomagamo graditi odgovornost, ga učimo, kako se 

napake popravijo, ter ga ne obsojamo. Disciplina ljudem pomaga razviti notranje 

samoobvladovanje in lastno smer in ne pomeni nobenega kaznovanja. Vedeti pa moramo tudi to, 

da so napake, ki jih z discipliniranjem sankcioniramo,  priložnost za učenje in namesto kazni raje 

otrokom ponudimo novo priložnost za učenje (prav tam: 102). 

 

2 FIZI ČNO IN PSIHOLOŠKO NASILJE V FUNKCIJI KAZNI 

Udariti otroka »po prstih« ali mu nameniti »eno po riti!« Ti vzgojni ukrepi še zdaleč niso izumrli. 

So pa neprimerni in sporni. Od »ene po riti« do pravih udarcev je namreč le majhen korak. Huda 

kazen, grožnje, žaljivke in telesno nasilje imajo skupno to, da so odsev naše nemoči. So naše 

»maščevanje«, ker so bila vsa druga prizadevanja očitno zaman. Služijo temu, da sprostimo 

napetost zaradi jeze in besa, torej odpremo ventil (Kast-Zahn, 2009: 76,77). 

 

Kaznovanje otrok je bilo nekoč zelo razširjena vzgojna metoda in ta način je veljal za učinkovito 

vzgojno sredstvo. Danes so mnenja strokovnjakov drugačna in mnogi so mnenja, da kazen 

dejanja ne prepreči in odpravi, temveč neželeno vedenje stopnjuje. Že Locke (2007: 69) je bil 

mnenja, da se je treba kaznovanju, zlasti tepežu, kolikor je mogoče izogibati in kazen omenja kot 

skrajnost, ki je ni treba uporabljati prav veliko. Meni, da moramo v otroku spodbuditi občutek 

spoštovanja in takrat bo že pogled dovolj, da se bo umiril. Njegovo mnenje je, da od majhnih 

otrok ne smemo zahtevati, da se vedejo kot zreli mladi ljudje. Dovoliti jim moramo vse otročarije 

in norčavosti, ki so primerne za to starost, ne da bi se preveč menili zanje. Nepazljivost, 

brezskrbnost in veselost so značilnosti teh let. Teh lastnosti ne smemo strogo obravnavati, niti jih 

neprimerno omejevati. Prav tako ne smemo vsega tistega, kar je naravni rezultat otrokovih let ali 

značaja, prehitro imeti za trmoglavost ali svojevrstnost. Pri napakah jim je treba pomagati, da se 

bodo poboljšali. Otroke moramo vzgajati z blago roko, saj tako zahtevajo njihova leta. Tako bodo 

dojeli, kaj je slabo in se naučili temu izogibati. Da pa bi naše besede imele težo in avtoriteto, je 

potrebno paziti, da boste kljub vsemu imeli zadnjo besedo in da ne bodo nikoli dobili premoči 

nad vami (prav tam: 70). S kaznovanjem smo do otrok tudi nasilni. Ali lahko rečemo, da smo 
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otroka kaznovali, nismo pa bili do njega nasilni? Ne! Mejo med »samo« kaznovanjem in nasiljem 

je nemogoče določiti. Okoliščin, ki bi nam pomagale določiti to mejo, ne moremo kar izmeriti, 

saj je intenzivnost, pa tudi pogostost kaznovanja zelo težko določljiva, predvsem pa nemerljiva. 

Tudi pojma sta tesno povezana med seboj in težko ločljiva. Pojem nasilje je v Slovarju 

Slovenskega knjižnega jezika (1970: 307, 899) definiran kot »dejaven odnos do koga, značilen 

po uporabi sile«, pojem kazen pa kot nekaj »kar je določeno za kršilca kakih norm«.  

 

O nasilju govorimo vedno, ko otroku namerno povzročimo fizično bolečino, ki poleg posledic na 

telesu, pusti tudi globoke sledi v duševnosti otroka. Še ne dolgo tega je veljal rek, da »palica 

vedno zaleže«. In res je, da otrok, ki je bil za neko dejanje pretepen, zelo težko pozabi bolečino in 

redko ponovi dejanje. Vendar je cena, ki jo mora za to plačati, notranje doživljanje otroka, daleč 

previsoka, da bi se tej vzgojni ukrepi izplačali. Tovrstno ravnanje zelo negativno vpliva na 

samopodobo otroka, nekateri otroci so po takem ravnanju z njimi mnenja, da jih  odrasli nimajo 

radi, da niso vredni življenja in nekateri nasilno destruktivno vedenje začnejo usmerjati na druge 

in tudi nase (Biddulph in Biddulph, 1998,  nav. po Rutar, 2007: 167).  

 

Tema o fizičnem nasilju nad otroki je že nekaj desetletij zelo aktualna in o njej se vodijo glasne 

razprave. Ob tem pa ne smemo pozabiti na psihično nasilje, ki ravno tako pušča globoke 

posledice v otrokovem življenju in jih nikoli ne moremo odpraviti. Psihično nasilje je zaradi 

svoje nevidnosti oz. neprepoznavnosti navzven lahko dolgotrajnejše, intenzivnejše in zato so 

posledice, ki jih pušča, celo večje. Grožnje z uničenjem, zapustitvijo, trpinčenjem ali druga 

podobna sporočila, na osnovi katerih otrok zaključi, da ni vreden življenja, puščajo trajne 

posledice v otrokovem doživljanju sebe, drugih in življenja nasploh. Človek je v obdobju 

otroštva popolnoma odvisen od svojih staršev in za nemoten osebnostni razvoj nujno potrebuje 

občutek sprejetja in popolne varnosti ter mora razviti zaupanje v starše in svet, ki ga obdaja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, nav. po Rutar, 2007: 168). 

 

Uporaba negativnih nasilnih vzgojnih pripomočkov otroke sramoti in jih lahko tudi razčloveči ter 

poniža na raven predmeta. Morda res nehajo nagajati, hkrati pa se bodo naučili, da se je pametno 

»primerno« obnašati le takrat, kadar jih je strah, da jih bo kdo zalotil in kaznoval. Njihov čut za 

lastno vrednost, odgovornost in primerna, odgovorna dejanja pa je zelo resno ogrožen. Ko se 
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otroci soočijo z nadvlado, nadzorom in manipulacijo nekoga, ki je »večji« od njih, se odzovejo na 

enega od treh načinov (Coloroso, 1996: 23): 

S strahom – tako ravnajo zaradi odvisnosti od strahu, vendar bodo ubogali le toliko časa, dokler 

ne bodo dovolj odrasli, da bodo lahko vračali udarce. 

Z odporom – napad na odraslega ali sprostitev jeze nad drugimi. Takšen odziv velikokrat 

spodbudi enak, če ne hujši odziv pri odraslem in začarani krog se stopnjuje. 

Z begom – duševni ali telesni umik, da bi ubežal oblastnim ali manipulirajočim staršem, jih otrok 

ne pusti več v svoj svet čustev, ali pa se, ko malo odraste, tudi dejansko umakne in odide od 

doma. Včasih otrok zbeži vase in posledice so lahko strašne. 

 

Kar zadeva posledice nasilnega ravnanja z otrokom so te nesorazmerne ravnanju. Otroci so 

različno odporni in občutljivi – ranljivi zoper slabo ravnanje. Pri enem otroku že graja staršev 

lahko sproži samomorilni poskus, drugi pa kljub večletnemu trpljenju dobro psihosocialno deluje 

(Mikuš Kos, 1997: 57). Fizično in psihično nasilje v funkciji kazni nista vzgojna in nikakor ne 

vodita k cilju vzgoje otrok (Rutar, 2007: 168). 

 

2.1 FIZIČNA. TELESNA KAZEN 

Pojem telesne oz. fizične kazni je težko natančno opredeliti, saj v literaturi zasledimo več 

različnih definicij za opredelitev pojava. Kornhauser in D. Pleterski Rigler (2007: 78) navajata 

definicijo, da je »telesno kaznovanje vsako kaznovanje, pri katerem se uporabi telesna moč z 

namenom povzročiti bolečino ali neugodje. Podatki kažejo, da gre največkrat za udarce z roko 

ali s pripomočkom – npr. s palico, pasom, čevljem; lahko tudi za brcanje, tresenje in metanje 

otrok, praskanje, ščipanje, grizenje, lasanje, prisiljenje otroka  v neudobne ali mučne položaje 

telesa, umivanje otrokovih ust z milom, opekline in prisilno hranjenje. Vsa ta dejanja kršijo 

človekove pravice otroka in pomenijo napad na njegovo dostojanstvo in telesno integriteto«. 

 

Kljub temu da je o tem veliko napisanega, pa se danes v sodobni družbi še vedno dogajajo prav ti 

in podobni načini kaznovanja otrok. Kot je znano, še nobena družba v zgodovini človeštva ni bila 

izvzeta iz nasilja nad šibkejšimi, torej tudi otroki. Pogosta, zaželena in preverjeno učinkovita 
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vzgojna metoda - telesno kaznovanje, predstavlja enega od pojavov, ki segajo daleč v preteklost. 

Iz zapisov je razvidno, da se telesno kaznovanje v šolah omenja že pri starih Sumercih, antični 

Grčiji idr. V šolah za pisarje v Mezapotamiji so imeli t.i. »disciplinarje«, ki so bili zadolženi za 

vzdrževanje discipline, njihova vloga pa se je ohranila do srednjega veka še posebno v cerkvenih 

šolah. Učiteljem in duhovnikom je bilo prepovedano kaznovanje z roko, zato so »vzgajali« s 

šibo. Klečanje, vezanje z verigami ali prisilno zamašena usta so bili takrat normalni in učinkoviti 

vzgojni ukrepi, s katerimi je bila kaznovana nespodobnost, lenoba, neposlušnost ali kakšno drugo 

obnašanje, ki so ga smatrali za asocialno. Poškodbe in smrt niso bile redkost (Zloković in 

Dečman Dobrnjič, 2007: 41). 

 

Kljub mnogim spoznanjem, ki v današnjem sodobnem času govorijo v prid prepovedi telesne ali 

katere koli druge oblike kazni, še danes na žalost velikokrat naletimo na nasprotujoča si mnenja. 

V nekaterih državah v Združenih Državah Amerike učiteljem dovoljujejo uporabo telesnih kazni 

z leseno palico ali usnjenim jermenom po zadnjici (prav tam: 44). V vzgoji otrok pa ima fizično 

kaznovanje širok obseg intenzivnosti. Od lahkega udarca po roki, klofute, vlečenja za ušesa, lase, 

vse do pretepanja, ki lahko poškoduje otroka in celo povzroči smrt. V takšnih primerih to ni več 

kaznovanje ampak nasilje, ki predstavlja posebno kategorijo kaznovanja (Gašić Pavšić, 1988: 

26). Za telesno nasilje velja,  da je v glavnem prepoznavna oblika, čeprav to ni nujno, saj 

obstajajo tudi številne oblike manj prepoznavnih in prikritih negativnih odnosov do otrok. Te so 

(Zloković in Dečman Dobrnjič: 47): 

- »frcanje« otroka po glavi z roko ali drugim predmetom, 

- groba ščipanja, 

- vlečenje za lase ali okončine, 

- vbadanje z zašiljenimi predmeti, 

- udarci s komolcem v rebra in ledja z izgovorom, da gre za naključje, 

- namerno podstavljanje noge, 

- izmikanje stola, 

- jemanje ali skrivanje stvari z namenom, da ga bodo zaradi tega kaznovali starši ali drug; 

odrasli, 

- odtegnitev pomoči v primeru poškodbe, padca ipd. s pretvarjanjem, da se »ni nič 

zgodilo«. 
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Telesno kaznovanje in grajanje sta izraz maščevalnosti in vcepljanja občutka krivde, manj pa sta 

namenjena popravljanju vedenja, saj se navadno zatekamo k tej metodi takrat, kadar smo jezni. 

Tak način vzgajanja ima več škodljivih učinkov. Žaljivi vzdevki, kot so tepec, neroda in podobno 

in ki jih navadno spremlja zmerjanje, včasih pa tudi udarci, na otroke naredijo globok vtis. 

Pogosto začnejo verjeti, da so res to, s čimer jih »obkladajo« starši in vzgojitelji. Logična 

posledica je tudi izguba samozavesti. »Kako naj zaupam vase, če sem ničvreden?« Tako je 

prepričan otrok, dokaz za to pa je občutek manjvrednosti, ki ga ima. Otrok namreč daje videz 

»pretepenega psička z repom med nogami« in tudi vede se tako. Otrok, ki ga v jezi zmerjamo in 

kaznujemo, da bi spremenil vedenje, živi v nenehnem strahu, da bomo z njim trdo ravnali tudi v 

prihodnje, kmalu izgubi zaupanje vase. Boji se poskusiti znova. Glede na to, da ponavljanje 

skoraj pri vsakem delu pripelje do napredka, vaja tudi tukaj opravi svoje: zaradi strahu postaja 

otrok vedno bolj negotov in neuspešen pri čedalje številčnejših nalogah. Nase začne gledati kot 

na nesposobneža, ki mu spodleti vse, česar se loti. Povsem razumljivo je, da si želimo biti 

popolni. Toda potem, ko smo bili za svoje napake kaznovani, so pričeli uspehe meriti po načelu 

vse ali nič. Od tod je samo še korak do komaj opaznega a usodnega prehoda do popolnosti, ki si 

jo želimo in ki jo zahtevajo od nas. Človek nato živi v nenehni napetosti in strahu, ali bo 

brezhibno opravil nalogo, ali mu bo spet spodletelo. Glede na to, da je popolnost redka lastnost, 

ne more biti drugače, kot da je čustvena nestabilnost prav posledica tega nedosegljivega cilja. 

Celo če si bo otrok priznal, da so odrasli upravičeno nezadovoljni z njegovim vedenjem, bo kuhal 

zamero in sovraštvo, kadarkoli ga bodo kaznovali z jezo v srcu. Sčasoma mu tudi ne bo več mar, 

ali imajo odrasli prav ali ne, temveč se bo tudi sam začel vesti maščevalno kot oni 

(Hauck,1988:30, 31). 

 

Prepričana sem, da velika večina odraslih, ki za vzgojo otrok uporablja fizično kazen, kljub 

vsemu še vedno želi otroku le dobro ali celo najboljše, vendar večina misli, da vedo, kaj je za 

otroka dobro. V resnici pa ni tako. Pri tem izhajajo iz svojih lastnih izkušenj, saj velja mnenje, da 

je tudi ta vzgojni ukrep kdaj pa kdaj sprejemljiv, ne zavedajo pa se, da so oni tisti, ki morajo 

prekiniti nasilje in se naučiti drugače obvladovati svojo jezo, bes in razočaranje. Problem ni v 

otroku ampak v njih samih, otrok je samo žrtev. 
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2.2 PSIHOLOŠKA KAZEN 

Foucalt (1984: 20) je zapisal, da se je kaznovanje v zadnjih stoletjih spremenilo in  v najstrožjih 

oblikah ne zadeva več telesa, ob tem pa ugotavlja, da je predmet kaznovanja postala duša. Za 

pokoro, ki je razdejala telo, je prišla kazen, ki učinkuje v globino, na srce, na misel, na voljo na 

dispozicije. 

 

Življenje pod psihičnim »terorjem« in emocionalnim nasiljem, nepotrebno stalno kontrolo in 

omejevanjem žrtve pogosto težje prenašajo kot fizične kazni. Pri definiranju pojma psihološkega 

nasilja nad otrokom v glavnem izhajamo iz obnašanja odraslih, ki ne nudijo ustrezne 

emocionalne spodbude, ne ščitijo otrok, jih žalijo, neustrezno kritizirajo in podcenjujejo. Psihično 

trpinčenje se kaže kot neprijazno ali indiferentno obnašanje, ki ima škodljive ali celo pogubne 

učinke na otrokovo samopodobo, uspehe in celo mentalno zdravje (Zloković in Dečman 

Dobrnjič, 2007: 48). Za razliko od psihičnega nasilja telesno ali spolno trpinčenje otroka sodi v 

register ti. »trdih«, pravno sankcioniranih kršitev otrokovih pravic. Mnogi strokovnjaki  se 

zavedajo, da duševno trpinčenje, tudi če se telesa ne dotakne, povzroči prav tako ali še večje 

trpljenje in posledice. Vsi se zavedajo, da gre za področje subjektivitete, kjer je težko določiti 

jasne kriterije. Težko je pokazati na konkretna dejanja trpinčenja, saj je meja med »vzgojo« in 

trpinčenjem zelo nejasna in kulturno relativna (Pavlovič, 1993: 206). Različni avtorji zato pojem 

psihološkega trpinčenja opredeljujejo različno, kar dokazuje, da je enotno definiranje 

psihološkega kaznovanja nemogoče. Pavlovič (1993: 207) navaja, da je Mednarodna konferenca 

v organizaciji Urada za raziskovanje psiholoških pravic otroka leta 1993 sprejela »generično 

delovno definicijo« psihološkega trpinčenja otrok, ki se glasi: »Duševno trpinčenje otrok in 

mladine vključuje opustitve in dejanja, ki so glede na merila skupnosti in strokovno presojo 

ocenjena kot psihološko škodljiva. Taka dejanja storijo posamič ali kolektivno osebe, ki imajo po 

položaju moč nad otrokom, zaradi česar je ta ranljiv. Taka dejanja oškodujejo takoj ali pa v 

posledici vedenjsko, kognitivno, čustveno ali telesno funkcioniranje otroka. Primeri psihološkega 

trpinčenja vključujejo dejanja zavračanja, zastraševanja, osamitve, izrabljanja in napačnega 

socializiranja.«  Vendar je bil kmalu po konferenci glede na priporočila in odzive seznam oblik 

trpinčenja nekoliko spremenjen in sicer (prav tam: 208): 

Zavračanje (obravnavanje otroka drugače od bratov in sester ali vrstnikov). 
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Poniževanje (imenovanje otroka »neumnega«, označevanje kot manjvrednega, javno 

poniževanje). 

Zastraševanje (grožnje s poškodbami, smrtjo, zapustitev brez varstva, prisila, da opazuje nasilje 

proti ljubljeni osebi). 

Osamitev (zaklepanje v omaro ali sobo, prepoved stikov z drugimi ljudmi). 

Kvarjenje (učenje in navajanje na dejanja, ki ponižujejo drugačne in kriminalna dejanja). 

Izkoriščanje (spolno nadlegovanje, zadrževanje otroka doma kot služabnika ali nadomestnega 

roditelja). 

Odrekanje čustvene odzivnosti (spregledanje otrokovega iskanja stika, mehanično ravnanje z 

otrokom brez objemov, božanja, poljubov in pogovora). 

 

Posledice psihološkega nasilja so nepopravljive. Otroci redko kažejo pozitivna čustva in na 

različne načine kažejo, da si želijo pozornosti in ljubezni. Imajo zmanjšano življenjsko energijo, 

nagnjeni so k trpinčenju šibkejših in živali in imajo slabo mišljenje o sebi. Pogosto so opazne tudi 

številne socialne in čustvene težave v odnosu do drugih oseb in nevrotično vedenje, ki se kaže 

kot: iritabilnost, anksioznost, depresivnost, nagnjenost k laganju, jecljanje, enureza, nagnjenost k 

izmišljanju  neverjetnih dogodkov in vznemirjenost zaradi joka drugega otroka (Zloković in 

Dečman Dobrnjič, 2007: 49). Psihološko »maltretiranje« otrok je za razliko od telesnega in 

spolnega veliko težje dokazati, zato redko pripelje do ukrepanja države. To pa seveda ne pomeni, 

da ga ni, da o njem zato ne bomo govorili in se ga zavedali.  

 

3 KAZNOVANJE OTROK V VRTCU 

Uporaba kazni pri vzgoji otrok v vrtcu je posebnost in v odnosu s kaznijo v krogu družine 

potrebuje veliko več pozornosti. Kazni za nezaželeno vedenje v vrtcih niso predvidene, zato so v 

veliki meri prepuščene svobodnemu izboru vzgojiteljev. Tudi pravila, ki veljajo, niso točno 

določena in se razlikujejo od vrtca do vrtca in od skupine do skupine. Nezaželena okoliščina, ki 

spremlja ta pravila, je velikokrat tudi ta, da vzgojiteljica otrok ne seznani z njimi in jih tudi sama 

pogosto ne spoštuje. V odnosu na družino se kaznovanje otrok v predšolski ustanovi izvršuje tudi 
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pod posebnimi pogoji, če se osredotočimo na odnos, ki velja med otrokom in odraslimi. Odnos 

med vzgojiteljem in otrokom razumljivo ni tako topel in čustven kot v družini. Drugi dejavnik, ki 

vpliva na drugačno delovanje kazni kot doma je, da so v vrtcu kazni »javne«, v prisotnosti vseh 

otrok skupine, za katere je kazen lahko pozitivna ali negativna podkrepitev otrokovega vedenja. 

Tretji dejavnik, ki vpliva na drugačno delovanje kazni kot doma, je možnost zlorabe kaznovanja 

otrok, saj so v predšolsko ustanovo vključeni otroci, ki svojih pravic ne morejo sami zaščititi. 

Relativno velika zaprtost predšolskih ustanov za vpogled v obnašanje vzgojiteljev nam  

onemogoča odkrivanje in preprečevanje strogega in grobega kaznovanja otrok (Pavšić 

Gašić,1988: 100). Problem kaznovanja otrok v naših vrtcih je še vedno v večini primerov prikrit 

in zaprt med štiri stene. Nesmiselno bi bilo misliti da zato, ker je prepovedan, ne obstaja in otroci 

v vrtcu sploh niso kaznovani. 

 

Raziskav s tega področja skorajda ni. Tudi E. Dolar Bahovec in Kodelja (1996: 101) pravita, da o 

fizičnem kaznovanju otrok v raziskavi, ki so jo delali po slovenskih vrtcih, niso spraševali, niti 

pričakovali, da bi dobili podatke o tem iz neposrednega opazovanja v igralnici, saj so to socialno 

nezaželene oblike vedenja, na katera vpliva prisotnost opazovalca. O tem so raje spraševali 

otroke v krajših razgovorih. Otroci so povedali, da tovarišice »včasih vpijejo« ali »tudi vpijejo«. 

Otroci so v enem od vrtcev povedali, katera tovarišica tepe in katera ne, katera jih vedno kara. V 

enem od vrtcev je anketarka na hodniku srečala deklico iz sosednje skupine, ki jo je nagovorila: 

»A ti si nova tovarišica? Ti ne boš tepla, kajne da ne?« Avtorja navedene podatke končata s 

pripisom »brez komentarja«. Vzgojiteljice so na vprašanje, kako ravnajo z agresivnimi otroki, 

odgovorile, da se pogovarjajo, jih okregajo, pošljejo stran ali izločijo iz skupine, jim dajo za 

zgled drugega otroka, dodatno zaposlijo ali preusmerijo, nobena pa ni omenila, da bi koga kdaj 

kaznovala (prav tam: 103). 

 

Tudi S. Pavšić Gašić (1988: 100) v zvezi z vprašanjem o opravičenosti ali neopravičenosti 

uporabe kazni v predšolskih ustanovah ugotavlja, da je med vzgojitelji razširjeno mnenje, da je 

kaznovanje otrok s pedagoškega vidika nedopustno in prepovedano. Šestina v raziskavi vprašanih 

vzgojiteljev je odgovorilo, da kaznovanja v vzgoji sploh ne uporabljajo in so bili tudi presenečeni 

nad vprašanjem, saj so mnenja, da kazni v vrtcu ne obstajajo, oz. niso dovoljene. Zaradi tega 

meni, da vzgojitelji kot kazen razumejo samo grobe in stroge kazni, največkrat tepež. Vzgojitelji, 
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ki pravijo, da nikoli ne kaznujejo otrok, po njenem mnenju pod pojmom kazen ne uvrščajo 

odvzem želenega (npr. prepoved igranja, prepoved sladkarij), niti »Time-Out«2.  Zaskrbljujoči so 

tudi podatki o načinih kaznovanja. Poleg fizičnih kazni se uporabljajo tudi verbalne kazni 

(posmehovanje, grožnje) in razne oblike »Time-Out-a«. Slednje zahteva veliko pozornosti stroke, 

saj se njegova zloraba zlahka prikrije. Če se otroka za kazen npr. pošlje na hodnik, lahko otrok 

tam stoji uro ali dve in nihče, ki to vidi, se ne odzove (prav tam: 101). 

 

Kot poseben problem pa izpostavljam tudi pogosto oz. skoraj »obvezno« moraliziranje, ki 

ponavadi poteka pred kaznijo in včasih tudi takoj po kazni. Gre za različno dolg monološki govor 

vzgojiteljice, s katerim  otroku takoj po neželenem vedenju oz. konfliktu razlaga o posledicah 

dejanja, ga sprašuje, zakaj je bilo to potrebno in ga sili v opravičevanje ter razmislek o dejanju, ki 

je povzročilo konflikt. Ponavadi sledi kazen in otrok dobi čas za razmislek, čeprav moraliziranja 

ne razume in ga tudi ni zmožen poslušati. Tudi to je tema, ki bi ji bilo nujno posvetiti več 

pozornosti. 

 

V vrtcu so otroci kaznovani v procesu discipliniranja, ki je del  režima v vrtcu in zato v celoti 

pripada dnevni rutini, torej prikritemu kurikulumu. Ta vsakdanja, vedno znova ponavljajoča se 

rutina, je v vrtcu zelo učinkovita in pomembna, saj oblikuje »osebnost posameznika«. Ta tiha 

prikrita rutina nič manj ne uči otrok, kot jih uči sama kurikularna vsebina in veliko pedagoških 

ustvarjalcev se strinja, da uči celo (naj)bolj učinkovito (Bregar Golobič, 2004: 24). Prikriti 

kurikulum je namreč pojem, ki ne zadeva zgolj vzgojnih vsebin ampak predvsem organizacijo 

vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu, torej zajema tudi interakcije med otroki in 

vzgojitelji (Bahovec in Kodelja, 1996: 11).  

 

Tudi raba pohvale in graje ter pravila za nadziranje časa in prostora so dejavnosti, pri katerih se 

prikriti kurikulum najmočneje uveljavlja. Zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, 

                                                 
2 »Time-Out« je kot postopek kaznovanja zasnovan na odvzemu pozitivne potkrepitve za nek določen čas. To 
pomeni, da otroku za kazen ne dovolimo aktivnega sodelovanja, ostane z skupino, vendar lahko le opazuje druge 
otroke. Poznamo več načinov izvajanja kazni v  tej obliki in sicer izolacijo (premestitev v drug prostor), izključitev 
(otrok ostane v skupini, vendar ne sme sodelovati, npr. sedenje na stolu) in opazovanje (otrok ne sme sodelovati in 
mora opazovati socialno zaželeno vedenje vrstnikov). Zelo pomemben je čas trajanja tovrstnih kazni, saj predstavlja 
moč teh kazni (Pavšić Gašić, 1988: 47,48). 
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ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih 

vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem kurikulumu (Kurikulum za vrtce 1999: 20). 

Za discipliniranje je značilno, da ga ljudje izvajamo drug nad drugim. Lahko je: besedno 

(prepoved, ukaz ipd.), nebesedno (pogled, žuganje ipd.) in tudi fizično (klofuta, tepež ipd.). 

Dogodi se kjerkoli in je povezano z  tradicionalnimi vzgojnimi vzorci ter kulturnim in socialnim 

ozadjem posameznika, ki discipliniranje izvaja, in tistega, ki ga je deležen. Gre za discipliniranje 

z znanimi načini kaznovanja, pri čemer je problematično predvsem vprašanje, kje je meja med 

kaznovanjem in nasiljem. Vrtec je javna institucija, zato mu obstoj in delovanje omogočajo 

pravila, za katero je značilno, da so do neke mere neobhodno potrebna in nujna. Lahko pa 

postanejo neznosna, obremenjujoča in nesprejemljiva. Ker mejo med sprejemljivim in 

nesprejemljivim, nujnim in njegovim »presežkom« težko natančno določimo, moramo biti 

pazljivi, občutljivi in kriti čni. Otroci v vrtcu so občutljivi za  pretirano discipliniranje in  jih moti 

ter ovira. Specifičnost pa je, da so v primerjavi z odraslimi nemočni (Cotič, 2004: 39, 40).  

 

Danes v vrtcu veliko govorimo o spoštovanja otroka kot osebnosti in o vzgojnem delu, ki izhaja 

iz otroka, tako da se način dela spreminja v otroku vedno bolj prijazen način. Zadovoljevanje 

otrokovih želja in potreb pa vodi tudi k težavam s pravili in disciplino v skupini, ki je potrebna za 

zagotavljanje kvalitetnega življenja in dela v skupini. Toda kako? Menim, da za zadovoljivo 

disciplino v oddelku prevečkrat, ne da bi se tega sploh zavedali, poskrbita prav kazen in strah 

pred kaznovanjem, ki ju otroku izražamo z grožnjo. 

 

Kaznovanje otrok v vrtcu je tako tudi del vzgojnega ravnanja posamezne vzgojiteljice in zato 

zelo odvisno od njene subjektivne teorije. Subjektivna ali osebna pojmovanja so naše osebne 

ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in nam pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti. So 

pogosto čustveno in vrednostno obarvane in ne povsem zavestne in logične (Marentič Požarnik, 

2000, nav. po Batistič Zorec, 2003: 264). Strinjam se z M. Batistič Zorec (2003: 267), ki je na 

osnovi  različnih razlag in raziskovanj problematike vzgojnih ravnanj vzgojiteljice oblikovala 

konstrukt subjektivnih teorij vzgojiteljic, iz katerega je razvidno, da na vzgojno ravnanje (tudi 

kaznovanje) vzgojiteljic vplivajo poleg ugotovitev in stališč strokovnjakov tudi izkušnje iz 

lastnega otroštva, ki preko osebnostnih lastnosti, stališč in znanj vzgojiteljice prehajajo v njeno 

subjektivno teorijo in tako pride(jo) do vzgojnih ravnanj vzgojiteljice. Osebnost vzgojitelja(ice) 
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je torej ključnega pomena, zanimivo pa je, kako se te teme izogibamo, čeprav je zelo pomembna 

pri delu z ljudmi tudi v drugih poklicih (zdravnik, socialni delavec, učitelj, psiholog). 

Učinkovitost  pri teh poklicih je bolj povezana s tem, kakšen človek je, kot s tem, koliko o neki 

stvari ve. Zakaj vsi vrtci in šole puščajo ta problem na strani in premalo govorijo o njem?  

 

Vzgoja otrok v vrtcu  s kaznimi je torej zlo, ki ga velikokrat uporabljamo, ne da bi se tega 

zavedali, saj je bolj ali manj zakoreninjeno v nas in ga kot del kulture prenašamo »iz roda v rod«, 

zato pa je še toliko bolj nevarno. Za vzgojitelja, ki pri vzgoji uporablja kakršnokoli kazen,  lahko 

rečemo, da je neuspešen pri vzgajanju otrok, saj je izbral najslabše, kar je lahko – kaznovanje 

otrok. Se bomo ustavili in znali drugače? 

 

3.1 UPRAVIČENOST KAZNI 

»Neubogljivi« otroci so živeli in bodo živeli v vseh časih in v vseh narodih, le glede načina, kako 

jih »obvladovati«, se mnenja zelo razhajajo. Otrok, ki je zdrav, ima nezlomljivo veselje do igre in  

temeljno težnjo po znanju. Vse bi rad prijel, da bi »razumel«, zato pri tem velikokrat pride 

navzkriž s pojmovanjem reda odraslih. Vse, kar doživlja, izraža bolj hrupno in živahneje, kot je 

po volji starejšim, miru potrebnim ljudem. V določenem razvojnem obdobju že v osnovi kljubuje 

odraslim, ne da bi jih s tem hotel jeziti, kakor zmotno mislijo. To počne zaradi naravne potrebe, 

da bi preizkusil obe možnosti, tudi nasprotno. V tem prizadevanju pa otrok pogosto pride v 

nasprotje z odraslimi, ki bi ga radi utesnili v kalup in ga vodili po točno vnaprej zarisani poti. 

Otroci, ki se upirajo temu hotenju svojih vzgojiteljev, veljajo že od nekdaj za neubogljive in 

nevzgojene (Dirx, 1971: 21).  

 

S. Pavšić Gašič (1988) kaznovanje otrok razume kot pedagoško-psihološki proces, ki ga 

uporabljamo, da bi  uskladili vedenje otrok s pravili v ožji in širši družbi, in ga opravičujemo s 

cilji, ki jih želimo doseči z vzgojo. Poglavitni cilj kaznovanja ne obstaja, tako da obstaja več 

različnih teorij in ciljev kaznovanja.  
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Avtorica (prav tam: 9) navaja pet teorij in sicer: 

1. Retribucijska teorija. Cilj kazni je maščevanje po principu »oko za oko, zob za zob« za 

ponovno vzpostavitev ravnotežja med dobrim in slabim. 

2. Teorija ustrahovanja. Cilj kazni je ustrahovanje, ki posameznika odvrne od ponovitve dejanja.  

Kazen je zlo, vendar upravičeno. 

3. Teorija popravljanja. Cilj kazni je popravljanje posameznika, tako da po kazni postanejo 

posamezniki, ki ravnajo na moralno pravilen način, ki velja v družbi.  

4. Teorija vzgoje. Kazen vzbuja strah pred posledicami neželenega vedenja, kar omogoča, da 

otrok sledi pravilnemu vedenju. 

5. Teorija organizacije. Kaznujemo s ciljem preprečevanja dezintegracije, ki se pojavlja znotraj 

skupine brez kontrole in tako kazen omogoča, da skupina sledi svojim ciljem.  

 

Navedene teorije pa nikakor niso opravičilo za kaznovanje otrok v vzgoji, saj kot navaja S. 

Pavšić Gašić (prav tam), poglavitnega cilja kaznovanja ni. Kazen torej še vedno pri vzgoji otrok 

uporabljamo zato, ker velikokrat ne vemo, oz. nočemo vedeti, kako drugače, pa tudi zato, ker je 

tako najhitreje odpravljeno neželeno vedenje, čeprav vemo, da se bo kmalu ponovilo. Kaznovanja 

otrok pa ne moremo in ne smemo z ničemer opravičevati, predvsem pa ne smemo dovoliti, da bi 

ga kdorkoli opravičeval s pravico do zasebnosti za domačimi zidovi ali nujo pri vzgoji. 

 

3.2 KAZNOVANJE KOT  NAČIN USMERJANJA VEDENJA 

Vprašanje, ali se kaznovanje upravičeno uporablja za usmerjanje vedenja otrok, se zelo pogosto 

postavlja pri vzgoji večini staršev, vzgojiteljem, učiteljem in ostalim, ki so na kakršen koli način 

povezani z vzgojo otrok. Učinke kazni običajno delimo na osnovne oz. primarne in sekundarne. 

Primarni učinek je preprečevanje, da bi se pojavilo neko vedenje, kar je tudi neke vrste cilj 

kaznovanja, sekundarni učinki pa so tisti, ki se pojavijo nenačrtovano, nenamerno lahko pa so 

pozitivni, zaželeni ali negativni, neželeni (Pavšić Gašić, 1988: 87). 

 

Namesto da bi otroke sprejemali kot edinstvene posameznike, ki imajo pravico do izražanja 

svojih potreb in lastne osebnosti, nekateri vztrajno uporabljajo razne kaznovalne tehnike in otroke 
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dojemajo kot bitja, ki jih je potrebno obvladovati in naučiti lepega vedenja - usmeriti. Pravila 

slednjega določamo odrasli. Ta naravnanost je lahko nevarna, saj je (lahko) nezavedna. Kazni 

ohranjajo oblast v rokah odraslih in otroku posredujejo sporočilo: »Jaz, odrasli, te lahko prisilim 

in te tudi bom prisilil, da boš ubogal in sicer v tvoje lastno dobro!« (Coloroso, 1996: 20). 

 

V današnjem času z usmerjenjem otrokovega vedenja velikokrat tudi pretiravamo. Otrokom 

preprosto ne pustimo, da bi se zmotili in tako učili iz svojih lastnih izkušenj. Otroke velikokrat po 

nepotrebnem usmerjamo in varujemo pred napakami tudi takrat, ko je to nepotrebno in ni 

nevarno. Ne pustimo jim, da bi se zmotili in ne damo jim časa, da bi to sploh ugotovili. Lahko 

rečem, da smo veliko preveč »zaščitniški«, čeprav vemo, da se tudi sami iz izkušenj naučimo 

največ in najbolje. Otrokovo radovednost zato velikokrat nehote tudi kaznujemo, ker mislimo, da 

smo ga s tem zaščitili. Veliko premalo razmišljamo o tem, da se otrok s tem, razen kaznovati, ni 

naučil nič. 

 

3.3 NEŽELJENI UČINKI KAZNI 

V zadnjih desetletjih je bilo opravljeno veliko raziskav, s katerimi so predvsem psihologi in 

sociologi skušali dokazati nesmiselnost in škodljivost telesnega kaznovanja otrok. Ugotovili so, 

da telesna kazen slabo vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti, kar vpliva tudi na starše in 

družbo. Otrok kazen prepozna kot  pravico staršev in ker meni, da je povzročanje bolečine 

dovoljeno, mu na nek način s tem dovolimo, da bolečino pod določenimi pogoji lahko povzroči 

tudi sam. Otroci ne ubogajo zato, ker jim kazen koristi, ampak zato, ker se bojijo biti ponovno 

kaznovani. Temu se izognejo tako, da tudi prekrojijo resnico, se zlažejo (Plevnik Vodušek, 2007: 

182).  

 

Kljub temu da veliko vemo o tem in  razumemo različne pristope v vzgoji skozi zgodovino, se 

tudi v sodobnem času  niti eden od možnih razlogov  za uporabo telesne kazni ne pojmuje kot 

etnično, moralno, socialno, psihološko niti pravno upravičen razlog. Sodobna znanstvena 

spoznanja govorijo o mnogih negativnih učinkih telesnega kaznovanja. Telesne kazni  povzročajo 

veliko slabega in sicer (Zloković in Dečman Dobrnjič: 44): 
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- Učenje, da je nasilno obnašanje dovoljeno. 

- Izpostavljenost agresiji veča rizična vedenja. 

- Asocialno vedenje se ne zdravi s palico. 

- Kaznovani otroci so pogosto agresivni  do drugih otrok in odraslih. 

- Tako otroke učimo, da se na ta način sproščajo frustracije in rešujejo problemi. 

- Učimo, da se na ta način »gradi« avtoriteta ali dosegajo osebni cilji. 

- Učimo, da se tako »kontrolirajo« drugi ljudje. 

- Negativno vplivamo na moralni, socialni in kognitivni razvoj otroka. 

- Telesna kazen interferira z zdravimi medsebojnimi odnosi (med otrokom in starši, 

otrokom in učitelji ter med vrstniki). 

- Je nemoralno sporočilo za »to bi lahko naredil bolje, moraš se obnašati bolj spodobno«. 

- Tako ga ne vzgajamo k samokontroli. 

- S pretepanjem ga poučujemo, da se je treba bati ter naj poskuša prekriti tisto, kar počne. 

- Telesna kazen ima kratkoročne in navidezne »učinke« z dolgoročnimi kumulativnimi 

negativnimi posledicami. 

- Z grobostjo in ponavljanjem kazni lahko otroka ranimo. 

 

Navedeni argumenti so sicer brez širše teoretične obravnave problema, vendar nakazujejo 

potrebo po opustitvi telesnega kaznovanja otrok (prav tam: 45). 

Zelo negativen učinek kazni je ta, da bo tepen roditelj kasneje tudi sam pogosto pretepal svoje 

otroke. Z izkušnjo bolečine bo otrok dobil »dovoljenje«, da jo tudi sam povzroča drugim, in 

slednjič: kazen vzgaja nesamozavestne, neiskrene in nasilne osebnosti (Kornhauser in Pleterski 

Rigler, 2007: 64). 

 

S. Pavšić Gašić (1988: 88) kot najpomembnejše neželene posledice kaznovanja navaja: 

 

- Kratkotrajnost delovanja . Kaže se v tem, da kaznovanje povzroči le začasno prenehanje 

vedenja, ki je neželeno, in ne  trajne odprave tega vedenja. Takoj po prenehanju delovanja kazni 

se bo neželeno vedenje ponovilo. 
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- Spodbujanje agresivnosti pri kaznovanem otroku. Otrok, ki doživi agresijo kaznovanja, se je 

tako tudi nauči in jo kasneje tudi sam uporablja takoj, ko je to sposoben. Lahko se z agresijo tudi 

brani proti agresiji, ki jo doživi.  

- Ogroženost socialnih odnosov med tistim, ki kaznuje, in tistim, ki je kaznovan predstavlja 

zelo resno nevarnost pri uporabi kazni. Rezultat kaznovanja je pobeg kaznovanega, saj se tako 

izogne tistemu, ki kaznuje, s čimer pa se tudi prekine njun socialni odnos. 

- Negativne čustvene posledice. Te so najbolj nevarne od vseh posledic kaznovanja. Kaznovanje 

posameznik doživlja subjektivno kot bolečino, presenečenje, neprijetnost in izgubo. Pričakovano 

je, da pri kaznovanemu otroku izzovemo negativne čustvene odzive in sicer bes, strah, 

nezadovoljstvo, nemoč, ponižanje … 

- Nasprotni učinek.  Namesto da bi kaznovanje preprečilo neželeno vedenje, učinkuje ravno 

nasprotno in neželeno vedenje omogoča ter vpliva na vnovično pojavljanje. 

- Prizadevanje k razširitvi uporabe kaznovanja. Kaznovanje nehote vodi k široki in pogosti 

uporabi kazni. Uporablja jo lahko vse večje število ljudi, saj je takojšnji učinek privlačen. 

 

Tako s kaznijo vzgajamo nesamozavestne otroke, za katere bosta, ko odrastejo, laž in nasilnost 

samoumevna. Tradicija te vzgojne metode se bo nadaljevala; prevzgojen vzorec kaznovanja bo 

otrok kasneje prenesel na svoje otroke. Nasilnost tudi vpliva na človeške vrednote ter sodeluje pri 

vzdrževanju kulture nasilnosti. Na žalost je še vedno veliko posameznikov, ki zagovarjajo telesno 

kazen in dvomijo v njeno škodljivost. Pred nasprotniki kaznovanja je zato zelo težka naloga, saj 

moramo z argumenti prepričati javnost ter poseči v tradicionalno prepričanje, da je klofuta 

vzgojna. Nenazadnje gre za dvojno moralo, saj klofuto odraslemu naša družba obsoja in jo ima za 

družbeno nesprejemljivo (Plevnik Vodušek, 2007: 182, 183). 

 

3.4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KAZEN 

Ali bo kaznovanje otroka uspešno preprečilo neželeno vedenje otroka, je odvisno od številnih 

dejavnikov. Empirične raziskave s tega področja so zelo omejene, zato je bilo kar nekaj raziskav 

narejenih tudi na živalih. Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na kaznovanje, S. Pavšić 

Gašić (1988: 55-82) uvršča: 
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Odložitev kazni 

Odložitev se nanaša na čas, ki preteče od dejanja do kazni za dejanje. V vsakodnevni praksi 

kaznovanja v družini se kazen pogosto odloži na kasnejši čas, npr. ko bo oče prišel iz službe, 

učitelj v šoli kazen pogosto odloži za konec ure, vzgojiteljica v vrtcu pa kazen odloži do konca 

neke aktivnosti ali prihoda staršev po otroka. Rezultati raziskav so pokazali, da je kazen, izvršena 

čim prej, bolj učinkovita od kasnejše oz. odložene kazni. 

 

Moč  kaznovanja 

Raziskave so pokazale, da je bolj učinkovita takojšnja, strožja in hujša kazen. Vendar pa je pri 

vzgoji otrok neprimerna, saj lahko povzroči tako velik strah, da otrok ne more razumeti, kaj se od 

njega pričakuje. Pod določenimi pogoji lahko pripelje tudi do trajnejših negativnih posledic, kot 

so nevrotičnost, anksioznost, globoko sovraštvo do osebe, ki kaznuje, in razvijanju sposobnosti, 

za uspešno prikrivanje svojega vedenja, ki ni zaželeno v družbi. 

 

Doslednost pri uporabi kazni 

Za razlago pojma doslednosti je nemogoče določiti eno samo definicijo, saj so razlage med 

različnimi avtorji zelo različne. Nekateri pod doslednost razumejo stopnjo, do katere matere 

uresničijo grožnjo, da bodo kaznovale, za druge je to stopnja starševskega strinjanja, kdaj in kako 

je potrebno kaznovati, za nekatere pa so dosledni starši tisti, ki pri kaznovanju postopajo na enak 

način. Pri kaznovanju je potrebna čim večja mera doslednosti, saj nedoslednost pri otroku 

povzroči negotovost. 

 

Odnos med otrokom in osebo, ki ga kaznuje 

Izkušnje vzgojiteljev pri kaznovanju govorijo, da je kaznovanje uspešnejše, če med otrokom in 

tistim, ki kaznuje, obstaja topel čustveni odnos. Kazni so bile po pripovedovanju namreč bolj 

uspešne takrat, ko so bili odnosi pristnejši. Če je vzgojiteljev odnos do otroka hladen, otrok nima 

kaj izgubiti.  
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Razlaga ob kaznovanju 

Dejavnik, ki poveča uspeh kazni, je razlaga. Najbolj pogosto se pojavlja kot element, ki  spremlja 

katero od drugih vrst kazni. Sem spadajo opis prekrška (kaj je prepovedano), opis posledic 

dejanja (navodila, kako je treba ravnati oz. opis zaželenega vedenja) in razlaga razlogov za 

omejevanje obnašanja. 

 

Posredno kaznovanje 

Posredno kaznovanje se v vzgojni praksi pojavlja dokaj pogosto. Starši in vzgojitelji pogosto 

kaznujejo otroka javno pred drugimi otroki, ker želijo, da kazen vpliva tudi na ostale prisotne 

otroke in ne samo na tistega, ki je naredil prekršek. Kazen ima v tem primeru posredno in 

nedirektno vlogo. 

 

Kljub zgoraj navedenim dejavnikom, ki govorijo o uspešnosti kaznovanja, se moramo zavedati, 

da se kaznovanju lahko velikokrat izognemo. Menim, da smo pri otrocih v prvem starostnem 

obdobju uspešni že z preusmeritvijo pozornosti, seveda pa se moramo za preusmerjanje 

pozornosti potruditi. Pri starejših otrocih pa bomo prav tako uspešni s pogovori o vedenju, 

pravilih in sprejemljivimi normami, ki veljajo v določenem okolju. Seveda mora otrok pravila in 

norme razumeti, zato jih je nujno prilagoditi njegovi starosti in si za pogovore vzeti veliko več 

časa. Tako nam kaznovati sploh ne bo potrebno. 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vsi se zavedamo, da je telesno kaznovanje otrok prepovedano, zdi pa se mi, da ga pogosto 

nadomešča težje dokazljivo psihološko kaznovanje. Ker se kaznovanje otrok zaradi negativnega 

odnosa strokovnjakov oz. družbe do tega problema vse bolj umika v intimo in zasebnost, je za 

otroke še bolj boleče in »tabuizirano«. V današnji vzgoji kazen večinoma velja za nekaj slabega 

in nedopustnega, zato jo pogosto prikrivamo pred drugimi. Mislim pa, da si problematika 

kaznovanja v vrtcu tudi zaradi svoje specifičnosti zasluži posebno pozornost. Predvsem je 

problematično psihično kaznovanje in omejevanje gibanja in pogovora. Stalno a nepotrebno 

kontrolo otroci žrtve pogosto težje prenašajo kot fizično nasilje. Kaže se kot obnašanje, ki ima 
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zelo škodljive učinke na psihično zdravje otroka in njegovo samopodobo. Kaznovanje otrok je po 

mojem mnenju v celoti del t.i. prekritega kurikuluma, ki je izredno pomemben in se nanaša na 

večji del življenja v vrtcu. 

 

Kot navaja S. Žerjav v  članku »Pravljične zlorabe« - otrokova pravica je biti otrok (1994: 123),  

se lahko hitro zgodi, da se vizija za otrokovo dobro sprevrže v svoje nasprotje, če posamezniki ne 

ozaveščajo razlogov za določena ravnanja. Namen moje diplomske naloge je tudi ozaveščanje 

posameznikov, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok, o negativnih učinkih tega početja, ki jih ni malo. 

Poudarjam, da kazen kot vzgojno sredstvo ni primerno in nobenemu otroku ne zagotavlja svetle 

in srečne  prihodnosti. Menim, da so navedena kaznovalna ravnanja del življenja v vrtcu in 

družinski vzgoji, zato se mi zdi pomembno problem preučiti in ugotoviti, ali se je kaznovanje »za 

otrokovo dobro« kaj spremenilo v obdobju zadnjih 25 let in kako, ter ali obstajajo razlike pri 

kaznovanju otrok v vrtcu in doma danes. Zanima me, če so otroci sploh kaznovani in če so, kako? 

Osredotočila sem se na vrsto kazni in sicer na fizično in psihično kazen. Želela sem, da o 

kaznovanju danes spregovorijo otroci, zato sem se tudi odločila za intervju z njimi. Prav tako sem 

želela, da o kaznovanju pred najmanj 25 leti povedo tisti, ki so bili takrat otroci, saj sem mnenja, 

da bodo tako podatki najbližje resnici. 

 

4.1 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Cilji diplomske naloge so: 

- Ugotoviti, ali se je kaznovanje otrok v vrtcu v obdobju zadnjih 25 let spremenilo in kako. 

- Ugotoviti, ali se je kaznovanje otrok v družini v obdobju zadnjih 25 let spremenilo in 

kako. 

- Ugotoviti, ali se kaznovanje otrok v vrtcu razlikuje od kaznovanja otrok doma in kako. 
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4.2 HIPOTEZE 

H 1: Predvidevam, da je bilo v preteklosti več fizičnega kaznovanja otrok, danes pa je več 

psihološkega kaznovanja – tako doma kot v vrtcu. 

H 2: Predvidevam, da se kaznovanje otrok v vrtcu razlikuje od kaznovanja otrok doma. 

 

5 METODA RAZISKOVANJA 

5.1 VZOREC 

V raziskavo sem vključila otroke, ki so v tem šolskem letu, to je šol. l. 2010/2011, vključeni v 

vrtec pri OŠ Belokranjskega odreda Semič in sicer v Enoto vrtec Sonček  in so rojeni leta 2005, 

torej  predšolske otroke tega vrtca. Skupno zajema raziskava 30 otrok iz dveh oddelkov.  Z otroki 

sem opravila intervju. 

V raziskavo sem vključila tudi odrasle, ki so ustrezali kriteriju in sicer:  

- da niso zaposleni v vrtcu,  

- da so v svojem otroštvu obiskovali vrtec,  

- da so vrtec obiskovali pred 25 leti ali več.  

To so moji prijatelji, znanci in nekdanji sošolci. Zaradi enostavnejše obdelave podatkov sem jih v 

prikazu podatkov imenovala s skupnim imenom odrasli. Podatke odraslih sem pridobila z anketo. 

Skupno je raziskava zajemala 30 odraslih. Osem anket ni bilo vrnjenih, zato je končni numerus 

odraslih, ki so sodelovali  v raziskavi, 22. 

 

5.2  TEHNIKE IN INSTRUMENTI 

Uporabila sem tehniki ankete in vodenega intervjuja. V anketnem vprašalniku sem odrasle 

spraševala o fizičnem in psihičnem kaznovanju v vzgoji in sicer ločeno tudi glede na lokacijo 

(doma, v vrtcu), ki so ga doživeli sami v svojem otroštvu in se je dogajalo pred najmanj 25 leti.  
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Z vodenim intervjujem sem od otrok pridobila informacije o kaznovanju in sicer ločeno glede na 

lokacijo (doma, v vrtcu), torej ugotavljala, kaj se dogaja v današnjem času. 

 

5.3 POSTOPEK 

Postopek zbiranja podatkov: Sestavila sem anketni vprašalnik.  Vprašalnike sem razdelila  med 

odrasle, ki so ustrezali opisanemu vzorcu, in jih potem zbirala vrnjene po pošti na moj dom v 

priloženi kuverti ali meni osebno v roke. Anketni vprašalniki so bili anonimni. 

Vodene intervjuje sem opravila z vsakim otrokom posebej v kotičku ali med počitkom. Prisotnost 

drugih je bila izključena. Otroke sem spraševala po vnaprej pripravljenih vprašanjih tako, da so 

lahko odgovarjali s preprostim odgovorom DA ali NE. Odgovore sem obkroževala sama. Če so 

želeli, so tudi sami povedali kaj več o vprašanem. Povedano sem sproti zapisala pod  Zapis. 

 

Postopek obdelave podatkov: Zbrane odgovore iz anketnih vprašalnikov sem  kvalitativno 

obdelala. Podatke sem predstavila tudi v obliki tabel in grafov. Rezultate sem nato interpretirala 

glede na zastavljeni hipotezi. 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 KAZNOVANJE OTROK NEKOČ - DOMA  

Rezultati ankete kažejo, da je bilo v preteklosti doma, v krogu družine, tako psihološkega kot tudi 

fizičnega kaznovanja otrok veliko. Otroci so bili največkrat deležni udarcev in vpitja, čeprav je 

bilo tudi omejitev dejavnosti, ki so jih kot otroci radi počeli, veliko. Kar osemnajst od 

dvaindvajsetih odraslih je bilo v otroštvu kaznovanih z udarcem in kar enaindvajset od 

dvaindvajsetih je bilo v svojem otroštvu deležno vpitja. Vpitje in udarci sta po mojem mnenju 

tudi vrsti kaznovanja. ki sta bili zelo tesno povezani med seboj in verjetno ni bilo vpitja brez 

udarcev, kot tudi udarcev brez vpitja ne. Pet otrok je bilo kaznovanih  s ščipanjem, vlečenjem za 

lase ali ude, in šest s hranjenjem (tabela 1 in tabela 2). 
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Tabela 1: Fizično kaznovanje doma 

 

Z UDARCEM 
(roko ali kateremkoli 
drugim predmetom) 

S ŠČIPANJEM, 
VLEČENJEM ZA 
LASE ALI UDE (ipd.) 

S HRANJENJEM 
(odtegnitev ali siljenje) 
     

 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA  18 81,8 5 22,7 6 27,3 

NE 4 18,2 17 77,3 16 72,7 

DRUGO /  /  /  

 

 

Tabela 2: Psihološko kaznovanje doma 

 

OSAMITEV ZA VEČ 
ČASA (sedenje na stolu, 
stanje v kotu, zaprti v 
sobi ipd.) 

VPITJE OMEJITEV 
DEJAVNOSI, KI STE 
JIH RADI POČELI 
(interesne dejavnosti, 
igra) 

 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA  8 36,4 21 95,5 19 86,4 

NE 14 63,6 1 4,5 3 13,6 

DRUGO /  /  /  

 

 

6.2 KAZNOVANJE OTROK NEKOČ  - V  VRTCU 

Rezultati kažejo, da je bilo v preteklosti kaznovanje v vrtcu pogosto prisotno. Največkrat so bili 

otroci fizično kaznovani  s ščipanjem, vlečenjem za lase ali ude ipd. in s hrano, manj pa z udarci. 

V vrtcu je bilo nekoč tudi veliko psihološkega kaznovanja. Kar devetnajst od dvaindvajsetih 

odraslih (86,4 %) se spomni vpija, trinajst od dvaindvajsetih (59,1 %) osamitve za več časa in 

devet od dvaindvajsetih (40,9 %) kaznovanja s hranjenjem. Vpitje in osamitev sta bila takrat 

glede na rezultate najbolj »priljubljeni« kazni v naših vrtcih. Eden od anketiranih (4,6%) je tudi 
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navedel, da se kaznovanja z udarcem v vrtcu ne spomni, trije (13,6 %) pa se ne spomnijo, če so 

za kazen morali zapustiti igralnico, kar po mojem mnenju nakazuje na možnost pojavljanja tudi 

tovrstnih kazni, saj se anketirani niso odločili za odgovor NE (tabela 3 in tabela 4). 

 

 

Tabela 3: Fizično kaznovanje v vrtcu 

 
Z UDARCEM 
(roko ali kateremkoli 
drugim predmetom) 

S ŠČIPANJEM, 
VLEČENJEM ZA 
LASE ALI UDE (ipd.) 

S HRANJENJEM 
(odtegnitev ali siljenje) 
     

 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA  5 22,7 9 40,9 9 40,9 

NE 16 72,7 13 59,1 13 59,1 

DRUGO 1 4,6 /  /  

 

 

Tabela 4: Psihološko kaznovanje v vrtcu 

 

OSAMITEV ZA VEČ 
ČASA (sedenje na stolu, 
stanje v kotu, zaprti v 
sobi ipd.) 

VPITJE OMEJITEV 
DEJAVNOSI, KI STE 
JIH RADI POČELI 
(interesne dejavnosti, 
igra) 

 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA  13 59,1 19 86,4 8 36,4 

NE 9 40,9 3 13,6 11 50 

DRUGO /  /  3 13,6 
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Graf št. 1: Razmerje med fizičnim in psihološkim kaznovanjem otrok nekoč 

 

Vsakemu anketirancu sem zastavila 12 vprašanj, torej dvaindvajsetim skupaj 264, in sicer 132 za 

fizično in prav toliko za psihično kaznovanje. Odgovor DA je bil ne glede na vrsto kazni 

obkrožen v dobri polovici primerov (53 %) in odgovor NE v slabi polovici (45,5%) možnih 

odgovorov. 

Razmerje med obema vrstama kaznovanja kaže na več psihičnega kaznovanja. Anketiranci so 

DA pri psihičnem kaznovanju obkrožili kar v dveh tretjinah (66,7 %) možnih odgovorov, pri 

fizičnem pa v dobri tretjini (39,4 %) možnih odgovorov (graf 1). 

 

V anketi so imeli anketiranci možnost navesti tudi kakršnokoli drugo obliko kaznovanja, ki je 

niso imeli možnosti obkrožiti, pa so jo v otroštvu doživeli kot kazen. Kar trikrat je kot 

kaznovanje navedeno klečanje na koruzi in sicer kot kazen doma, čeprav je v eni od anket 

navedeno, da se je klečanje na fižolu ali koruzi z golimi koleni dogajalo v zasebnem varstvu. 

Enkrat je kot najhujša kazen doma navedeno tudi  zgodnji odhod v posteljo in sicer ob uri, ko je 
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bil zunaj še dan. V eni anketi je tudi napisano: »Otroci smo morali delati in biti tiho. Staršem 

nismo smeli odgovarjati, saj smo bili tepeni«. 

 

Kot poseben problem omenjam hranjenje v vrtcu. Čeprav je bilo kaznovanje s hrano v vrtcu 

možno tudi obkrožiti, so štirje anketiranci hranjenje v vrtcu dodatno opisali. Po enkrat  je 

navedeno sedenje pri krožniku hrane, ki je nisi maral, celo dopoldne, prisilno hranjenje, čeprav si 

bruhal, prepoved pitja, če nisi vsega pojedel (v bistvu pa nisi mogel jesti, ker si bil žejen) in 

siljenje s hrano v velikih količinah, ker je vzgojiteljica menila, da si presuh. Enkrat je omenjeno 

tudi stanje pri ležalniku ves čas spanja, ker anketiranec ni mogel spati. Kot problem v vrtcu je 

enkrat navedeno še odhajanje vzgojiteljice iz igralnice, saj so takrat nekateri otroci doživljali 

trpinčenje močnejših vrstnikov, in enkrat neposredovanje vzgojiteljic pri sporih in pretepih med 

otroki. Trikrat je omenjeno tudi kričanje vzgojiteljic kot izredno moteče. 

 

6.3 KAZNOVANJE OTROK DANES - DOMA 

Rezultati ankete kažejo, da je v današnjem času doma v krogu družine kaznovanje kot oblika 

discipliniranja otrok še vedno prisotno. Otroci, ki so kaznovani, so največkrat kaznovani z  

vpitjem in udarci, nekaj manj pa z osamitvijo, prepovedjo igre s prijatelji ali igračami, vlečenjem 

za lase ali ude ali grožnjami. Tudi danes so vpitje (enajst od tridesetih otrok oz. 36,7 %) na otroke 

in udarci (osem od tridesetih oz. 26,7 %) še vedno najbolj »priljubljena« oblika kaznovanja v 

krogu družine (tabela 5 in tabela 6). 
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Tabela 5: Fizično kaznovanje doma danes 

 

 UDAREC 
(roka ali kateri 
koli drugi 
predmet (pas, 
čevelj, šiba …) 

STRESANJE V 
JEZI 

S ŠČIPANJEM, 
VLEČENJEM ZA 
LASE ALI UDE 
ipd. 

S HRANJENJEM 
(odtegnitev ali 
siljenje) 

 (f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA 8 26,7 3 10 5 16,7 0 0 

NE 14 46,7 16 53,3 16 53.3 19 63,3 

BREZ 

ODGOVORA 

8 26,6 11 36,7 9 30 11 36,7 

 

Tabela 6: Psihološko kaznovanje doma danes 

 

 OSAMITEV ZA 
VEČ ČASA 
(sedenje na stolu, 
stanje v kotu, 
zaprti v sobi ipd.) 

PREPOVED 
IGRE S 
PRIJATELJI ALI 
IGRAČO (ker si 
nagajal) 

VPITJE GROŽNJA S 
PRETEPANJEM 

 (f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA 6 20 5 16,7 11 36,7 5 16,7 

NE 15 50 14 46,6 10 33,3 16 53,3 

BREZ 

ODGOVORA 

9 30 11 36,7 9 30 9 30 

 

 

6.4 KAZNOVANJE OTROK DANES - V VRTCU 

Rezultati kažejo, da je v vrtcu danes najbolj prisotno kaznovanje z osamitvijo (enajst od tridesetih 

oz. 36,7% ) in vpitjem (enajst od tridesetih oz. 36,7) ter grožnjami z različnimi načini kaznovanja 

(deset od tridesetih oz. 33,3%). Torej se že našteto dogaja kar tretjini otrok v današnjih vrtcih! 

Udarci so po besedah otrok popolnoma izginili iz vrtca, je pa zaslediti nekaj kazni, ko 
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vzgojiteljice v jezi stresejo ali pocukajo otroka za lase ali ude. Tudi kaznovanja s hranjenjem, ki 

je bilo nekoč zelo prisotno v vrtcu, ni več (tabela 7 in tabela 8). 

 

Tabela 7: Fizično kaznovanje v vrtcu danes 

 
 UDAREC 

(roka ali kateri 
koli drugi 
predmet (pas, 
čevelj, šiba …) 

STRESANJE V 
JEZI 

S ŠČIPANJEM, 
VLEČENJEM ZA 
LASE ALI UDE 
ipd. 

S HRANJENJEM 
(odtegnitev ali 
siljenje) 

 (f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA 0 0 4 13,3 2 6,7 0 0 

NE 20 66,7 15 50 17 56,6 19 63,3 

BREZ 

ODGOVORA 

10 33,3 11 36,7 11 36,7 11 36,7 

 

 

Tabela 8: Psihološko kaznovanje v vrtcu danes 

 

 OSAMITEV ZA 
VEČ ČASA 
(sedenje na stolu, 
stanje v kotu, 
zaprti v sobi ipd.) 

PREPOVED 
IGRE S 
PRIJATELJI ALI 
IGRAČO (ker si 
nagajal) 

VPITJE GROŽNJA S 
PRETEPANJEM 

 (f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

DA 11 36,7 5 16,7 11 36,7 10 33,3 

NE 8 26,6 13 43,3 8 26,6 9 30 

BREZ 

ODGOVORA 

11 36,7 12 40 11 36,7 11 36,7 
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Graf št. 2: Razmerje med fizičnim in psihološkim kaznovanjem otrok danes 

 

V intervjuju sem zastavila vsakemu otroku 16 vprašanj, torej tridesetim skupaj 480 in sicer 240 

za fizično in prav toliko za psihično kaznovanje. Otroci so z DA, ne glede na vrsto kazni, 

odgovorili v slabi petini odgovorov (17,9 %) in z  NE na skoraj polovico vprašanj (47,7 %). 

Velikokrat pa otroci niso odgovorili na vprašanje ali pa rekli, ne vem. To s je zgodilo kar pri 

dobri tretjini vprašanj. 

Tako kot odrasli v anketah so tudi otroci rekli DA večkrat pri psihičnem kaznovanju in sicer v 

dobri četrtini (26,7 %) možnih odgovorov, pri fizičnem pa so pritrdilno odgovorili v slabi desetini 

(9,2 %) možnosti (graf 2). 

 

Intervjuje  z otroki sem izvedla po vnaprej pripravljenih vprašanjih, kljub temu pa so potekali v 

obliki pogovorov, saj je bilo pri nekaterih otrocih posamezne besede potrebno razložiti ali 

povedati v narečju, da so vprašanje razumeli. Nekateri  so potrebovali kar nekaj časa, da so bili 

sploh pripravljeni odgovoriti. Kljub temu sedem otrok od tridesetih  ni odgovorilo na nobeno 
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vprašanje. Pri treh od teh otrok sem intervju prekinila jaz, saj sem opazila, da ne želijo 

odgovarjati na tovrstna vprašanja, čeprav so sprva želeli sodelovati. Trije otroci so na vsa 

vprašanja odgovorili z NE. Štirje otroci so povedali, da jih doma tepejo le starejši bratje ali sestre, 

šest jih je reklo, da tako kaznuje oče,  dva mati in enega stari oče. Ena deklica je tudi povedala, 

da »ati kriči na mene in na mamico.« Pri pogovorih sem velikokrat slišala, da otroci za 

kaznovanje krivijo sebe: »Če nisem pridna, kriči.«, »Ko nagajam, mi navije uho.«, »Ko 

zaslužim.« ipd. Ena deklica je povedala: »Doma so me že stokrat vsepovsod. Ati mi navije uho, 

da imam vroče, eno pa mrzlo.« Na vprašanje, če katera od vzgojiteljic kriči, je deklica 

odgovorila, da na njo ne, kriči pa na Marka. Eden od otrok je povedal tudi ime vzgojiteljice, ki 

kriči. Zelo poseben pa je bil odgovor deklice, ki je na vsa vprašanja odgovorila: » Pozabila sem« 

ali »Ne vem.« 
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7 ZAKLJU ČEK 

S pomočjo rezultatov, ki sem jih pridobila z anketo in intervjujem, lahko svojo prvo hipotezo, da 

je bilo v preteklosti več fizičnega kaznovanja, danes pa je več psihičnega kaznovanja v vzgoji 

otrok, tako doma kot v vrtcu, zavrnem. Rezultati kažejo, da je razmerje med fizičnim in 

psihičnim kaznovanjem ostalo podobno, saj je bilo tudi v preteklosti  več psihičnega kaznovanja 

kot fizičnega. Ugotavljam pa, da je obeh vrst  kaznovanja v vzgoji danes verjetno manj kot 

nekoč. Drugo hipotezo, da se kaznovanje otrok danes v vrtcu razlikuje od kaznovanja otrok 

doma, potrjujem delno, saj sem ugotovila, da so otroci v vrtcu res večkrat kaznovani psihično in 

le majhen delež otrok fizično, medtem ko je doma razmerje med fizičnem in psihičnem 

kaznovanjem skoraj izenačeno. Zaključim lahko, da je psihično kaznovanje bolj pogosto prisotno 

tako v vzgoji doma kot v vrtcu in da to velja tako za preteklost kot za sedanjost. 

 

Z diplomsko nalogo sem se dotaknila kaznovanja in poskušala prestopiti meje tabuiziranosti te 

teme. Poskušala sem tudi stopiti korak bližje otrokom in jim z neposrednim spraševanjem, dala 

možnost govoriti in povedati, čeprav sem se zavedala ovir na tej poti: Bodo razumeli, hoteli, 

zmogli in želeli? Menim, da otrokom premalokrat prisluhnemo. Tokrat so imeli možnost povedati 

in to so po svojih zmožnostih tudi storili. Prepričana sem, da bi bili odgovori, če bi namesto otrok 

vprašala  odrasle,  starše ali vzgojitelje, drugačni, vendar vem, da nič bolj resnični.  Kaznovanje 

se nam kot metoda vzgoje še vedno pogosto zdi najprimernejša in učinkovita metoda 

discipliniranja. Otrok veliko raziskuje zato, nas pogosto pripelje do roba naše potrpežljivosti. 

Fizična ali psihična kazen deluje hitro, zato se je v današnji življenjski naglici pogosto brez 

razmisleka poslužujemo. Pomanjkanje zavedanja, da je kratkotrajna, neučinkovita in zato 

nepotrebna metoda vzgoje, nas nezavedno motivira, da jo še vedno uporabljamo. 

 

Ugotavljam, da se je danes glede na vzgojo otrok nekoč vendarle nekaj spremenilo. Kaznovanja 

je manj in tudi doma ni več prisotnega toliko fizičnega kaznovanja otrok, kar je po mojem 

mnenju tudi posledica uzakonjene prepovedi. Bolj kot nekoč smo odrasli ozaveščeni, da otrok 

potrebuje občutek varnosti in topline. Izkušnje, ki jih otroci pridobijo v odnosu z odraslimi, 

vplivajo na njihovo nadaljnjo življenjsko pot in tudi zavedanje tega odrasle spodbuja k vzgoji z 

manj kaznovanja. Veliko več pozornosti kot doslej pa bomo morali nameniti odpravljanju 
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psihičnega kaznovanja in govoriti tudi o tej problematiki, saj ostaja prikrita, čeprav za otroka nič 

manj boleča. Ugotavljam, da je prisotna v vrtcu in v krogu družine. Osamitev, prepoved igre, 

vpitje in grožnje so pogoste metode discipliniranja otrok. Psihološko kaznovanje je težko 

dokazati, saj njegovih posledic ni »videti« takoj. To je verjetno eden pomembnejših razlogov,  da 

ostaja v vzgoji. Mogoče se premalo zavedamo, da zaradi bolečine »duše« vedno trpi tudi telo. 

Upam, da zaradi prepovedi telesnega kaznovanja otrok ne bomo mirno gledali, kako rastejo 

psihično trpinčeni otroci in da bomo znali ukrepati tudi na tem področju. Ko sem se pogovarjala z 

odraslimi o temi moje diplomske naloge, sem velikokrat slišala, da jim je bilo kot otrokom vedno 

lažje »prenašati breme« fizičnega kaznovanja in nemalo jih je menilo, da je bilo moraliziranje 

odraslih in  prepovedi, kot posledico neželenega vedenja, prenašati težje kot tepež. Psihična 

kaznovanja so namreč vedno trajala dlje. Dolgotrajna moraliziranja odraslih, ki jih kot otroci niso 

razumeli, in mesece prepovedi, bi takrat brez razmišljanja večina, ki je doživela obe vrsti 

kaznovanja, zamenjala za nekaj udarcev, saj bi minili hitreje.  

 

Smisel današnje vzgoje, vzgojiti uspešne, odgovorne, samostojne in ustvarjalne otroke, bomo 

dosegli, če bomo znali vzgajati z veliko manj kritike in jeze. Kazen bomo zato morali zamenjati s 

spodbujanjem notranje discipline, čeprav od nas zahteva veliko več časa in truda kot kaznovanje. 
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 
 
Sem Tatjana Kuzma, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 
diplomski nalogi se ukvarjam s problematiko kaznovanja v vzgoji otrok. Prosim Vas, da si 
vzamete nekaj časa in odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Vprašalnik se nanaša na 
obdobje vašega otroštva, zato boste potrebovali tudi čas, da boste pobrskali po spominu. Zanima 
me razlika med kaznovanjem doma in v vrtcu  in sicer razmerje med fizičnim in psihološkim 
kaznovanjem.  
 
Za lažje razumevanje obeh oblik kazni vas na kratko seznanjam z najpogosteje uporabljenima 
definicijama. 
 
Fizično kaznovanje: Uporaba fizične sile nad vami s ciljem doseči podreditev ali prekinitev 
neželenega vedenja. 
Psihološko kaznovanje: Ne povzroča telesne bolečine ampak »boli duša«. Sem uvrščamo 
zavračanje, poniževanje, zastraševanje, osamitev, kvarjenje, izkoriščanje in odrekanje čustvene 
odzivnosti. 
 
Vprašalnik je anonimen. Prosim Vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete meni osebno ali po pošti v 
priloženi kuverti. 
 
 
 
FIZIČNO KAZNOVANJE DOMA 
 
1. So vas doma kdaj kaznovali z udarcem (z roko ali kateremkoli drugim predmetom)?  

DA    NE       DRUGO_____________________________________________________ 

 

2. So vas doma kaznovali z ščipanjem, vlečenjem za lase ali ude ipd.? 

DA    NE       DRUGO_____________________________________________________ 

 

3. Ste bili kdaj kaznovani s hranjenjem (npr. odtegnitev hrane ali siljenje z njo)? 

DA    NE       DRUGO____________________________________________________ 
 
 
PSIHOLOŠKO KAZNOVANJE DOMA 
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1. So vas doma kdaj za kazen osamili za več časa (sedenje na stolu, stanje v kotu, zaprti v sobi)? 

DA    NE         DRUGO____________________________________________________ 

 

2. So doma kdaj vpili na vas? 

DA    NE        DRUGO_____________________________________________________ 
 
 
3. So vam kdaj za kazen omejili dejavnosti, ki ste jih radi počeli (npr. obiskovanje interesne 

dejavnosti, odhod ven)? 

 DA    NE         DRUGO:_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
FIZIČNO KAZNOVANJE V VRTCU 
 
1. So vas v vrtcu  vzgojiteljice kdaj kaznovale z udarcem (z roko ali kateremkoli drugim 

predmetom)? 

DA    NE       DRUGO:______________________________________________________ 

 

2. So vas v vrtcu vzgojiteljice kdaj kaznovale z ščipanjem, vlečenjem za lase ali ude, »trdim« 

prijemom ipd.? 

DA    NE       DRUGO:_______________________________________________________ 

 

3. Ste bili kdaj kaznovani s hranjenjem (npr. odtegnitev hrane ali siljenje z njo)? 

DA    NE       DRUGO:________________________________________________________ 

 

PSIHOLOŠKO KAZNOVANJE V VRTCU 
 
1. So vas v vrtcu kdaj za kazen osamili za več časa in vam prepovedali igro? (sedenje na stolu, 

stanje v kotu, zaprti v sobi.) 

DA    NE         DRUGO:_______________________________________________________ 
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2. So v vrtcu vzgojiteljice kdaj vpile na vas? 

DA    NE       DRUGO:_______________________________________________________ 

 

3. Ste morali kdaj za kazen zapustiti igralnico? 

DA    NE         DRUGO:_______________________________________________________ 

 

 
 
Če se spomnite še kakšne kazni, s katero ste bili kaznovani v svojem otroštvu in ni navedena 
zgoraj, jo prosim napišite tukaj. Prosim vas le, da jo napišete v vrstice DOMA, če ste bili z njo  
kaznovani doma, v vrstice VRTEC pa, če so vas z njo kaznovali v vrtcu. 
 
DOMA 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

VRTEC 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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INTERVJU 

DOMA 
 
Fizične: 
 
1. Te doma kdaj udarijo z roko ali čim drugim (pas, čevelj, šiba)?   da   ne 
2. Te doma kdaj kdo v jezi  strese?   da      ne 
3. Te doma kdaj pocukajo za lase, ščipajo?  da    ne 
4. Moraš doma jesti, tudi če ne želiš?    da     ne 
 
 
Psihološke: 
 
1. Te doma kdaj posedejo na stol (moraš stati pri miru, te pošljejo v kot, ti rečejo, da pojdi v 
svojo sobo …), ker si bil poreden?    da   ne 
2. Ti doma kdaj ne dovolijo igre s prijatelji ali najljubšo igračo, ker si nagajal?  da  ne  
3. Doma kdaj kdo vpije nate?   da   ne 
4. Ti kdo grozi s pretepanjem?    da   ne 
 
 
Zapis: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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VRTEC 
 
Fizične: 
 
1. Te v vrtcu kdaj vzgojiteljice udarijo z roko ali čim drugim (knjiga, svinčnik, kakšen predmet)?  
da   ne 
2. Te  v vrtcu vzgojiteljica kdaj strese?     da   ne 
3. Te v vrtcu vzgojiteljice kdaj pocukajo za lase, roke, noge?     da   ne 
4. Moraš jesti tudi, če ne želiš?     da   ne 
 
 
 
Psihološke: 
 
1. Te v vrtcu vzgojiteljica kdaj posede na stol ali moraš stati pri miru, ker si bil poreden?  
da   ne 
2. Si moral kdaj za kazen zapustiti igralnico (oditi pred vrata ali v drugo skupino)? da   ne 
3. Je katera vzgojiteljica v vrtcu kdaj vpila nate?  da   ne 
4. Ti je kdaj katera od vzgojiteljic v vrtcu grozila?  (da te bo udarila, zalepila usta, te stresla, te 
poslala ven ali v sosednjo igralnico…)    da ne 
 
Zapis: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 


