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IZVLEČEK  
 
Otroci in mladostniki so v sodobnem svetu bodisi žrtve bodisi povzročitelji 
različnih oblik medvrstniškega nasilja, tako psihičnega, fizičnega, kakor tudi 
spolnega. Pregled raziskav izpostavlja, da imajo učenci z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju poleg znižanih sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih 
znanj pogosto težave na področju čustvovanja ter socialnih odnosov. V 
teoretičnem delu magistrskega dela smo na podlagi strokovne literature opredelili 
pojem in različne vrste medvrstniškega nasilja. Opisali smo dejavnike nasilnega 
vedenja ter vloge, katere učenci lahko prevzamejo v dinamiki nasilnih dejanj. 
Predstavili smo ukrepe za preprečevanje nasilja v šoli ter ukrepe ob pojavu 
medvrstniškega trpinčenja. Nadalje smo navedli zakonske in strokovne 
opredelitve otrok in mladostnikov z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter 
Prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. 
Opisali smo medvrstniško nasilje med to populacijo in predstavili raziskave, ki so 
bile na temo nasilja med otroki in mladostniki opravljene v Sloveniji ter po svetu. 
Pripravili smo tudi pregled raziskav o medvrstniškem nasilju med populacijo otrok 
in mladostnikov z lažjimi motnjami v duševnem razvoju.  

V kvalitativnem empiričnem delu smo raziskovali implicitne uvide glede 
značilnosti in oblik medvrstniškega nasilja med osnovnošolci z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju in njihovimi učitelji. Poleg tega so nas zanimale metode 
preprečevanja oziroma zmanjševanja medvrstniškega nasilja na osnovnih šolah, 
ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 
Empirične podatke smo pridobili z metodo delno strukturiranega intervjuvanja 
osmih učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in osmih učiteljev oziroma 
svetovalnih delavcev, ki so v vsakodnevnem stiku z izbranimi učenci. Delno 
strukturirane intervjuje smo izvedli na osmih slovenskih osnovnih šolah, ki 
izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 
Zbrane podatke smo analizirali z metodo kvalitativne vsebinske analize in jih 
predstavili v utemeljeni teoriji, ki je podprta s paradigmatskim (shematskim) 
modelom.  

Ključne besede: medvrstniško nasilje, Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom, lažje motnje v duševnem razvoju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Nowadays, children and adolescents are either victims or causes of different 
forms of psychological, physical and sexual peer violence. According to research 
examinations, pupils who suffer from minor mental disorder are also faced with 
lower abilities to learn and to assimilate general knowledge. They often have 
difficulties in emotioning and social relations as well. The theoretical part of the 
thesis, based on scholarly literature, defines the concept and different forms of 
peer violence. It describes the factors of violent behaviour and the roles that 
pupils can take in violent acts. It presents the measures to prevent violence and 
the occurrence of peer abuse in school. It also names legal and expert definitions 
of children and adolescents with minor mental disorder and Adapted education 
programme with lower educational standard. The theoretical part describes peer 
violence among this population and presents researches carried out among 
children and adolescents in Slovenia and all over the world. It also includes a 
research overview of peer violence among the population of children and 
adolescents with minor mental disorder. 

In the qualitative empirical part we researched implicit findings in terms of 
characteristics and forms of peer violence among primary school pupils with 
minor mental disorder and their teachers. Furthermore, we were interested in the 
methods of preventing or reducing peer violence in primary schools which 
include Adapted education programme with lower educational standard. The 
empirical data were gathered by using the method of partially structured 
interviews with eight pupils with minor mental disorder and eight teachers or 
counsellors, who are daily in contact with the select pupils. These interviews 
were carried out at eight Slovene primary schools that include Adapted education 
programme with lower educational standard. The data we collected were 
analysed by using the method of qualitative content analysis and were presented 
as a valid theory, which is supported by paradigmatic (schematic) model.    

Key words: peer violence, Adapted education programme with lower 
educational standard, minor mental disorder 
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1 UVOD 
 
Vse družbe se soočajo z različnimi oblikami nasilnih vedenj. Nekatere vrste 
nasilja so stalnica v različnih kulturnih in časovnih obdobjih, spet druge se 
spreminjajo ali nastajajo na novo. Osebe z motnjo v duševnem razvoju so bile od 
nekdaj »lahka tarča« za zasmehovanje ter psihično in fizično nadlegovanje vseh 
vrst. Raziskave (Blake, Lund, Qiong Zhou, Oi-man Kwok in  Benz, 2012)  
poročajo, da so učenci s posebnimi potrebami v večji meri žrtve medvrstniškega 
nasilja kot njihovi sošolci brez posebnih potreb, tako tudi učenci z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju (v nadaljevanju učenci z LMDR). Njihovi vrstniki jih pogosteje 
nadlegujejo, kar je povezano z njihovimi osebnostnimi lastnostmi ter primanjkljaji 
na enem ali več področjih: na področju zaznavanja, pozornosti, spomina, učenja, 
govora in jezika, socialnih veščin itd. V teoretičnem delu smo opredelili nasilje 
med vrstniki, opisali vrste nasilja in vloge, v katerih se lahko znajdejo učenci ob 
nasilnih situacijah. Predstavili smo tudi preventivne ukrepe in ukrepe, ki jih 
delavci šole lahko izvedejo, kadar se pojavijo nasilni dogodki v šolskem okolju. 
Nadalje smo opisali LMDR in Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 
standardom ter navedli raziskave o medvrstniškem nasilju med to populacijo. 
 
S kvalitativno raziskavo, ki smo jo izvedli na osnovnih šolah, ki izvajajo 
Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, smo 
ugotavljali, katere vzroke za pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z LMDR 
zaznavajo učenci sami in njihovi učitelji. Določili smo značilnosti in najpogostejše 
oblike tovrstnega nasilja, ki jih opažajo. Na podlagi njihovih mnenj in izkušenj 
smo oblikovali smernice preventivnega ravnanja in ukrepanja ob pojavu 
medvrstniškega nasilja med to populacijo. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
2.1 MEDVRSTNIŠKO NASILJE 
 
2.1.1 OPREDELITEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
 
V literaturi je pojem nasilja pogosto opredeljen v najširšem pomenu: kot pojav, ki 
se  lahko nanaša na fizično, spolno, čustveno zlorabo druge osebe ter na 
verbalno nasilje nad sočlovekom. Pri rabi tega termina je potrebno upoštevati 
tudi starost udeležencev v določenem nasilnem dejanju. Za mejnik med 
neodraslostjo in odraslostjo na splošno velja dopolnjeno 18. leto starosti in tudi 
raziskovalci tovrstnega nasilja so se večinoma omejili na populacijo osnovnih in 
srednjih šol, čeprav nekateri avtorji »mejo odraslosti« premikajo v zgodnja 
dvajseta (Barter in Berridge, 2011). V slovenski literaturi (Lešnik Mugnaioni, 
2004) se pojavlja več izrazov za nasilje med učenci oziroma dijaki: najpogosteje 
zasledimo izraza medvrstniško ter vrstniško nasilje, včasih tudi trpinčenje in 
ustrahovanje. V angleški literaturi se večinoma uporabljata termina »bullying« in 
»peer violence«. 
 
Definicije različnih strokovnjakov vsebujejo določene skupne elemente, ki naj bi 
medvrstniško nasilje opredeljevali: načrtovana namera prizadeti oz. poškodovati 
drugega posameznika; nesorazmerje moči med žrtvijo in povzročiteljem nasilja, 
ki žrtvi onemogoča, da bi se lahko učinkovito branila ter ponovitev nasilnega 
dejanja nad vrstnikom v določenem časovnem obdobju (Olweus, 1994; Smith in 
Morita, 1999). Najbolj znana je Olweusova (1994) razlaga medvrstniškega 
nasilja, ki pravi, da gre za tovrstno nadlegovanje takrat, kadar je neki učenec v 
daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. 
negativnim dejanjem, ki jih je povzročil njegov sovrstnik ali skupina vrstnikov. 
Urednica več zbornikov s področja preprečevanja in obravnave nasilja ter 
predavateljica v Mreži 2 v Šoli za ravnatelje Lešnik Mugnaioni medvrstniško 
nasilje definira kot: »… posebno vrsto nasilja, pri katerem povzročitelj ali skupina 
povzročiteljev namerno in kontinuirano uporablja psihično, verbalno, fizično ali 
ekonomsko nasilje nad drugim otrokom/mladostnikom ali skupino 
otrok/mladostnikov enake ali podobne starosti.« (Lešnik Mugnaioni, 2004, str. 
81). Pečjak (2015) pri opredelitvi medvrstniškega nasilja prav tako izpostavi 
namernost dejanja, neravnovesje moči in stalnost nasilja v odnosu med 
vrstnikoma. Nekateri raziskovalci se ne strinjajo s temi kriteriji, zlasti ne z 
zadnjim. Menijo, da ni pomembno, če se določeno agresivno vedenje ponavlja ali 
ne, da je opredeljeno kot vrstniško nasilje (Stephenson in Smith, 1989). Pušnik 
navaja kot pomemben kriterij definiranja tovrstnega nasilja čustva žrtve ob 
nasilnem dejanju, in sicer občutke nemoči, strahu, žrtev se ne more braniti 
(Pušnik, 1999). Avtorji (Smith idr., 2008, v Velec, 2013) razlikujejo med 
tradicionalnim medvrstniškim nasiljem (ang. bullying) in spletnim medvrstniškim 
nasiljem (ang. cyberbullying). 
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Učenci in učitelji si v primerjavi s strokovnjaki pogosto drugače razlagajo pojem 
medvrstniškega nasilja. Naylor (1999) je anketiral 225 učiteljev in 1820 učencev. 
Ponavljanje agresivnega vedenja v odnosu do vrstnika je kot kriterij 
opredeljevanja nasilja do vrstnikov navedlo  samo 18 % učiteljev in 8 % učencev, 
načrtovano namero prizadeti drugega vrstnika pa 25 % učiteljev in 4 % učencev. 
Nesorazmerje moči med povzročiteljem in žrtvijo je kot kriterij prepoznalo skoraj 
75 % učiteljev in 40 % učencev. 
 
2.1.2 DEJAVNIKI NASILNEGA VEDENJA 
 
Z otrokovim odraščanjem se spreminjata način in pogostost njegovih agresivnih 
reakcij, na kar vpliva zlasti odziv staršev in drugih oseb na otrokovo vedenje. 
Otrokov biološki, psihološki in socialni razvoj je posledica delovanja vse družbe. 
Vec (2016) ugotavlja, da na vedenje otroka vplivajo dejavniki, ki so: v 
posamezniku samem (npr. intelektualne sposobnosti, družabnost, strpnost, 
samoučinkovitost, samozaupanje, zaupanje, samospoštovanje, različne 
nadarjenosti); v družini (dober odnos z vsaj enim od staršev; avtoritativno 
starševstvo, ki zajema toplino in strukturiranost ter primerno visoka pričakovanja; 
družbenoekonomske ugodnosti; povezanost z razširjeno družinsko mrežo, ki 
zagotavlja socialno podporo) in v zunajdružinskem širšem socialnem okolju 
(prosocialne vezi z odraslimi zunaj družine, povezanost z različnimi klubi, 
organizacijami). Poleg kvalitete odnosa med otrokom in starši na otrokovo 
funkcioniranje v okolju po njegovem mnenju bistveno vplivata širša socialna 
podpora družini ter raznolikost socialne mreže.  
 
Dernovšek (2013) loči naslednje vzroke za nasilno vedenje: 

a) Primarni so posledica bolezenskih procesov v delih možganov 
(hipotalamus, septum pellucidum itd.), ki omogočajo obvladovanje 
impulzov in agresivnosti. Do prizadetosti le-teh lahko pride zaradi 
krvavitev, poškodbe glave ali tumorjev. 

b) Sekundarni so značilni za osebe z nekaterimi oblikami duševnih motenj 
(npr. nekatere osebe z depresijo so razdražljive in imajo začasno znižan 
prag za frustracije). 

c) Terciarni so vezani na psihopatološke značilnosti določenih bolezenskih 
motenj, ki pomembno oslabijo stik z resničnostjo. Posameznik se vede 
nasilno zaradi preganjalnih blodenj, motene zavesti itd. 

 
Nasilno vedenje otroka ali mladostnika je zunanji izraz njegovega psihičnega 
stanja, zdravstvenih težav in/ali življenjskih okoliščin, v katerih živi. Silva (2016) 
razvršča možne dejavnike, ki sprožijo nasilen odziv te populacije, v naslednje 
skupine: 

- Motnje razpoloženja: otroci z bipolarno motnjo v manični fazi pogosto 
reagirajo pretirano, lahko tudi agresivno ter izgubijo samokontrolo. V fazi 
depresije so pogosto razdražljivi ter se z jeznimi izbruhi odzivajo na 
dražljaje iz okolja. 
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- Frustracije: otroci s primanjkljaji na kognitivnem področju ali na področju 
komunikacije (vključno z avtističnimi motnjami) imajo dostikrat težave pri 
soočanju z lastnimi čustvi, katerih ne znajo izraziti na primeren način. 

- Impulzivnost: otroci z ADHD so impulzivni in imajo znižano sposobnost 
presoje posledic določenega dejanja. 

- Poškodbe: nasilni izbruhi organskega izvora (npr. poškodbe čelnega dela 
lobanje ali določene oblike epilepsije) so nenadni in jih ne moremo vnaprej 
predvideti, saj se sprožijo ne glede na okoliščine, v katerih se nahaja 
posameznik. 

- Motnje vedenja: eden od znakov motenj vedenja je namerna nasilnost, 
kjer se otrok ali mladostnik zaveda posledic svojih dejanj. 

- Psihoze: za mladostnike s shizofrenijo so značilni nasilni izbruhi zaradi 
notranjih impulzov, ki jih doživljajo kot moteče. Zaradi lastnih strahov 
včasih postanejo nezaupljivi ali sumničavi do okolice, kar se v nekaterih 
primerih stopnjuje do paranoje. 

- Travme: stresne okoliščine, katerim je izpostavljen otrok ali mladostnik, 
pogosto vplivajo na pojav čustvenih težav, katere navzven lahko izraža z 
agresivnimi odzivi. 

 
Lovše (1997) poudarja, da je nasilnost pri otrocih in mladostnikih povezana z 
njihovo osebnostno strukturo, ki se oblikuje tako pod vplivom dednosti kot pod 
vplivom okolja oziroma vzgoje. Vpliv dednosti je povezan predvsem z 
značilnostmi temperamenta, kjer gre za lastnosti, ki same po sebi spodbujajo ali 
zavirajo agresivnost. Te so npr. stopnja splošne aktivnosti, impulzivnost, 
čustvena stabilnost. Vpliv socialnega učenja, ki ga je otrok deležen v času 
odraščanja, se kaže v osebnostnih lastnostih, kot so: stopnja neodvisnosti, 
zaupanje vase, dominantnost, storilnostna motivacija, samokontrola, osebnostna 
celovitost (integriranost) in čustvena uravnoteženost. V družini gradi otrok (na 
podlagi zgleda ter spodbude staršev) občutek lastne vrednosti, zaupanja vase ter 
v svet. Na pogostost in intenzivnost agresivnih vedenj otroka pomembno vpliva 
odzivanje pomembnih odraslih na takšno vedenje. 
 
2.1.3 VRSTE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
 
Zgodnji raziskovalci so bili osredotočeni predvsem na fizično nasilje, ki je bolj 
očitno in ga je lažje opazovati. V 80. in 90. letih 20. stoletja postanejo predmet 
raziskovanja tudi druge oblike medvrstniškega nasilja: psihološko in verbalno 
(Farington, 1993). Avtorji razlikujejo med  proaktivno agresivnostjo, kjer gre za 
ciljno usmerjeno vedenje z namenom škodovati drugemu, ter reaktivno 
agresivnostjo, kjer gre za odziv na zaznano grožnjo ali socialno provokacijo 
(Miller in Lynman, 2006).  
 
Dekleva (2000)  v zvezi z nasiljem v šoli loči tri vidike oz. vrste nasilja: 

a) Tolerirana sprejeta odklonskost je odklonskost, pri kateri gre za 
kontrolirano, kanalizirano nasilje. Gre za predpostavko, da je nasilje v 
vseh družbah in da le-te »tolerirajo«, da se ob določenih priložnostih ali ob 
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določenem času nasilje lahko izraža. Določeno odklonsko vedenje med 
učenci naj bi bilo »normalno« in smo ga zaradi novih pedagoških 
paradigm začeli pojmovati kot nasilno (npr. pretep dveh fantov). 

b) Odklonskost kot posledica problemov širše družbe je vidik, ki razlaga, da 
naj bi bili učenci nasilni predvsem zaradi vplivov okolij, iz katerih prihajajo 
(revščina, družinska problematika, slabši kulturni kapital). 

c) Proti šoli usmerjeno nasilje se kaže kot destruktivna dejanja, usmerjena 
proti šolskemu inventarju in osebju. Gre za nasilje, ki ni posledica širših 
družbenih problemov, ampak je odziv na nasilje šole. 

 
Björqvist, Lagerspetz in Kaukianen (1992) razlikujejo med neposrednim fizičnim, 
neposrednim verbalnim in posrednim nasiljem: 

- neposredno fizično nasilje vključuje klofute, udarce, brcanje, pretepanje, 
prerivanje itd.; 

- neposredno verbalno nasilje se nanaša na kričanje nad drugim 
posameznikom, žaljivo zbadanje, zafrkavanje, grožnje itd.; 

- posredno nasilje, imenovano tudi socialno ali odnosno nasilje, vključuje 
širjenje govoric o drugem posamezniku, socialno osamitev itd. 

 
Olweus (1994) prav tako ločuje med neposrednim nasiljem z odkritim napadom 
na drugo osebo in prikritim posrednim nasiljem, pri katerem gre za izločanje 
posameznika iz skupine. Salmivalli, Lappalainen in Lagerspetz (1998) 
izpostavljajo, da ima trpinčenje  v fantovskem (moškem) svetu drugačen pomen 
in namen kot v dekliškem (ženskem). Pri fantih je v ospredju boj za prevlado in 
merjenje moči, pri dekletih gre bolj za izraz socialnih odnosov. Pri prvih 
prevladujeta direktno fizično in direktno verbalno nasilje, pri drugih verbalno in 
indirektno nasilje (Cowie in Jennifer, 2008).   
 
Posebni vrsti medvrstniškega nasilja sta spolno in spletno nasilje. Spolno nasilje 
je vsak nezaželen poseg v posameznikovo spolno integriteto (Horvat, 2004). 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poroča, da je šolsko okolje (poleg 
domačega) eno izmed najbolj tveganih za pojav spolnega nasilja. V zahodnem 
svetu naj bi bila skoraj četrtina deklet (23 %) žrtev spolnega nadlegovanja v šoli, 
v tretjem svetu je odstotek še višji.  
 
McNamara (2013) razlaga spletno nasilje kot vrsto ustrahovanja in nadlegovanja 
z uporabo informacijske tehnologije (računalnika, mobilnega telefona itd.) in 
družabnih omrežij (Facebooka, Twitterja, Youtuba, blogov itd.) ter lahko 
vključuje: 
● širjenje govoric o nekom; 
● širjenje laži o nekom; 
● zlorabo identitete posameznika za oblikovanje lažnih spletnih strani ali profilov 
na družabnih omrežjih; 
● žaljenje, sramotenje, norčevanje; 
● nagovarjanje posameznikov s posebnimi potrebami k aktivnemu sodelovanju 
na spletu z objavo zanje žaljivih vsebin. 
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Pečjak (2015) izpostavi spletno nasilje kot posebej zahrbtno obliko 
medvrstniškega nasilja, kjer je nasilnež velikokrat anonimen. V primerjavi s 
tradicionalnimi oblikami medvrstniškega nasilja, kjer se učenec praviloma lahko 
zateče pred nasiljem v varno okrilje doma, spletno nasilje preko informacijske 
tehnologije vdira tudi v domove. Smith s sodelavci (2008; v Pečjak, 2015) navaja, 
da od 5 % do 10 % učencev (starih od 11 do 16 let) poroča, da so bili v zadnjih 
mesecih žrtve spletnega medvrstniškega nasilja, kar je nižji delež od deleža 
učencev, ki so bili žrtve tradicionalnih oblik nasilja. Na podlagi dveh raziskav so 
ugotovili, da sta najpogostejši obliki spletnega nasilja klici na mobilni telefon in 
elektronska sporočila. Žaljivi videoposnetki so redkejši, a imajo hujši učinek. 
 
2.1.4 VLOGE V MEDVRSTNIŠKEM NASILJU 
 
Olweus (1995) govori o treh vlogah, v katerih se lahko znajdejo udeleženci 
medvrstniškega nasilja: povzročitelj nasilja, žrtev ali opazovalec nasilja. 
 
2.1.4.1 POVZROČITELJI NASILJA 
 
Wilson (2004) navaja, da nasilno vedenje storilcev izvira iz želje po uveljavitvi in 
potrditvi. Storilci so pogosto nesamozavestne osebe, ki so manj uspešne na 
šolskem in socialnem področju, pogosto so v slabšem ekonomskem položaju v 
primerjavi s sovrstniki. Bandura pravi, da gre za priučeno vedenje, s pomočjo 
katerega nekateri dosegajo lastne cilje ter obvladujejo druge ljudi. Otroci se ga 
priučijo s posnemanjem vedenja svojih staršev in drugih vzornikov in naj bi bilo 
posledica neprimernih vzgojnih prijemov v otroški dobi (Bandura, 2002). Nekateri 
raziskovalci so se ukvarjali z vplivom množičnih medijev na negativne vzorce 
vedenja otrok in mladostnikov. Prišli so do zaključka, da je to le eden izmed 
dejavnikov (ne pa edini), ki vpliva na agresivno vedenje. Po njihovem mnenju naj 
bi bil ključni dejavnik vloga staršev, mediji naj bi nasilnost pri otroku, ki živi v 
vzgojno neprimernem okolju, dodatno podkrepili (Drake, Pryce in Telljohann, 
2003). Nasilneži večinoma ne »prerastejo« agresivnega vedenja, ampak 
ostanejo nasilni vse življenje. V odrasli dobi se lahko zapletejo v različna 
kriminalna dejanja, so agresivni do partnerja ali otrok itd. (Young, Ne΄eman in 
Gelser, 2011). 
 
Nasilneži so pogosto fizično močnejši kot vrstniki. Psihološki profil učenca 
nasilneža opredeljujejo naslednje značilnosti (Pečjak, 2015):   

- dominantnost oziroma želja po prevladi, 
- nizko samozaupanje in samospoštovanje, 
- impulzivnost in nepotrpežljivost, 
- nesposobnost samokontrole (npr. izbruhi jeze), 
- nizka stopnja empatičnosti, 
- neobčutljivost, 
- je žrtev fizične ali čustvene zlorabe s strani staršev, 
- nedosledna vzgoja strašev. 
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Omenjene značilnosti se v vedenju nasilnežev lahko izražajo na naslednje 
načine: 

- je žaljiv do drugih učencev, jih ponižuje, 
- je kronično agresiven v odnosih, 
- lomi in kvari lastnino drugih, 
- učiteljem se lahko kaže kot prijeten ali moteč, do vrstnikov je bolj krut, 
- ima slabše učne spretnosti in ocene kot večina vrstnikov, 
- krivi druge za nastali položaj, 
- ne kaže občutkov krivde ali sramu. 

 
Zabukovec Kerin (2002) izpostavlja naslednje lastnosti, ki so najpogosteje 
značilne za povzročitelje: 

- bojijo se doživeti neuspeh in se čutijo nesposobne za spoprijemanje z 
vsakodnevnimi dogodki; 

- sami so žrtve ustrahovanja oziroma drugih oblik nasilja (največkrat 
družinskega); 

- prihajajo iz družin, kjer so v ospredju avtoriteta, moč in materialni uspeh; 
- ne obžalujejo ali ne pokažejo čustev, kadar prizadenejo vrstnika; 
- ne sprejemajo odgovornosti za svoja dejanja; 
- čutijo potrebo po nadvladi. 

 
Nekateri raziskovalci so se ukvarjali z vplivom množičnih medijev na negativne 
vzorce vedenja otrok in mladostnikov. Prišli so do zaključka, da je to le eden 
izmed dejavnikov (ne pa edini), ki vpliva na agresivno vedenje. Po njihovem 
mnenju naj bi bil ključni dejavnik vloga staršev, mediji naj bi nasilnost pri otroku, 
ki živi v vzgojno neprimernem okolju, dodatno podkrepili (Drake, Pryce in 
Telljohann, 2003). Nasilneži večinoma ne »prerastejo« agresivnega vedenja, 
ampak ostanejo nasilni vse življenje. V odrasli dobi se lahko zapletejo v različna 
kriminalna dejanja, so agresivni do partnerja ali otrok itd. (Young, Ne΄eman in 
Gelser, 2011). 
 
 
2.1.4.2 ŽRTVE 
 
Olweus (1993) razlikuje pasivni in izzivalni tip žrtve. Za pasivne žrtve je značilno, 
da so fizično šibke in se ne zmorejo braniti, kadar so napadene. Izzivalni tip žrtve 
so tisti učenci, ki verbalno ali drugače izzivajo sovrstnike ter pri njih s svojim 
vedenjem povzročajo nemir oziroma razburjenje. Velikokrat se izzivalno vedejo 
učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo. Zabukovec Kerin (2002) 
ugotavlja, da žrtve pogosto prihajajo iz družin, ki konflikte rešujejo na 
konstruktiven način, brez vpitja in udarcev ter imajo s starši dobre odnose. 
Največkrat so občutljive in inteligentne ter nevajene nasilja, zato se nanj ne znajo 
odzvati ter za nastanek konflikta krivijo sebe. Nasilja s strani vrstnikov so večkrat 
deležni otroci, ki izstopajo od povprečja: so zelo inteligentni, nadarjeni glasbeniki, 
drugačnega telesnega videza, rase, narodnosti ali veroizpovedi itd. Žrtve so 
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velikokrat manjše in šibkejše kot sovrstniki. Psihološki profil učenca žrtve 
opredeljujejo naslednje značilnosti (Pečjak, 2015):  

- negotovost in anksioznost, 
- različni strahovi, 
- nizka samopodoba, 
- slabo razvite socialne spretnosti, 
- sramežljivost in introvertiranost, 
- občutljivost, 
- zunanji lokus kontrole (občutek, da ne nadzoruje svojega okolja), 
- pretirano zaščitniški starši. 

 
Navedene značilnosti se vedenjsko izražajo na različne načine: 

- ne odgovarja na napade, se ne brani, 
- nikoli ali le izjemoma prosi za pomoč, 
- se sramuje in skriva lastno stisko, 
- večino stvari počne sam, 
- išče bližino odraslih oseb, 
- boji se odhoda v šolo, 
- pogosto nima šolskih potrebščin, 
- je manj priljubljen od sovrstnikov, 
- se izogiba socialnim odnosom, 
- je podredljiv in pasiven, 
- je spremenljivega razpoloženja in vzkipljiv (izbruhi jeze). 

 
V šoli lahko na dejstvo, da je učenka ali učenec žrtev medvrstniškega nasilja, 
kažejo naslednji znaki (Zabukovec Kerin, 2002): 
● zamuja k pouku ali zelo zgodaj prihaja v šolo, spremeni svojo običajno pot 
zaradi strahu pred vrstniki; 
● na šolskih izletih se ne oddaljuje od učiteljice ali učitelja; 
● starši jo na njegovo željo začnejo spremljati v šolo ali čakati ob koncu pouka; 
● začne neopravičeno izostajati od pouka; 
● poslabša se ji učni uspeh; 
● ima poškodovano šolsko opremo ali je nima; 
● spremeni se njeno vedenje (npr. postane zadirčna, jokava itd.); 
● je lačna po odmoru za malico ali kosilo (nekdo ji je vzel malico); 
● preneha jesti, ne pridobiva na teži; 
● začne jecljati, se zapre vase ali je pogosto vznemirjena; 
● začne krasti denar drugim otrokom (na zahtevo nasilneža); 
● se izogiba pogovoru; 
● ima modrice, odrgnine ali druge poškodbe; 
● sama začne izvajati nasilje nad mlajšimi in šibkejšimi otroki. 
 
Glede na opisane znake, ki lahko opozarjajo na to, da je otrok ali mladostnik 
žrtev nasilja je pomembno, da je učitelj empatična oseba. Z določeno mero 
pozornosti, namenjene vsakemu izmed učencev in učenk, bo pravočasno 
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prepoznal morebitne spremembe v njihovem vedenju. Posledično bo lahko 
ustrezno ukrepal, tudi s pomočjo staršev in svetovalne službe. 
 
2.1.4.3 OPAZOVALCI 
  
V veliki večini primerov se vrstniško nasilje dogaja ob prisotnosti drugih vrstnikov, 
t. i. opazovalcev. Ugotovitve Peplerja in Craiga (1995) kažejo, da se 
medvrstniško nasilje v 85 % zgodi ob neposrednem opazovanju drugih vrstnikov 
ali pa so ti seznanjeni o pojavljanju tovrstnih dejanj.  
 
Orphinas in Horne (2006, v Košir, 2013) razlikujeta dve skupini opazovalcev: 
tiste, ki so del medvrstniškega nasilja in ne pomagajo (podpihujejo, opazujejo, jih 
je strah ali sram itd.) in tiste, ki aktivno posežejo v dogajanje (prosijo za pomoč, 
pomagajo prepoznati problem itd.). Pečjak (2015) razvršča opazovalce glede na 
njihove vloge, ki jih prevzamejo ob nasilnih dogodkih: 
● Posnemovalci nasilneža: so učenci, ki občudujejo nasilneža zaradi njegove 
neustrašnosti in moči. Ponavadi gre za posameznike, ki nimajo visokega statusa 
med vrstniki, so negotovi in odvisni. 
● Podporniki nasilneža (aktivni in pasivni spodbujevalci): aktivni podporniki 
spodbujajo nasilneža z različnimi verbalnimi pripombami. Pasivni podporniki mu 
dajejo potuho s tem, da se npr. posmehujejo žrtvam. 
● Nevpleteni (ignoranti): so tihi opazovalci nasilja, ki vanj ne posegajo zaradi 
različnih razlogov: zaradi strahu, da bodo poslabšali situacijo ali se jim bo kaj 
zgodilo, ne vedo, kaj storiti itd. 
● Branilci žrtve (pasivni in aktivni): nekateri učenci (pasivni branilci) na 
neverbalne načine pokažejo, da se ne strinjajo z nasiljem, vendar ga vseeno ne 
zaustavijo ali branijo žrtve. Aktivni branilci žrtve (zagovorniki žrtve) poskušajo 
zaščititi žrtev in zaustaviti nasilneža ali poiskati pomoč odraslih. 
 
Gini, Pozzoli, Borghi in Franzoni (2008, v Košir, 2013) poudarjajo, da je vedenje 
opazovalcev eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na občutek 
doživljanja varnosti v šoli. Učenci se počutijo bolj varni, kjer opazovalci poskušajo 
zaščititi žrtev oziroma poiščejo pomoč, kot tam, kjer ostajajo opazovalci pasivni. 
 
 
2.1.5 PREPREČEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
 
2.1.5.1 PREVENTIVNI PROGRAMI ZUNANJIH INSTITUCIJ 
 
Države Severne Amerike in Skandinavije imajo dobro razvite ter preizkušene 
preventivne programe za zmanjšanje nasilja med otroki in mladostniki z 
večdesetletno tradicijo. Eden izmed najbolj priljubljenih je Olweusov preventivni 
program proti medvrstniškemu nasilju (Olweus Bullying Prevention Program ali 
OBPP). Namenjen je učencem med petim in petnajstim letom, ki s pomočjo 
različnih vsebin (avdio in video vsebine, vprašalniki, socialne igre itd.) usvajajo 
veščine primernega reševanja konfliktov. Učence izobražujejo njihovi učitelji pod 
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mentorstvom kvalificiranih strokovnjakov OBPP-ja. Program sledi naslednjim 
ciljem: 
● zmanjšati medvrstniško nasilje na šolah; 
● preprečiti nadaljna nasilna dejanja med učenci; 
● izboljšati medosebne odnose med učenci. 
 
Ob izpolnjenih ciljih se spremeni splošno vzdušje na šoli. Šolsko okolje postane 
varnejše in spodbudnejše za razvoj ter učenje otrok oziroma mladostnikov.  
 
Bully-proofing your school ali v prostem prevodu »Obvaruj šolo pred 
ustrahovanjem!« je program, ki ga izvajajo kvalificirani inštruktorji v nekaterih 
ameriških in kanadskih šolah od leta 1992. Zasnovan je bil z namenom ustvariti 
varno šolsko okolje, kjer so učenci in pedagoški kader pozorni na vsakega 
posameznika. Učenke in učenci se priučijo strategij, kako se izogniti nasilnim 
dogodkom in ponotranijo držo nenasilnega vedenja. Preko različnih aktivnosti 
krepijo pripadnost šoli in razvijajo čuječnost in občutljivost učencev na vsako 
obliko nasilja. Na šolah, kjer program izvajajo, učenci poročajo o povečanem 
občutku varnosti, opazna je manjša pogostost nasilnih vedenj. 
 
Pozitivno in miroljubno vzdušje na šoli je glavni cilj programa Peacefulschools. 
Učenci preko dejavnosti razvijajo pet področij socialnih veščin (CARES): 

1. sodelovanje (C – cooperation); 
2. izpoved (A – assertion); 
3. odgovornost (R – responsibility); 
4. sočutje (E – empathy); 
5. samoobvladovanje (S – self-control). 

 
V Sloveniji so v zadnjem desetletju na voljo različni programi preprečevanja 
medvrstniškega nasilja. Skupina strokovnjakov je v okviru Šole za ravnatelje 
zasnovala preventivni model »Strategije za preprečevanje nasilja«, ki je 
namenjen osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem (Lešnik Mugnaioni, Koren, 
Logaj in Brejc, 2009). Sledi naslednjim ciljem: ozaveščanje učencev/dijakov/otrok 
in delavcev šole/vrtca o problematiki nasilja ter njegovih posledicah; povečanje 
znanja o dinamiki nasilja in značilnostih posameznih vrst ter oblik nasilja; učenje 
veščin za učinkovito soočanje z nasiljem. Na podlagi akcijskega načrta, ki ga je 
pripravil razvojni tim iz določenega vrtca oziroma šole, je na voljo nabor različnih 
aktivnosti: 

- za razvojni tim (izobraževalni seminarji, predavanja in delavnice zunanjih 
strokovnjakov); 

- za učiteljski kader in druge zaposlene (predavanja in delavnice zunanjih 
strokovnjakov); 

- za učencev/dijake/otroke (delavnice, socialne igre, vrstniška mediacija, 
obisk zunanjega strokovnjaka itd.); 

- za starše (predavanja, delavnice, roditeljski sestanki itd.). 
 
Program se izvaja v treh glavnih korakih: 
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1. razvojni tim posameznega vrtca/šole skupaj s pedagoškim kadrom 
preveri vrednote ter načela šole do nasilja, vrste nasilja, s katerimi se 
srečujejo in dosedanjo prakso soočanja z nasiljem (pravila in postopki 
za njegovo obravnavo) ter kakšne preventivne dejavnosti že izvajajo; 
2. na podlagi ugotovljenega določijo, kje so potrebne izboljšave in 
pripravijo akcijski načrt, v katerem opredelijo dejavnosti, izvajalce le-
teh in načrt dela za učence, učitelje, starše; 
3. program je zaključen z izvedbo načrtovanih dejavnosti in evalvacijo. 

 
Učitelji in učenci imajo možnost sodelovati v različnih projektih na temo nasilja. 
Mestna občina Ljubljana je v šolskem letu 2015/2016 sofinancirala projekt Dnevi 
varnostne kulture mladih, ki ga je izvedel Inštitut za varnostno kulturo. Cilji 
projekta so bili: mlade poučiti o pomenu varnosti in varnostne kulture, o oblikah 
nasilja in o primernih načinih odziva ob nasilnih dogodkih. Učence petih osnovnih 
šol so učitelji ter strokovnjaki preko različnih dejavnosti ozaveščali, da so 
soodgovorni za kulturo nenasilja v svojem okolju. Sodelujoči mladostniki so 
usvojeno znanje ob koncu projekta preverjali v kvizu. 
 
Na področju ozaveščanja o vrstniškem in drugih vrstah nasilja so dejavni delavci 
centrov za socialno delo (Petrič in Kozlovič Lakoseljac, 2016). Za osnovnošolce 
od 1. do 6. razreda izvajajo delavnice »Nenasilna komunikacija«, v okviru katerih 
se učenci učijo prepoznavati različne oblike nasilja v njihovem okolju in dojemati 
nasilne pojave kot kršitev njihovega dostojanstva. Spodbujajo jih k soočanju z 
lastnimi nasilnimi težnjami in dejanji ter jih učijo konstruktivnih oblik izražanja in 
komunikacijskih veščin. Glavna cilja delavnic sta: kvalitetni medosebni odnosi v 
razredu in zmanjšanje agresivnega vedenja. Za učence od 7. do 9. razreda 
pripravljajo »Treninge socialnih veščin« in delavnico »Kje poiskati pomoč«. 
Usposobljene osebe iz nekaterih policijskih uprav izvajajo predavanje »Nenasilje, 
nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite«, ki je namenjeno učencem od 3. do 9. 
razreda in je prilagojeno starostni skupini učencev (mlajši spoznavajo različne 
oblike medvrstniškega nasilja preko lutkovne predstave). 
 
Preventivne delavnice in predavanja o medvrstniškem nasilju ponujajo tudi 
nevladne organizacije in društva. Društvo za nenasilno komunikacijo izvaja 
delavnice na naslednje teme: nasilje, nasilje nad vrstniki/vrstnicami, nenasilna 
komunikacija, reševanje konfliktov, diskriminacija, samopodoba, človekove 
sposobnosti in spolna identiteta. Učenci, dijaki ali učitelji se preko refleksije v 
paru in v skupini, z igro vlog, s pomočjo avdiovizualne tehnike itd. poučijo o 
dinamiki nasilja ter spoznajo nenasilne načine komunikacije. 
 
2.1.5.2 PREVENTIVNI UKREPI ŠOLE 
 
Zmanjšanje nasilja v katerikoli obliki naj bi bil cilj vsake šole. Na eni strani je 
potrebno morebitnim žrtvam zagotoviti varno šolsko okolje, na drugi strani  
morebitne povzročitelje naučiti socialno sprejemljivega reševanja konfliktov. 
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McNamara (2013) meni, da učinkovit načrt preprečevanja medvrstniškega nasilja 
vsebuje naslednje komponente: 

● jasno opredelitev nasilja, 
● posledice za povzročitelja, 
● spodbude za pozorna in prijazna dejanja učencev, 
● izobraževanje pedagoškega kadra,  
● izobraževanje učencev, 
● spodbudno šolsko okolje.  

 
Na pogostost nasilja na šoli vplivajo zunanji (npr. socialno okolje, družbene 
spremembe) in notranji dejavniki, ki jih ustvarja šola sama. Za preprečevanje 
nasilja je pomemben takojšen in ustrezen odziv na vsako obliko nasilja na šoli, 
kot je vrstniško nasilje, nasilje do učiteljev, do šolske lastnine itd. Šola mora biti 
zavezana stališču nenasilne kulture. Za takšno razvijanje pozitivne šolske klime 
in nenasilno reševanje konfliktov je potrebno sodelovanje vodstva šole, 
celotnega učiteljskega zbora in staršev. Nekateri dejavniki, ki preprečujejo pojav 
nasilja v šoli, so (Verbnik Dobnikar, 2002) : 

- jasno oblikovan sistem vrednot, kjer so vrednote učiteljev usklajene. 
Učitelji morajo enotno delovati, če opazijo nasilje med učenci. 

- Šola naj učence ozavešča o problemu nasilja. 
- Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v akcijah, kjer so dejavni 

učitelji, starši in učenci in temeljijo na skupnih vrednotah. 
- Jasno oblikovan šolski red, ki ga učitelji oblikujejo skupaj z učenci in 

njihovimi starši. 
- Prisotnost in nadzor dežurnih učiteljev na hodnikih in straniščih med 

odmori. Vsak učitelj mora vedno reagirati ob vsakem pojavu nasilja. 
- Premišljena ureditev prostora, s katero lahko vnaprej preprečimo nasilne 

situacije. 
- Naravnanost šolske klime, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov ter 

razvija občutek pripadnosti šoli in razredu. Vodstvo šole in učitelji so 
usmerjeni h krepitvi pozitivnih vedenj in ne posvečajo pozornosti vsaki 
napaki, kar bi povzročilo negativno okrepitev. 

- Vključevanje širokega kroga otrok v interesne dejavnosti, ki omogočajo 
uveljavitev, npr. taborniki, planinski krožek, športni krožek. Tudi izleti in 
tabori v naravi, ki so organizirani po načelu doživljajske pedagogike, so 
zelo primerni za spodbujanje pozitivnih čustev. 

- Izvajanje preventivnih programov za učence, s katerimi razvijamo 
spretnosti za vzpostavljanje boljših medosebnih odnosov: spretnosti 
sodelovanja v skupini, izražanje svojih čustev in misli, obvladovanje 
lastnih reakcij, prepoznavanje in sprejemanje razlik, reševanje konfliktov 
na miren način, spretnosti odločanja in pogajanja. 

 
Zabukovec Kerin (2002) za omejitev medvrstniškega trpinčenja predlaga 
ozaveščanje učencev, zaposlenih na šoli in staršev ter izdelavo internega 
pravilnika za obravnavo vrstniškega nasilja. Priporoča obravnavo vsakega 
konkretnega nasilnega dogodka (v pogovor poleg žrtve in povzročitelja vključimo 
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tudi učence – opazovalce in zaposlene na šoli). Poleg naštetega poudari pomen 
vzpostavitve klime nične tolerance do nasilja. 
 
 
2.1.5.3 PREVENTIVNI UKREPI UČITELJEV IN STROKOVNIH DELAVCEV  
 
V državah, kjer posvečajo veliko pozornosti preventivnim programom proti nasilju 
med učenci, prevladuje mnenje, da je pri izvajanju le-teh ključna vloga šolskih 
delavcev (zlasti učiteljev). Prepričanje temelji na naslednjih dejstvih (Lovše, 
1997): 

1. učitelj dobro pozna razvojne in vedenjske lastnosti posameznega 
otroka ter morebitne odklone v njegovih telesnih, vedenjskih, učnih 
in drugih značilnostih v primerjavi z vrstniki. 

2. Učitelj lahko zaradi vsakodnevnih stikov z učencem sproti zazna 
morebitne spremembe njegovega vedenja, čustvovanja ali 
zunanjega videza. 

3. Učitelj je motiviran za preprečevanje konfliktov med učenci tudi 
zato, ker ti neugodno vplivajo na šolsko delo ter zmanjšujejo učinke 
učiteljevega pedagoškega dela. 

 
Kranjčan (2007) prav tako poudarja pomen iskrenega, osebnega odnosa učitelja 
do učencev, kjer se vsak izmed njih čuti sprejetega. Pojavnost njihovega 
nezaželenega vedenja lahko po njegovem mnenju učitelj zmanjša:  

- s spremembo kriterijev dosežkov (iskanje otrokovih močnih področij ter 
njemu zanimivih vsebin, kjer bo uspešen); 

- z opazovanjem manjkajoče integracije (opazovanje vedenj v integraciji 
otrok v razredu in morebitnih težav učencev); 

- s pomočjo posamezniku in razvojnim načrtom (identifikacija učenčevih 
težav in priprava načrta za reševanje le-teh); 

- z izboljšanjem razredne klime (oblikovanje vzpodbudnega in sproščenega 
socialnega okolja v razredu, kjer učenci niso pod vplivom strahu); 

- z delom s starši v kooperaciji s pomočjo učencem (vzpostavitev 
partnerskega odnosa s starši in sodelovanje z njimi);  

- s šolsko in vrstniško mediacijo (konstruktivno, odprto in ustvarjalno 
reševanje sporov kot preventiva pred nasiljem); 

- s komunikacijskim treningom za učitelje in učence (učenje primerne 
verbalne in neverbalne komunikacije; temeljnih vidikov komunikacije, 
tonalnosti glasu, prepoznavanje govorice telesa itd.); 

- s kolegialnim svetovanjem na primeru (kolegialno svetovanje med učitelji 
na interviziji; v skupini, kjer si medsebojno svetujejo o motnjah pri pouku, 
konfliktnih razmerjih z učenci, težavah z disciplino itd.); 

- s treningom socialnih veščin (socialno in emocionalno učenje, ki je 
usmerjeno h konstruktivnemu reševanju konfliktov; krepitvi samozaupanja 
in samozavesti). 
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Pomembno je, da učitelj uči z zgledom, saj je lahko s svojo verbalno in 
neverbalno komunikacijo agresiven do otrok. Agresiven učitelj pretirava s 
kaznovanjem, opazi vsako napako pri učencu in ga opozarja na nepravilnosti, ne 
daje pa spodbude za pozitivna dejanja. Pedagoško orodje, ki ga uporablja, je 
avtoritarnost, ki je nasprotje stvarni avtoriteti in je metoda vsiljevanja ter 
izsiljevanja. Stvarna avtoriteta na drugi strani temelji na pričevanju resničnih 
vrednot vsega tistega, kar posameznik živi. Učiteljeve vedenjske posebnosti 
lahko vplivajo na agresivno vedenje učenca, zato bi se moral pedagog 
samoizpraševati, odkrivati svoje dobre in neprijetne osebnostne lastnosti ter 
iskati osebno ravnovesje (Lovše, 1997). 
 
Učitelj lahko pojave nasilnega vedenja v razredu prepreči z zadovoljevanjem 
osnovnih psiholoških potreb učencev, ki so naslednje: po ljubezni, pripadnosti 
oziroma sprejetosti; po moči oziroma pomembnosti; po zabavi ter po svobodi 
(Glasser, 1998). Verbnik Dobnikar (2002) tako predlaga, da učitelj poskrbi za 
zadovoljitev osnovnih potreb učencev z naslednjimi vajami: 
 

a) minuta za smeh za zadovoljitev potrebe po zabavi: vsak dan 
naj eden izmed učencev pripravi kakšno šalo ali kratek skeč; 

 
b) soodločanje učencev za zadovoljitev potrebe po moči: 

učenci naj sami izberejo, s kom bodo sodelovali pri delu v 
skupini; soodločajo, katero izmed nalog bodo reševali itd.; 

 
c) osebni pristop do vsakega izmed učencev za zadovoljitev 

potrebe po pomembnosti: učitelj naj učence kliče po imenu, 
jim vošči ob rojstnih dnevih, jim pove, katere njihove osebne 
lastnosti so mu všeč itd. 

 
Učitelj ima možnost izboljšati razredno klimo in tako preprečevati nasilno ali 
drugače moteče vedenje učencev z različnimi strategijami (Jurišić in Kodrič, 
2014): 
● plakat s pozitivno oblikovanimi pravili: obsega naj tri do pet pravil, pravila naj 
bodo prikazana s slikami in besedilom ter obešena na vidnem mestu; 
● urnik dejavnosti razreda na vidnem mestu: dejavnosti naj bodo prikazane z 
besedilom in slikami; 
● spodbujanje pričakovanega vedenja v vsaki rutini: slikovno/besedno (v obliki 
plakata, knjižice ali zloženke) opiše želeno vedenje v vsaki rutini: med malico, 
umivanjem, v jutranjem krogu itd.; veliko pričakovanih vedenj se ponavlja v več 
rutinah (npr. roki ob telesu imaš v jutranjem krogu, med čakanjem v vrsti itd.); 
● znaki ob spremembi dejavnosti: ob menjavi dejavnosti učencem pokaže slušni, 
gibalni ali vidni znak (npr. zvonček, ploskanje, pesmica, dvignjena roka ali 
prižiganje luči); ti znaki sočasno spremljajo besedno navodilo in sledijo z 10-
minutnim zamikom; 
● ustno opozorilo pred spremembo dejavnosti: ustno napove drugo dejavnost 
(npr. ko preštejem do 10, si greste umiti roke); 
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● opozorilo – pričakovano vedenje: opozori učenca, ki se vede moteče in hkrati 
imenuje pričakovano vedenje (npr. ob tekanju učenca na hodniku reče: Spomni 
se na umirjen korak.); 
● krepitev želenega vedenja: poleg besedne pohvale sistematično krepi želeno 
vedenje tudi z drugačnimi gestami (npr. po temeljitem umivanju rok učencu poleg 
ustne pohvale izroči kartico s priznanjem); 
● razmerje med pozitivnim in negativnim komentarjem naj bo 4:1; 
● usmerjena besedna pohvala: hitro po izkazanem učenčevem želenem vedenju 
izreče pozitivne besedne komentarje, ki so usmerjeni (npr. Čestitam, da si 
pospravil zvezke v torbo.). 
 
Aničić (2002) izpostavi pomembnost konstruktivnega reševanja konfliktov. 
Učiteljem predlaga, naj učencem predstavijo primerne modele komunikacije, s 
pomočjo katerih se bodo priučili nenasilnega reševanja sporov oziroma 
nesoglasij. 
 

● 1. model: Poznavanje sebe vodi k razumevanju drugega (upoštevanje 
vrednot, potreb in identitet vsakega posameznika). 
 
Pri reševanju medsebojnega konflikta naj bodo v ospredju naslednje 
komunikacijske veščine:  
- poslušanje sogovornika; 
- uporaba »jaz stavkov«; 
- primerno izražanje čustev; 
- sprejemanje različnih mnenj (čeprav se z njimi ne strinjamo); 
- iskanje rešitev, sprejemljivih za obe strani; 
- razvijanje samokritičnosti (zavedanje vrlin in slabosti lastne osebnosti); 
- problem naj postane izziv; 
- spravljiv zaključek pogovora (namesto zamere in maščevalnosti). 

 
● 2. model: Krepitev otrokove moči. 
 
Ob neprimernem vedenju otroka mu pomagamo, da se sooči z notranjim 
procesom svojega slabega vedenja, namesto da bi ga kaznovali: 
- povemo, kaj pričakujemo; 
- pokažemo, kako lahko popravi napako; 
- damo možnost izbire; 
- pustimo, da izkusi posledice svojih dejanj; 
- skupaj iščemo rešitev. 
 
Na takšen način naj bi se otrok osredotočil na prevzemanje odgovornosti za 
svoja ravnanja namesto vdajanja jezi in maščevalnosti. 

 
● 3. model: Konflikt je izkušnja, ki jo potrebujemo, lahko pa je tudi nevaren. 
 
Ta model reševanja konfliktov temelji na dvanajstih načelih: 



 

16 
 

- načelo zmagam – zmagaš: podobo zmage in poraza nadomestimo s 
sodelovanjem in reševanjem težav; 

- načelo spreminjanja težave v možnost: če na težavo gledamo kot na 
možnost za spremembo, se naše ravnanje in razmišljanje pozitivno 
spremeni; 

- empatija: v konfliktu smo pozorni tudi na potrebe in želje drugih, ne samo 
na lastne;  

- primerna asertivnost: moje pravice se končajo tam, kjer se začnejo pravice 
drugega; 

- moč sodelovanja: namesto nasprotovanja drugemu se usmerimo v 
sodelovanje z njim; 

- upravljanje z lastnimi čustvi: odgovorni smo, da prepoznamo lastna čustva 
in jih primerno izrazimo; 

- pripravljenost za reševanje: odločiti se moramo za dejavno reševanje 
konflikta; 

- branje konfliktnega zemljevida: prepoznati je potrebno vzroke za 
stopnjevanje konflikta; 

- ustvarjanje različnih možnosti: če konflikta ne rešujemo, zaviramo tudi 
ustvarjalnost; 

- pogajanje: je tehnika, s katero poiščemo skupno rešitev; 
- posredovanje: je tehnika, pri kateri nevtralna oseba pomaga vpletenima 

osebama, da rešita problem; 
- širjenje perspektiv: soočenje s konfliktom naj bo aktivno dejanje, ki bo 

krepilo moč vseh udeleženih v konfliktu. 
 

● 4. model: Odnos, ki temelji na razumevanju in odkritosti. 
 
Ta model vključuje: 
- čustveno opismenjenost; 
- zavedanje in odkrito izražanje svojih prepričanj in vrednot, čeprav smo 

zaradi tega včasih nepriljubljeni in nerazumljeni; 
- zavedanje lastnih ustaljenih vzorcev vedenja in mišljenja; 
- razumevanje in sočutje do drugih in sebe. 

 
● 5. model: Sodelovanje pri reševanju konfliktov. 
 
Pri reševanju konfliktov je v pomoč, če učitelj: 
- raziskuje in preverja; 
- povzame že povedano; 
- preusmeri; 
- previdno uporablja stavke kot npr. »Razumem te«; 
- skrbi za zasebnost vpletenih; 
- vodi pogovor k cilju; 
- dopušča tišino. 
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McNamara (2013) priporoča učiteljem in staršem, da spletno nasilje, ki je v 
zadnjih letih v velikem porastu, preprečujejo tako, da otroke in mladostnike: 

- ozaveščajo o tem, katerih osebnih podatkov ni varno objavljati javno; 
- določijo, ob kateri uri in koliko časa so lahko na spletu (priporočljivo je, da 

so takrat pod nadzorom odrasle osebe); 
- poučijo (preko igre vlog, pripovedovanja zgodb itd.) o možnih posledicah 

objavljanja neprimernih fotografij, besedil ali video vsebin; 
- ozaveščajo, da se v primeru, če so žrtve medvrstniškega ali drugega 

nasilja oziroma izsiljevanja, zaupajo staršem ali drugi odrasli osebi; 
- poučijo o varnem komuniciranju na družabnih omrežjih (Facebooku, 

Twitterju itd). 
 
Odrasli lahko pridobijo neposreden nadzor nad komunikacijo najstnika preko 
spleta s tem, da: 

- postanejo njegovi »prijatelji« na družabnih omrežjih in imajo tako pregled 
nad mladostnikovimi socialnimi stiki; 

- na računalnik namestijo varnostne programe, ki nadzirajo njihove »varne 
in nevarne« objave; 

- preverjajo, kaj je o njem objavljeno na družabnih omrežjih in medmrežju 
nasploh; 

- občasno preverjajo njihova sporočila na mobilnih telefonih. 
 
Prepoved uporabe mobilnega telefona ali aktivnosti na družabnih omrežjih ni 
prava rešitev, saj gre za pomembne komunikacijske kanale današnjega časa, 
preko katerih mladi vzpostavljajo in vzdržujejo družabne stike. Če posameznik 
nima dostopa do tovrstnega načina komuniciranja, lahko posledično pride do 
njegove osamitve in izločenosti iz socialnega kroga njegovih vrstnikov. 
 
2.1.6 UKREPI OB POJAVU MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA  
 
Ob pojavu medvrstniškega nasilja šola optimalno ukrepa tako, da (Pečjak, 2015): 

- nudi pomoč žrtvam nasilja (psihološko, pravno itd.); 
- zagotovi žrtvam umik v varen prostor; 
- ponudi pomoč nasilnežem pri spreminjanju agresivnih vedenj; 
- vzpostavi enotna pravila in postopke za obravnavo nasilnih dejanj; 
- se informira o pristojnostih zunanjih institucij in dolžnosti prijave nasilja 

tem institucijam (policiji, centrom za socialno delo itd.); 
- se informira o nevladnih in vladnih programih pomoči žrtvam in 

povzročiteljem nasilja. 
 
Vsaka šola ima izdelan protokol ukrepanja v primeru verbalnega ali fizičnega 
nasilja med učenci. Na Osnovni šoli Polzela in v Vrtcu Polzela ob pojavu nasilnih 
dogodkov pedagoški delavci in vodstvo ravnajo na naslednji način (Sopčič, 
Hudoklin, Posedel in Kroflič, 2016): 
● takojšnji odziv na vsako zaznavo vrstniškega nasilja; 
● poziv nasilnemu učencu, naj takoj preneha z nasiljem; 
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● razdvojitev nasilneža in žrtve s primernim prijemom; 
● obvestilo razredničarki (v primeru večkratnega nasilja ali poškodbe tudi 
obvestilo svetovalni službi in vodstvu šole); 
● v nekaterih primerih obvestilo policiji (v primeru poškodbe, večkratnega 
nasilja); 
● obvestilo staršem žrtve in nasilneža; 
● pogovor z učenci, udeleženimi v nasilni situaciji (ob resnejšem, ponavljajočem 
se nasilju so pogovori ločeni); 
● pogovor s starši žrtve in nasilnega otroka (najprej ločeno, sledi še skupen 
pogovor); 
● sledijo ustrezni ukrepi. 
 
Žrtve medvrstniškega nasilja se lahko zatečejo na Varne točke, katere lahko 
najdejo v različnih prostorih v mestu (knjižnica, trgovina, knjigarna, lekarna, 
policijska postaja itd.) in so pri vhodu v stavbo označene z modro nalepko 
smejoče se hišice. Varne točke so Unicefov projekt, namenjen otrokom in 
mladostnikom v osebni stiski, ki potrebujejo nasvet in/ali pomoč. Prostovoljci, ki 
so se usposabljali na posebnih Unicefovih izobraževanjih, na teh točkah 
svetujejo mladim, ki se k njim najpogosteje zatečejo zaradi medvrstniških sporov, 
nadlegovanja in družinskih nesoglasij. Nekatere osnovne šole, med njimi tudi 
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, so se odločile postaviti Varne točke v 
šolskih prostorih: v bližini zbornice in učilnic ter v tajništvu, knjižnici in šolski 
kuhinji. Z njimi seznanjajo zlasti mlajše učence in jih s tem navajajo, da se lahko 
ob različnih osebnih težavah obrnejo na osebe znotraj šole, ki jim zaupajo (Petrič 
in Kozlovič Lakoseljac, 2016). 
 
Lešnik Mugnaioni (2004) svetuje pomoč žrtvi medvrstniškega nasilja v petih 
korakih. 
 

1. Preprečiti je potrebno nadaljevanje nasilja in zaščititi žrtev nasilja, ki se 
mora počutiti varno. Učitelj oz. učiteljica se mora povezati s starši žrtve in 
z drugimi učitelji, da skupaj zagotovijo varnost žrtve. Pri hujših oblikah 
medvrstniškega nasilja mora ukrepati tudi vodstvo šole. 

2. Opolnomočenje žrtve vrstniškega nasilja, ki naj poteka tako v šoli kot 
doma. Potrebno je krepiti samozavest učenca in njegovo pozitivno 
samopodobo ter ga pripraviti na morebitna nadaljnja nadlegovanja s strani 
vrstnikov. 

3. O vsakem primeru medvrstniškega nasilja je potrebno spregovoriti pred 
celim razredom in jasno zagovarjati načelo nične tolerance do nasilja ter 
poudariti skupno odgovornost za preprečevanje nasilja. 

4. Okrepitev alternativne socialne mreže je zlasti pomembna za tiste žrtve 
medvrstniškega nasilja, katere so vrstniki zavračali, zamehovali, 
izključevali iz svoje družbe itd. Gre za to, da učenca usmerimo k tistim 
vrstnikom in vrstnicam, ki so mu naklonjeni in niso sodelovali pri 
ustrahovanju ali trpinčenju. 
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5. Pri reševanju medvrstniških konfliktov je potreben celovit pristop, v 
katerem morajo sodelovati razredniki, učitelji, svetovalna služba, starši in 
vodstvo šole. 

 
Začetek pogovora z vpletenimi naj poteka v naslednjem zaporedju (Aničić, 2002): 
 

1. spregovorimo o vedenju ali dogajanju, ki smo ga opazili (npr. 
»Opazila sem, da sta nasilni druga do druge.«); 

2. izrazimo svoje občutke oziroma mnenje glede opaženega vedenja 
(npr. »Vajino vedenje mi ni všeč.«); 

3. preidemo na predloge (»Želim, da se pogovorimo o vajinem 
konfliktu.«). 

 
Pri obravnavi povzročitelja medvrstniškega nasilja naj bi učitelj, svetovalni 
delavec ali vodstvo šole upoštevali naslednja dejstva (Lešnik Mugnaioni, 2004): 
 

1. Povzročitelj mora prevzeti  odgovornost za storjeno dejanje, česar ne 
smemo enačiti s sankcioniranjem. Kaznovanje brez ustrezne obravnave 
povzročitelja, kjer le-ta ne ozavesti ter obžaluje svojega dejanja, nima 
pravega učinka. 

2. Povzročitelj mora biti deležen strokovne obravnave, v katero so vključeni 
tudi njegovi starši. 

3. Pri individualni obravnavi se poskušamo povzročitelju približati na čustveni 
ravni ter poskušamo identificirati potrebe, ki ga vodijo v nasilno dejanje. 
Mnogi med njimi imajo močno potrebo po spoštovanju, po moči in 
priznanju posebne vloge v skupini. Z nasiljem si torej poskušajo zagotoviti 
spoštovanje in moč v razredu. Veliko jih preživlja nasilje v družinskem 
okolju, zaradi česar so manj čustveno stabilni. 

4. V obravnavo je potrebno vključiti tudi vrstnike, ki so morda sodelovali pri 
načrtovanju ali izvedbi nasilnega dejanja. Povzročitelj oziroma 
povzročiteljica namreč pogosto deluje v skupini, v kateri prevzame vodilno 
vlogo.  

 
McNamara (2013) svetuje učiteljem, da: 

- se poučijo o različnih vrstah nasilja, da bodo vedeli, na katera dejanja 
učencev v razredu (verbalna ali neverbalna) naj bodo pozorni; 

- se seznanijo, kateri ukrepi so na šoli predvideni za storilce in katere oblike 
pomoči za žrtve medvrstniškega nasilja; 

- ukrepajo takoj, ko opazijo nasilje med učenci v katerikoli obliki; 
- se na nasilje odzovejo z odločnim NE, a umirjeno; 
- najprej naj storilca opozorijo verbalno, pri tem naj ga naslovijo z njegovim 

imenom; 
- storilcu naj povedo, da je njegovo ravnanje nasilno; 
- se v primeru fizičnega nasilja postavijo med žrtev in storilca, da preprečijo 

očesni kontakt med njima; 
- zaščitijo žrtev in preverijo njeno fizično in psihično počutje; 
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- storilca seznanijo s posledicami njegovega dejanja (ukrepi šole); 
- svetujejo opazovalcem nasilnega dogodka, kako naj se naslednjič 

odzovejo ob nasilju; 
- se ne prepirajo s storilcem nasilnega dejanja; 
- se dosledno odzivajo na vse oblike nasilja med učenci; 
- poročajo v ustni in/ali pisni obliki o nasilnih dogodkih med učenci; 
- seznanijo druge učitelje o nasilnih dogodkih in izvajajo enotne ukrepe pri 

delu z vpletenimi učenci. 
 
Ena izmed možnosti, kako umiriti odnos med sprtima udeležencema nasilnega 
dogodka, je vrstniška mediacija. Konflikt med dvema osebama se v postopku 
mediacije razrešuje s podporo tretje osebe oziroma mediatorja. Osebi se ob 
njegovi pomoči pogovorita in poiščeta točke njunega spora, izrazita svoje težave 
in pričakovanja. Po izmenjavi mnenj sledi iskanje rešitev, ki bo sprejemljiva za 
obe strani (Petrič in Kozlovič Lakoseljac, 2016). Lesar in Rugelj (2012) uvrščata 
med prednosti mediacije: večji vpliv na vrstnike, prisotnost zaupanja, spodbujanje 
razmišljanja in odgovornosti učencev; med najpogostejše ovire pri izvajanju le-te 
pa časovno in prostorsko izvedbo usposabljanja in same mediacije. 
 
2.2 LAŽJE MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
V skladu z 2. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP-1) so otroci z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju z MDR) 
opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami (poleg slepih in slabovidnih otrok 
oziroma otrok z okvaro vidne funkcije, gluhih in naglušnih otrok, otrok z govorno-
jezikovnimi motnjami, gibalno oviranih otrok, dolgotrajno bolnih otrok, otrok s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrok z avtističnimi motnjami ter 
otrok s čustveno-vedenjskimi motnjami), ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 
programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja. V Kriterijih za opredelitev in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 
otrok s posebnimi potrebami, ki jih je pripravila skupina strokovnjakov za Zavod 
za šolstvo, je MDR opredeljena kot razvojna motnja nevrološkega izvora, ki se 
pojavi pred osemnajstim letom starosti in se izraža v: 
 
● pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih: znižana je splošna intelektualna 
raven (vključno z znižano sposobnostjo učenja, sklepanja ter reševanja 
problemov in znižano sposobnostjo abstraktnega mišljenja ter presojanja). 
Splošne intelektualne sposobnosti oz. funkcioniranje morajo biti opredeljene z 
vsaj enim od standardiziranih testov: pri otrocih z MDR dosežek na testih 
odstopa za več kot dve standardni deviaciji od povprečja. 
 
● Pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti: raven prilagoditvenih funkcij 
se opredeli glede na otrokovo kronološko starost. Pri otrocih z MDR 
prilagoditvene funkcije odstopajo na vsaj dveh od naštetih področij: socialnem, 
konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji se odražajo na področjih govora in 
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komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih ter delovnih 
zmožnostih, praktičnih znanj ter skrbi za lastno varnost. Prilagoditvene funkcije 
se ocenjujejo s klinično evalvacijo ter z individualizirano apliciranimi 
psihometričnimi testi. 
 
MDR se lahko pojavlja v kombinaciji z drugimi razvojnimi motnjami, glede na 
stopnjo MDR razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo. Jurišić 
(2016) opozarja na nekatera napačna prepričanja splošne javnosti v zvezi z 
motnjami v duševnem v razvoju: 

- Otrok, ki so ga ocenili kot otroka z MDR, bo sodil v enako skupino oseb z 
MDR vse življenje. 

- Oseba z nizkim rezultatom na testu inteligentosti (nižji IQ) je oseba z 
MDR. 

- Večina oseb z MDR je odkritih že v zgodnjem otroštvu. 
- V večini primerov poznamo vzrok za nastanek MDR. 
- Večino otrok z MDR prepoznamo že po zunanjem videzu. 
- Odrasle osebe z MDR so pri vseh dejavnostih manj uspešne od 

povprečnih ljudi in pri večini opravil potrebujejo pomoč. 
- Odrasli z MDR nimajo volilne pravice. 

 
V nasprotju s temi prepričanji poudarja, da zlasti za otroke, ki so v predšolskem 
obdobju prepoznani kot osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju 
z LMDR)  velja, da nekateri izmed njih pozneje niso več v tej skupini: lahko so v 
skupini brez motnje ali v skupini z zmerno MDR. Za ugotavljanje MDR je 
pomembnih več dejavnikov (ne samo izmerjen inteligenčni kvocient), zlasti 
prilagojeno vedenje v vsakdanjem življenju. Večina populacije oseb z MDR ima 
LMDR, ki pogosto ni odkrita v zgodnjem otroštvu in večinoma vzrok za njen 
nastanek ni znan. Nekatere osebe z MDR se po zunanjem videzu ne razlikujejo 
od povprečne populacije. Odrasle osebe z LMDR večinoma živijo samostojno 
življenje: imajo družino, otroke, službo, vozniški izpit, volilno pravico itd. (Jurišić, 
2016). 
 
V preteklosti so strokovnjaki osebe z MDR opredeljevali predvsem na podlagi 
izmerjenega inteligenčnega količnika. Kotar (1989) opredeli osebe z LMDR kot 
osebe, ki imajo inteligenčni količnik 50–69 in je njihova mentalna starost med 8 in 
12 let. Skozi desetletja so pri oceni motenj vedno bolj upoštevali celostno 
funkcioniranje posameznika v vsakdanjem življenju. Tako Čubej (1995) med 
populacijo otrok z LMDR uvršča tiste posameznike, za katere so značilne 
znižane sposobnosti za učenje, uporaba govora v vsakodnevnih situacijah in so 
popolnoma samostojni pri skrbi zase. Danes Pravilnik o organizaciji in načinu 
dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013) kot otroke z 
LMDR opredeljuje tiste, ki imajo: »… znižane sposobnosti za učenje in usvajanje 
splošnih znanj. Znižani so senzomotorično in miselno skladno delovanje ter 
sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. 
Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo 
preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih 
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okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in 
časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska 
znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z 
izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in 
samostojno socialno življenje«. Lardieri, Blacher in Swanson (2000) ugotavljajo, 
da otroci z MDR v primerjavi s podobno starimi, normativnimi, otroki težje 
nadzorujejo impulze, se vedejo manj prilagojeno in izražajo socialno nezrelo 
vedenje. Do podobnih ugotovitev glede osebnostnih značilnosti otrok in 
mladostnikov z LMDR sta privedli tudi dve slovenski raziskavi. V okviru teh 
raziskav so starši otrok in mladostnikov z LMDR opisali njihove osebnostne 
značilnosti (Colnerič in Zupančič, 2005; Petrič idr., 2010). Glede na njihove opise 
so posamezniki z LMDR v primerjavi z normativnim vzorcem manj uvidevni, 
organizirani, družabni in nagnjeni k pozitivnemu čustvovanju ter bolj odkrenljivi, 
nagnjeni k negativnemu čustvovanju, boječnosti in negotovosti. 
 
McNamara (2013) navaja, da so za učence z LMDR, tako kot za ostale učence s 
posebnimi potrebami, značilne težave na enem ali več izmed navedenih področij: 
 
● ZAZNAVANJE: 

- napačna razlaga vizualnih in zvočnih sporočil, 
- napačna razlaga obrazne mimike, 
- nezmožnost slediti pravilom iger, 
- delujejo zmedeni in/ali težavni. 

 
● POZORNOST: 

- impulzivnost, 
- osredotočenost na nepomembne informacije, 
- neupoštevanje in/ali nezanimanje za sošolke in sošolce, 
- nezmožnost dokončati zadane naloge, 
- daje pripombe, ki niso povezane z učno temo, 
- hitro izgubijo zanimanje za določeno igro in dejavnost, 
- nezmožnost slediti niti pogovora. 
 

● SPOMIN: 
- pozabljivost, 
- pomanjkljiva organizacija, 
- nezmožnost reševanja večstopenjskih problemov. 

 
● UČENJE: 

- težave pri razumevanju in izražanju, 
- delujejo naivni. 

 
● GOVOR IN JEZIK: 

- nezmožnost jasnega in tekočega izražanja, 
- napačno razumevanje pomena besed. 
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● SOCIALNE VEŠČINE: 
- nezmožnost razumevanja neverbalne komunikacije, 
- nezmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih odnosov, 
- nerazumevanje posameznih družbenih situacij, 
- nesamozavest pri navezovanju in vzdrževanju stikov z vrstniki.  

 
Ti primanjkljaji posledično vplivajo tako na osnovne veščine branja, pisanja in 
računanja kakor tudi na ostala učna področja. Učenci morajo vložiti veliko časa in 
napora v šolsko delo, borijo se s slabimi ocenami in pogosto ne zmorejo rešiti 
zadanih nalog. 
 
2.2.1 PRILAGOJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 
STANDARDOM 
 
Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in 
izobraževanja predlaga komisija v strokovnem mnenju (v skladu s 3. členom 
Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij), s tem da upošteva njegove 
telesne, spoznavne, čustvene, socialne in posebne zdravstvene potrebe ter: » … 
ob upoštevanju otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in 
doseganja standardov znanja ter prognoze njegovega nadaljnega razvoja ob 
upoštevanju otrokovih primanjkljajev, ovir, oziroma motenj in kriterijev za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.« Na podlagi 9. 
člena omenjenega Pravilnika so otroci z LMDR praviloma usmerjeni v Prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju 
Prilagojeni izobraževalni program z NIS). 
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v četrtem odstavku 11. člena 
določa, da se lahko otrokom s posebnimi potrebami, ki se šolajo v Prilagojenem 
izobraževalnem programu z NIS, prilagodi: 
● predmetnik in učni načrt, 
● vzgojno-izobraževalna obdobja, 
● nivojski pouk in prehajanje med nivoji v osnovni šoli, 
● način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, 
● napredovanje in pogoje za dokončanje izobraževanja. 
 
V splošnem delu opredelitve Prilagojenega izobraževalnega programa z NIS, ki 
je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
so v skladu z zakonodajo (Uradni list št. 100/03 in 17/13) navedene naslednje 
značilnosti programa: 
 

a) Opis populacije: v program so usmerjeni učenci z LMDR, ki imajo v 
primerjavi z vrstniki kvalitativno drugačno kognitivno strukturo in nižje 
intelektualne sposobnosti (počasnejša sposobnost generalizacije ter 
konceptualizacije, omejene spominske sposobnosti, težave v diskriminaciji in 
sekvencioniranju, omejeno splošno znanje, bolj konkretno kot abstraktno 
mišljenje); težave na področju komunikacije (receptivne, ekspresivne, 
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artikulacijske težave) in počasnejši ter včasih bolj zapleten socialni razvoj kot 
njihovi vrstniki (nezrelo presojanje socialnih situacij, slabše razvite socialne 
spretnosti, nekritičnost). V času šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo 
enakovrednega izobrazbenega standarda. 
 
b) Cilji VIZ učenca z LMDR:  
- s timskim delom učiteljev in drugih strokovnjakov šole razvijati njegove 

senzomotorične, spoznavne, socialne, gibalne sposobnosti in spretnosti;  
- omogočiti, da usvoji osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti in 

družboslovja ob individualnem prilagajanju metod in oblik dela njegovim 
sposobnostim in potrebam; 

- razvijati njegovo samokritičnost, avtonomijo, samokontrolo in 
samoocenjevanje lastnega dela; 

- omogočiti, da odkriva vrednote ter naravne in kulturne znamenitosti lastne 
okolice ter ga navajati na varstvo okolja; 

- ga vključevati v različne oblike dela, tako da nova vedenja pridobiva po 
vseh senzornih poteh in z vidika praktične uporabe ter da razvija ročne 
spretnosti; 

- ga usmeriti v številne oblike praktično manualnega dela in mu s tem 
omogočiti polno življenje ob izbrani zaposlitvi; 

- razvijati njegove govorno-jezikovne spretnosti, razumevanje novih pojmov 
ter spodbujati kulturno komunikacijo in sposobnost izražanja lastnih 
doživetij; 

- z individualiziranim programom redno preverjati njegovo napredovanje in 
ga po potrebi dopolnjevati; 

- ga pripravljati in spodbujati, tako da se bo lahko uspešno, aktivno ter 
enakopravno vključil v širše socialno okolje; 

- vključiti njegove starše v načrtovanje in izvajanje individualiziranega 
programa ter v druge oblike dela; jih usmerjati, kje lahko dobijo dodatno 
strokovno pomoč za celotno družino ali samo za otroka; jih seznanjati z 
možnostmi nadaljnega poklicnega izobraževanja itd. 

 
a) Pogoji za vključitev: v Prilagojeni izobraževalni program z NIS se učenec 

lahko vključi na osnovi odločbe o usmeritvi. 
 
č) Trajanje izobraževanja: izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri 
vzgojno-izobraževalna obdobja:  
- 1. Vzgojno-izobraževalno obdobje (od 1. do 3. razreda) 
- 2. Vzgojno-izobraževalno obdobje (od 4. do 6. razreda) 
- 3. Vzgojno-izobraževalno obdobje (od 7. do 9. razreda) 
 
b) Diferenciacija in individualizacija: v vseh treh VIZ obdobjih učitelj pri 

pouku diferencira in individualizira delo z učenci glede na njihove 
zmožnosti. 
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c) Preverjanje in ocenjevanje: na podlagi  Zakona o osnovni šoli se v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju Prilagojenega izobraževalnega 
programa z NIS učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje opisno, v 
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se učenčevo znanje 
ocenjuje številčno. Učencu se lahko (ob dodatnih motnjah) prilagodi način 
preverjanja in ocenjevanja (npr. se oceni samo njegove pisne izdelke ali 
samo ustno preveri njegovo znanje). Preverjanje z nacionalnimi preizkusi 
znanja je prostovoljno. 

 
d) Uspešno dokončanje devetega razreda: učenec uspešno zaključi 9. 

razred s pozitivno oceno pri vseh predmetih. 
 

e) Napredovanje iz razreda v razred: učenec ponavlja razred na predlog 
učitelja in šolske svetovalne službe, vendar ne več kot dvakrat. Odločitev 
o ponavljanju sprejme učiteljski zbor šole. Šola mora o tem obvestiti starše 
pred zaključkom pouka v tekočem šolskem letu. Učenec lahko ponavlja 
razred tudi na zahtevo staršev. 

 
f) Opravljanje razrednih in predmetnih izpitov: učenec, ki je bil 

neocenjen, lahko opravlja razredni izpit oziroma izpite iz posameznih 
predmetov na predlog razrednika, razrednega učiteljskega zbora in šolske 
svetovalne službe. Popravni izpit lahko na predlog razrednika, razrednega 
učiteljskega zbora in šolske svetovalne službe opravlja učenec, ki je bil v 
zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju negativno ocenjen iz enega ali 
dveh predmetov. 

 
g) Prehajanje med programi: učenec, ki pri posameznem predmetu dosega 

minimalna znanja osnovne šole, lahko na predlog strokovnega tima pri 
tem predmetu prehaja med programi v skladu z Zakonom o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami. 

 
h) Predmetnik se deli na: 
- obvezni del programa, ki zajema naslednje učne predmete: slovenščina, 

matematika, likovna vzgoja, športna vzgoja, glasbena vzgoja, oddelčna 
skupnost (1.–9. razreda); spoznavanje okolja (1.–3. razreda), ki se od 4. 
razreda dalje loči na dva predmeta: naravoslovje in družboslovje; tehnika 
in tehnologija, gospodinjstvo (5.–9. razreda); tuji jezik in izbirni predmet 
(7.–9. razreda); 

- specialno-pedagoško dejavnost, ki vključuje računalniško opismenjevanje 
(4.–6. razreda) in socialno učenje (1.–6. razreda); 

- razširjeni program: dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, 
jutranje varstvo/varstvo vozačev, podaljšano bivanje, šola v naravi in dnevi 
dejavnosti (kulturni, tehniški, naravoslovni in športni dnevi). 

 
Prednost prilagojenega izobraževalnega programa z NIS je, da zaradi manjšega 
števila učencev v posameznem oddelku in specifičnih metodično-didaktičnih 
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pristopov specialnih pedagogov, ki v tem programu poučujejo, nudi več možnosti 
za diferencirano in individualizirano delo. Posledično je pouk v večji meri 
prilagojen posameznemu učencu z LMDR kot je to možno v oddelkih večinske 
OŠ. 
 
2.2.2 MEDVRSTNIŠKO NASILJE MED UČENCI Z LAŽJO MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Osebnostne lastnosti imajo velik vpliv na to, ali je določen posameznik 
potencialna žrtev vrstniškega nadlegovanja. Ena izmed splošnih značilnosti 
populacije oseb z MDR je, da ima veliko teh oseb v primerjavi s splošno 
populacijo slabše razvite socialne veščine in se zato težje prilagajajo okolju 
(Basquill, Nezu, Nezu in Klein, 2004; Jahoda, Pert in Trower, 2006). 
Pomanjkanje socialnih veščin se lahko nanaša na nepopolno predelavo, 
nepopolno socialno percepcijo, egocentrične komunikacijske vzorce in težave pri 
reševanju problemov (Jahoda, Pert in Trower, 2006).  
 
Nabusoka in Smith (1993) izpostavljata tri faktorje, ki bi lahko vplivali na večjo 
izpostavljenost učencev s posebnimi potrebami medvrstniškemu nasilju: 
 

1. ti učenci že v osnovi nosijo stigmo, »nalepko«, povezano z njihovimi 
primanjkljaji in lahko zaradi le-te postanejo predmet zasmehovanja; 

2. v inkluzivnem okolju se pogosto zgodi, da jim odrasle osebe (učitelji, 
svetovalni delavci) ne nudijo dovolj podpore, jih neustrezno in nezadostno 
pripravijo na različne odzive oz. vedenja učencev brez posebnih potreb; 

3. nekateri izmed teh učencev na izzivanje vrstnikov reagirajo agresivno in 
se znajdejo v obeh vlogah, v vlogi žrtve in nasilneža. 

 
McNamara (2013) navaja, da je ta populacija v večji meri v vlogi žrtve 
medvrstniškega nasilja predvsem zaradi njihovih primanjkljajev na posameznih 
področjih: 

- zaradi napačne razlage vidnih in slušnih sporočil ter obrazne mimike so 
pogosto tarča posmeha; 

- zaradi nezmožnosti slediti pravilom igre so večkrat izločeni iz igre 
vrstnikov; 

- zaradi slabše pozornosti ne zmorejo slediti pogovoru med sošolkami 
oziroma sošolci in so izločeni iz njihove družbe; 

- zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti ne prepoznajo, da so žrtve 
medvrstniškega nadlegovanja, kar njihovi sovrstniki izkoristijo; 

- zaradi govorno-jezikovnih težav se jim sošolke in sošolci posmehujejo; 
- zaradi znižanih sposobnosti govornega izražanja se na verbalno izzivanje 

vrstnikov odzovejo s fizičnim nasiljem, posledično so tudi sami pogosto 
žrtve klofut, udarcev itd.; 

- zaradi slabše razvitih socialnih veščin so osamljeni in težje sklepajo 
prijateljstva; 
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- zaradi težav na področju branja, pisanja in računanja ter na drugih 
področjih učenja jih vrstniki izločajo iz skupinskih oblik dela v razredu; 

- zaradi znižanih motoričnih sposobnosti jih vrstniki izločajo iz skupinskih 
iger pri urah športa. 

 
V vsakdanjem življenju imajo otroci ali mladostniki s pomanjkanjem socialnih 
veščin težave s prilagajanjem okolju, socialno izolacijo, mladostnim 
prestopništvom ali težave z duševnim zdravjem (Greshman in Elliot, 1990; v 
Reiter in Lapidot-Lefler, 2007). Zanje je pogosto značilna nizka samopodoba, so 
sramežljivi in pasivni (Eisler in Frederiksen, 1980; v Reiter in Lapidot-Lefler, 
2007). 
 
2.3 RAZISKOVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
 
V strokovnih krogih je nasilje med vrstniki postalo predmet zanimanja v 
sedemdesetih letih 20. stoletja. Za začetnika znanstvenega preučevanja 
tovrstnega nasilja velja Dan Olweus, švedski psiholog. Izdelal je anketni 
vprašalnik, ki je največkrat uporabljeni instrument za raziskovanje tega pojava in 
je bil preveden v številne jezike. V eno izmed njegovih raziskav je bilo vključenih 
130.000 norveških osnovnošolcev, starih od 8 do 16 let. Ugotavljal je pogostost 
medvrstniškega nasilja v šolah in identificiral vloge posameznih učencev (žrtev, 
nasilnež, nasilnež–žrtev). Rezultati so pokazali, da je približno 15 % učencev 
udeleženih pri trpinčenju v eni izmed vlog. Izkazalo se je, da je v vseh razredih 
več žrtev med fanti kot med dekleti. Z leti število žrtev upada pri obeh spolih, 
upad je večji pri dekletih. Tudi v vlogi nasilneža se pojavlja več fantov kot deklet, 
število nasilnih fantov ostaja približno enako ne glede na starost, število deklet 
nasilnic pa se s starostjo zmanjša (Olweus, 1995). 
 
Raziskava Marsha s sodelavci (2011) prav tako kaže, da je medvrstniškega 
nasilja več med fanti kot med dekleti. Največja razlika med spoloma je pri 
verbalnem in fizičnem nasilju, ki je bolj pogosto pri fantih, manjša razlika pa pri 
socialnem nasilju (npr. izključevanje posameznega učenca iz družbe), ki se pri 
starejših dekletih pojavlja v večjem deležu kot pri fantih. Največ žrtev verbalnega 
in fizičnega nasilja je med učenci, starimi med 13 in 15 let, največ  socialnega pa 
med 13 in 14 letom. Sourander, Helstelae, Helenius in Piha (2000, v Pečjak, 
2015) so izvedli osemletno longitudinalno raziskavo, kjer je bil tudi opazen upad 
pogostosti nasilja glede na starost učencev in učenk, a se je izkazala stabilnost 
dualnosti vloge nasilnež–žrtev skozi to obdobje. Učenci, ki so bili na začetku 
raziskave nasilneži–žrtve (kot osemletniki), so  bili nasilneži–žrtve tudi kot 
šestnajstletniki. 
 
Strokovnjaki so se pri nas začeli intenzivneje ukvarjati s problematiko 
medvrstniškega nasilja v devetdesetih letih 20. stoletja. Dekleva je leta 1995 
izvedel raziskavo med slovenskimi učenci od drugega do osmega razreda. 
Izsledki kažejo, da je delež trpinčenih osnovnošolcev 20% in delež nasilnežev 
11,3% (Dekleva, 1996). V raziskavi Mojce Pušnik je 21,5 % osnovnošolcev 
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izjavilo, da so že bili trpinčeni in 12,5 % učencev, da so bili nasilni do vrstnikov. 
30 % učencev je menilo, da učitelji skoraj vedno pomagajo ustaviti trpinčenje, 16 
%, da nikoli (Pušnik, 1999). Tudi Možina je izvedla raziskavo o trpinčenju med 
osnovnošolci. Ugotavlja, da dečki v podobnem deležu kot deklice izvajajo 
indirektne oblike trpinčenja (npr. zavračanje, neupoštevanje); približno 53 % so 
jih izvedli dečki, približno 47 % so jih izvedle deklice. Verbalne oblike trpinčenja 
(npr. žaljivi vzdevki) se prav tako v približno enaki meri pojavljajo pri obeh spolih. 
Verbalno je bilo nasilnih 52 % dečkov in 48 % deklic. Razlika med spoloma je 
najbolj očitna pri izvajanju fizičnih oblik nasilja (npr. pretepanje, uničevanje 
lastnine itd.). Po izsledkih te raziskave je bilo fizično nasilnih 83 % dečkov in 17 
% deklic (Možina, 1997).  
 
Raziskovalci Inštituta za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani so se v 
projektu »Upoštevanje čustev pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju 
nasilnega ravnanja v šoli«, ki je potekal od leta 2008 do  leta 2010, ukvarjali s 
proučevanjem čustvenih razsežnosti medvrstniškega nasilja. Ugotavljali so, kako 
je vpletenost v medvrstniško nasilje povezana s čustvi, ki jih učenci doživljajo v 
šoli in z njihovimi prepričanji o čustvih. Izsledki so pokazali, da so značilna čustva 
učencev, ki so doživeli vrstniško nasilje: ponižanost, žalost, nesprejetost, 
razočaranost, strah, tesnoba, nezaupanje in sovraštvo. Značilna čustva učencev 
nasilnežev pa so predvsem prezir, sovraštvo, jeza, zavist, privoščljivost, 
ljubosumje, dolgčas in kljubovanje ter pomanjkanje sramu, sočutja, spoštovanja, 
zaupanja, vedoželjnosti (Muršič in Brvar, 2010). 
 
Rezultati novejše mednarodne raziskave HBSC Nacionalnega inštituta za Javno 
zdravje iz leta 2014 (Jeriček Klanšček, 2015) kažejo, da se je v obdobju 2002–
2014 povišal delež slovenskih mladostnikov, ki so ustrahovali vrstnike oziroma 
vrstnice. O nadlegovanju vrstnikov vsaj dvakrat mesečno je poročalo skoraj 9 % 
mladostnikov, da so bili žrtve tovrstnega nasilja je izjavilo približno 22 % 
mladostnikov. 
 
2.3.1 RAZISKOVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA MED UČENCI Z 
LAŽJIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Nekateri avtorji trdijo, da so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami bolj 
pogosto žrtve fizičnega nasilja in spolnega nadlegovanja kot njihovi vrstniki brez 
posebnih potreb (Morrison, Furlong in Smith, 1994). Martlew in Hodson (1991) 
ugotavljata, da so v primerjavi z običajno populacijo ti otroci pogosteje tarča 
zasmehovanja in zbadanja vrstnikov. Do podobnih izsledkov sta prišla O'Moore 
in Hillery (1989). 12 % učencev s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v 
redno izobraževanje, je v njuni raziskavi izjavilo, da so že bili žrtve vrstniškega 
nadlegovanja. Med učenci brez posebnih potreb jih je o tovrstnem nasilju 
poročalo 7 %. Blake, Lund, Qiong Zhou, Oi-man Kwok in  Benz (2012) 
ugotavljajo, da je od 24.5 % do 34.1 % ameriških učencev s posebnimi potrebami 
žrtev medvrstniškega nasilja. To je precej višji odstotek v primerjavi z njihovimi 
vrstniki brez posebnih potreb, kjer se giblje med 15 % in 28 %.  
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Medvrstniško nasilje med osebami z MDR doslej ni bilo pogosto predmet 
raziskovanja. Večina raziskav je bila izvedenih na relativno majhnih vzorcih, kar 
je otežilo natančno določanje stopnje nasilja med to populacijo. Rose, Monda-
Amaya in Espelage (2011) so analizirali 32 objavljenih študij v zvezi s to temo. 
Ugotovili so, da je bil pri 24 - ih vzorec manjši od 100. Odstotek, koliko naj bi bilo 
trpinčenih učencev, je med njimi variiral od nekaj odstotkov do skoraj sto 
odstotkov. V longitudinalni študiji Christensena, Fraynta, Camerona, Neecea in 
Bakerja (2012) je sodelovalo 137 mater in enako število njihovih trinajstletnih 
otrok (46 otrok z MDR ter 91 otrok brez MDR). Večina sodelujočih (95 %) se je v 
raziskavo vključila ob dopolnjenem tretjem letu otrokove starosti ter ostala 
udeležena do otrokovega trinajstega leta. Trinajstletniki z MDR so v primerjavi z 
njihovimi enako starimi vrstniki brez MDR (41 %) v večjem odstotku (62 %) 
poročali, da so bili žrtve medvrstniškega nasilja. Mladostniki z MDR so v precej 
manjšem deležu poročali, da so bili povzročitelji nasilja (eden mladostnik) kot da 
so bili žrtve. Izsledki študije niso pokazali, da bi bili mladostniki z MDR v večji 
meri žrtve ponavljajočega se nasilja kot ostala populacija ali da bi ga občutili v 
hujši obliki. 
 
Populacija učencev z LMDR je bila doslej redko predmet proučevanja 
medvrstniškega nasilja, saj kot podskupina populacije otrok in mladostnikov z 
MDR predstavlja majhen vzorec. S povezanostjo med obvladovanjem socialnih 
veščin in medvrstniškim nasiljem otrok z LMDR se je ukvarjala izraelska 
raziskava, v katero je bilo vključenih 186 učencev, starih med 12 in 21 let. Učenci 
so se šolali na dveh šolah s prilagojenim programom z NIS. Glavna cilja 
raziskovalcev sta bila: ugotoviti, ali obstaja razlika v obvladovanju socialnih 
veščin med tremi skupinami: žrtvami medvrstniškega nasilja, povzročitelji le-tega 
in tistimi, ki pripadajo obema skupinama (žrtve–nasilneži) ter  definirati 
osebnostne razlike med obema skupinama. Med 92 učenci, ki so glede na 
karakteristike najbolj reprezentativno zastopali posamezno skupino, je bilo 50 % 
nasilnežev, 18.5 % žrtev  in 31.5 % obojih, nasilnežev in žrtev. Nasprotno od 
hipoteze raziskovalcev se je izkazalo, da ne obstaja statistično pomembna 
razlika med obvladovanjem socialnih veščin med učenci, ki so žrtve, ter tistimi, ki 
so nasilneži ali tistimi, ki so oboje. Pri učencih nasilnežih se je pokazala 
korelacija s hiperaktivnostjo in vedenjskimi težavami. Pri učencih žrtvah pa 
korelacija s čustvenimi težavami ter težavami v medosebnih odnosih (Reiter in 
Lapidot-Lefler, 2007).  
 
Pri nas je raziskavo med učenci z LMDR izvedel Vališer (N=128). V nasprotju z 
Olweusom (1994) ugotavlja, da med učenci z LMDR več deklic poroča, da so že 
bile žrtve nasilja. Med učenci jih je 51,2 % odgovorilo, da še niso bili žrtve 
trpinčenja, medtem ko jih je med učenkami tako odgovorilo 38,6 % (Vališer, 
2006). 
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3  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Tuje raziskave (O'Moore in Hillery, 1989; Martlew in Hodson, 1991) so že 
primerjale medvrstniško nasilje med populacijo z MDR in populacijo brez MDR. Z 
naslonitvijo na ugotovitve izvedenih raziskav ugotavljamo, da so bile te v večini 
primerov kvantitativne narave. Posledično so bile usmerjene predvsem v 
ugotavljanje pogostosti pojava, to je medvrstniškega nasilja in iskanja statistično 
pomembnih razlik tako med spoloma kot tudi med otroki z in brez MDR v 
kontekstu povzročitelja/žrtve fizičnega in/ali psihičnega nasilja. Prepoznavamo 
pomanjkanje prisotnosti kvalitativnih raziskav, ki bi ponudile poglobljene uvide ter 
interpretacijo zaznavanja vzvodov, oblik in značilnosti medvrstniškega nasilja 
med učenci z MDR ter njihovimi učitelji skozi prizmo njihovega doživljanja in 
obvladovanja medvrstniškega nasilja na slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo 
Prilagojeni izobraževalni program z NIS. 
 
V sled temu smo v magistrski nalogi pri zbiranju primarnih podatkov uporabili 
kvalitativno raziskovanje, ki temelji na interpretativni paradigmi (Vogrinc, 2008). V 
kontekstu interpretativne paradigme smo namreč predvidevali, da je posameznik 
tisti, ki interpretira dogodke na osnovi lastnih izkušenj in zaznav ter s tem kreira 
razumevanje proučevanega pojava. Temeljni namen raziskave je bil ugotoviti: 
vzroke, značilnosti in najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja ter načine 
preprečevanja in ukrepanja ob pojavu le-tega.  Raziskovali smo na osnovnih 
šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS. V okviru raziskave smo 
torej stremeli k oblikovanju smernic preventivnega ravnanja in ukrepanja ob 
pojavu medvrstniškega nasilja med učenci z MDR. 
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4 CILJI RAZISKAVE 
 
Cilj magistrske naloge je bil preučiti literaturo, ki obravnava tematiko 
medvrstniškega nasilja ter literaturo, ki govori konkretneje o preučevani temi, t.j. 
o medvrstniškem nasilju med učenci z LMDR. V nadaljevanju smo z zbiranjem 
primarnih podatkov na podlagi delno strukturiranega intervjuja: 
 

1. ugotovili vzroke za pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z LMDR na 
izbranih slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni 
program z NIS; 
2. določili značilnosti medvrstniškega nasilja med učenci z LMDR na 
slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z 
NIS;  
3. prepoznali najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja med učenci z 
LMDR na slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni 
program z NIS; 
4. oblikovali smernice preventivnega ravnanja in ukrepanja ob pojavu 
medvrstniškega nasilja med učenci z LMDR na slovenskih osnovnih šolah, ki 
izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS. 

 
4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kateri so vzroki za medvrstniško nasilje pri učencih z LMDR na izbranih 
slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS?  
2. Kakšne so značilnosti medvrstniškega nasilja med učenci z LMDR na 
slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS? 
3. Katere so najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja med učenci z LMDR na 
slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS?  
4. Na kakšen način se lahko zmanjša oziroma prepreči medvrstniško nasilje med 
učenci z LMDR na slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni 
izobraževalni program z NIS?  
 
Raziskovalna vprašanja so utemeljena na podlagi delno strukturiranih intervjujev, 
s katerimi smo pridobili mnenja tako učencev z LMRD kot tudi njihovih učiteljev. 
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 
Raziskava magistrske naloge temelji na kvalitativni metodologiji. Uporabljena je 
metoda delno strukturiranega intervjuja, ki se nahaja med dvema ekstremoma – 
to je med standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem (Vogrinc, 2008) – in 
je pogosto označen kot kvalitativni raziskovalni intervju (Saunders, Lewis in 
Thornhill, 2007). Pri načrtovanju delno strukturiranega intervjuja smo imeli 
seznam okvirnih tem in vprašanj, katere smo zastavili sodelujočim v raziskavi, 
vendar je število vprašanj in način, kako smo ga zastavili, variiralo od 
intervjuvanca do intervjuvanca. To pomeni, da smo določena (predhodno 
oblikovana) vprašanja pri izvedbi intervjuja zastavili glede na specifičen 
organizacijski kontekst, ki je upoštevan v relaciji do teme raziskovanja. 
 
5.1 VZOREC  
 
Vzorec je namenski. Sestavlja ga osem učenk in učencev z LMDR iz osmih 
osnovnih šol, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS: OŠ Gustava 
Šiliha Maribor, OŠ Glazija, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Brinje 
Grosuplje, OŠ 27. julij Kamnik, OŠ Helene Puhar Kranj, OŠ Dragotina Ketteja 
Novo mesto in OŠPP Dečkova (CUVI Janeza Levca Ljubljana). Številne tuje in 
domače raziskave (Olweus 1994, Vališar, 2006) so pokazale, da spol pomembno 
vpliva na dinamiko medvrstniškega nasilja. Zato smo v vzorec raziskave zajeli 
tako dekleta (3) kot fante (5) v najstniškem obdobju, ki obiskujejo tretje triletje 
osnovne šole, od 7. do 9. razreda. Drugi vzorec, ki je prav tako vzorčen po 
metodi namenskega vzorca, sestavlja osem učiteljic – razredničark, ki so v 
vsakodnevnem stiku z izbranimi učenci in imajo posledično poglobljene uvide v 
obravnavano problematiko. Sodelujoče razredničarke so zaposlene kot učiteljice 
na omenjenih osmih šolah in imajo večletne pedagoške izkušnje (v časovnem 
razponu od 8 let do 30 let dela na izbrani šoli). 
 
5.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 
Empirične podatke smo zbirali z delno strukturiranim intervjujem. V ta namen 
smo pred izvedbo intervjujev pripravili dva protokola intervjuja. To je nabor 
predvidenih tem in znotraj njih vprašanj, ki smo jih nameravali zastaviti učencem 
in učiteljem. Pred zbiranjem podatkov smo zaprosili za soglasje staršev, s 
katerim smo jih seznanili z namenom raziskave in načrtom oblikovanja smernic 
preventivnega ravnanja in ukrepanja ob pojavu nasilja, podoben dopis smo 
poslali tudi učiteljem. Učencem smo zagotovili popolno anonimnost. 
 
5.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Kvalitativne empirične podatke smo analizirali z metodo kvalitativne vsebinske 
analize. Postopek kvalitativne vsebinske analize delimo v šest korakov: (1) 
urejanje gradiva, (2) določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in 
definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje in (6) 
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oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec, 1998). Kvalitativno vsebinsko 
analizo smo izvedli tako, da smo v prvem koraku uredili gradivo na način, da smo 
zvočne prepise oziroma odgovore tako učiteljev, ki poučujejo učence  z LMDR, 
kot tudi intervjuje učencev z LMDR slovnično uredili in pri tem izpustili 
komunikacijska mašila ali zaporedno ponavljajoče besede. Določene slovnične 
nepravilnosti, predvsem pri intervjuvanju otrok, smo namenoma ohranili, saj smo 
z njimi želeli predstaviti način izražanja (čustvenih dimenzij) teh otrok. V tej fazi 
analize smo bili pozorni, da pri urejanju nismo posegali v vsebinsko bistvo 
gradiva. 
 
V drugem koraku smo pripravili dve kodirni tabeli. Ena zajema odgovore učencev 
z LMDR, ki obiskujejo OŠ, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z NIS 
(Tabela 1 in Tabela 3); druga tabela vsebuje empirično gradivo, ki smo ga 
pridobili z intervjuvanjem učiteljev, ki poučujejo na izbranih šolah (Tabela 2 in 
Tabela 4). V obeh tabelah smo v drugi fazi analize podatkov določili enote/teme 
kodiranja.  

V tretjem koraku je sledilo odprto kodiranje. Tako kot vse interpretacije, ki slonijo 
na kvalitativni vsebinski analizi, tako tudi našo tvorijo trije temeljni elementi: 
pojmi1, kategorije in sodbe ali trditve, ki smo jih oblikovali v tej fazi kvalitativne 
vsebinske analize. V določenih delih pa smo utemeljeno teorijo podkrepili tudi s 
citati intervjuvank. Citatov smo se posluževali v primerih, ko smo želeli dodatno 
podkrepiti naše ugotovitve ali sodbe.  

Odprto kodiranje smo pričeli s pripisovanjem pojmov. Pri tem smo se posluževali 
metode nevihte možganov. Drugi del odprtega kodiranja je bilo oblikovanje 
kategorij. Gre za postopek, ko se skupini sorodnih pojmov določi nadpomenka ali 
»skupni imenovalec«.  

Peta faza kvalitativne vsebinske analize je bila identifikacija relevantnih kategorij 
v odnosu do raziskovalnih vprašanj in odnosno kodiranje. Slednje je prikazano v 
paradigmatskem modelu (Slika 1). Gre za postopek pri kvalitativni vsebinski 
analizi, ki ga Glaser in Strauss (1967) imenujeta »selektivno kodiranje« in v 
katerem se ključne kategorije primerja med seboj in se jih razporedi v domnevne 
odnose. Selektivno kodiranje je bilo sinhronizirano z raziskovalnimi vprašanji, ki 
se osredotočajo na identifikacijo vzrokov, značilnosti najpogostejših oblik 
medvrstniškega nasilja in načinov zmanjševanja le-tega.  

Po oblikovanem paradigmatskem modelu je sledila zadnja (šesta) faza, to je 
oblikovanje končne teoretične formulacije oziroma interpretacije podatkov 
(Mesec, 1998). Poglavitni cilj kvalitativne vsebinske analize je bilo oblikovanje 
konceptov in eksplanacij, to je interpretacije podatkov, ki se bere kot pripoved o 
medvrstniškem nasilju med učenci z LMDR na osnovnih šolah, ki izvajajo 
Prilagojeni izobraževalni program z NIS. 

                                            
1
 Osnovna enota analize so pojmi; iz njih je zgrajena teorija in ne iz podatkov samih po sebi. Kategorije so 

na višji ravni in bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Ustvarimo jih v istem analitičnem procesu, v 

katerem primerjamo podobnosti in razlike. Sodbe trdijo o posplošenih odnosih med določeno kategorijo in 

njenimi pojmi in med različnimi kategorijami (Mesec, 1998). 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Intervjuje smo vsebinsko analizirali in pri tem izhajali iz kod, ki smo jih določili v  
procesu kodiranja. 
 
6.1 ANALIZA INTERVJUJEV Z UČENCI IN UČENKAMI 
 
Tabela 1: Kodirna tabela intervjuja z učencem iz Maribora (u. INT1)2 
 

Kode Kategorija 

Pretep  
Žaljivke 

Razumevanje pojava medvrstniškega 
nasilja 

Spor 
Pretep 
Zmerjanje  
Prošnja za prekinitev  
Obramba  
Udarci po roki 
Udarci po glavi  
Zaupanje razredničarki  
Pogovor  
Prekinitev  

Osebna izkušnja medvrst. nasilja 

Nesporazumi 
Napačne predstave  
Jeza 

Vzroki za medvrstniško nasilje 

Žaljivke Oblike medvrstniškega nasilja 

Poziv k prekinitvi  
Umik 

Reakcija ob medvrstniškem nasilju 

Ugotavljanje vzroka nasilja 
Poziv k prenehanju 

Sovrstniška pomoč ob nasilju 

Avtobus Kraj medvrstniškega nasilja 

Pred poukom Časovni interval 

Varnost 
Prisotnost učiteljev  
Pogovor 

Občutek varnosti 
 

Brez nadzora  Nadzor med odmori 

Brez predlogov Ukrepi za zmanjšanje nasilja 

Razredničarka Oseba zaupanja 

Pogovor 
Iskanje vzrokov 

Odziv učitelja na nasilje 

Oddelčna skupnost 
Pogovor  

Učna vsebina 

                                            
2
 Kodirna tabela intervjujev z ostalimi učenci in učenkami je v prilogi (Tabela 3) 
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Ne Sodelovanje zunanjih strokovnjakov 

Brez zmerjanja Učinkovit ukrep proti nasilju 

Nekaj grdega  
Nevšečnost  

Osebno doživljanje nasilja 

 

Večina intervjuvanih učencev in učenk (razen enega) medvrstniško nasilje 
razume kot pojem, pod katerega uvrščajo fizično nasilje oziroma pretep, pet 
izmed njih poleg tega navede tudi verbalno nasilje v obliki žaljivk: »Debeluh. 
Špeh bomba, hmm, v bistvi take.« (u. INT1) in prepirov: » … se na primer 
skregamo s … pač s sošolci, pa tudi lahko pride, da se pretepejo.« (u. INT7). 
Trije intervjuvanci izpostavijo, da gre za nasilje med sošolci ter prijatelji. Eden 
izmed učencev omeni tudi spolno nasilje, drugi poudari stopnjevanje nasilja: 
»…najprej se v bistvu začneta verbalno izzivati, potem pa ko se verbalno konča, 
se začne fizično.« (u. INT2). 

Kot osebno izkušnjo medvrstniškega nasilja največkrat opišejo dogodek, ki je 
vključeval fizično nasilje v obliki udarcev, grobih dotikov, odrivanja ali pretepov: 
»… je bil en učenec, ko je bila malica in nas je pač nadlegoval /… / pa tudi včasih 
me je udaril /… / po ramah, pa mal pač po hrbtu, ko sem imela čop, me je cuku, 
pa tko. Pa ko smo bili enkrat pri telovadbi, mi je žogo vrgel v nogo. Sem imela 
celo nogo skor plavo.« (u. INT3). Eden izmed učencev izpostavi situacijo, ko so 
mu grozili s pretepom; ena izmed učenk nadlegovanje po telefonu: »… po sms - 
ih mi je en moj sošolec pisal, pa pač mi je pisal taka sporočila, bolj grozna tko.« 
(u. INT8). 

Nasilno vedenje po njihovem mnenju nastane predvsem zaradi pomanjkljive 
oziroma neprimerne komunikacije z vrstniki, navajajo naslednje vzroke: 
izzivanje, žaljivke, zmerjanje, vpitje. Intervjuvani učenec opiše: »eni izzivajo, tako 
zanalašč izzivajo, eni zmerjajo… eni vpijejo name, pa nisem nič naredil. Eni me 
kar tako izzivajo iz zabave, ker vedo, da bom ponorel vsakič, ko me bo en tako 
grdo izzival, zato se to zgodi« (u.INT6).   Ena od učenk kot vir konfliktov izpostavi 
različna stališča in pretekle spore; druga pa vzbujanje in izkazovanje 
pozornosti. Trije učenci menijo, da je nasilen odziv posledica čustvene 
vznemirjenosti oziroma jeze. 

Kot najpogostejšo obliko nasilja med njimi učenci in učenke opredeljujejo 
verbalno nasilje (poleg že omenjenih žaljivk, izzivanja in prepirov) omenjajo tudi 
rimanje na ime. V zvezi s fizičnim nasiljem naštejejo: prerivanje, spotikanje in 
brce (ter že navedene pretepe in udarce). Spolno nasilje intervjuvani učenki 
opažata v obliki otipavanja, dotikanja zadnjice in verbalnih opazk s spolno 
vsebino. 

Največ  učencev in učenk se ob pojavu medvrstniškega nasilja odzove z 
umikom in iskanjem pomoči učitelja ali druge odrasle osebe (npr. staršev):  » 
… umaknem se. Al pa grem učiteljici povedati ali pa doma staršem povem« 
(u.INT8). Polovica intervjuvancev pozove nasilneža k prenehanju nasilja. Eden 
izmed njih pove, da reagira z udarcem, neodzivanjem ali verbalnim odzivom: 
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»Ja, jaz ga pol … udarim ga, da da mir. Al pa recimo pustim, naj on kar reče. Al 
pa sam rečem, čuden si« (u. INT4); drugi nadlegovanje ignorira: »Na primer se 
odmaknem, pa delam, kot da nič ni, ignorancija torej. Ali pa, al pa rečem, daj mir, 
ker ti nič nisem naredil. Al pa mu rečem, če si pameten, raj nehi, pač kot 
pregovor pravi, da pametnejši odneha« (u.INT5). V primeru, ko se nasilje izvaja 
nad njihovimi sošolci ali sošolkami, se intervjuvanci odzovejo aktivno, saj nihče ni 
navedel, da se v takšni situaciji umakne. Povedali so, da ukrepajo z iskanjem 
pomoči odrasle osebe (učitelja, psihologa)  in pozivom  nasilnežu k prenehanju 
nasilja.  
 
Med prostori, kjer se po njihovem mnenju največkrat zgodijo nasilni konflikti z 
vrstniki, polovica intervjuvancev navede  učilnico in šolske hodnike: »Včasih na 
hodniku, ali pa tudi včasih v razredu.« (u. INT5), izpostavijo tudi jedilnico: »V 
jedilnici, ko tam cela šola je v jedilnici in tam je glih priložnost, da začnejo 
izzivati.« (u. INT6). Eden izmed njih omeni avtobus: »Na avtobusu. … Da pomiri 
nas vse, imamo dve osebi sedaj na avtobusu, ker šofer ne more se med vožnjo 
ustaviti.« (u. INT1), drugi športno dejavnost oziroma telovadnico: » … je 
največkrat tud pri športni dejavnosti pa to. Če je prekršek, en trdi da ni, drugi ja in 
pol se ne znajo zmeniti..« (u. INT2).  
 
Šolski odmor opredelijo kot časovni interval, v katerem najpogosteje prihaja do 
sporov med njimi. Dva izmed učencev poudarita, da so kritični predvsem trenutki, 
ko so učenci brez nadzora: » … pol po malci. Ali pa po kosilu, pa te stvari no. 
Ja, če nas učiteljica pusti same, al pa te stvari.« (u. INT4); eden izpostavi pouk: 
»Tudi pri pouku, ker se začnejo kaka zbadanja pol pride do tega.« (u. INT2). 
 
Večina intervjuvancev se v šoli počuti varno: » … se zelo počutim varno, ker v 
prejšnji šoli ni bilo tako varno. Bolj nevarne so srednje šole. Osnovna šola, tu, me 
24 ur spremljajo, tudi spremljajo me skozi življenje. In na primer, če naredim kako 
napako, mi rečejo, to ni prav in se tudi počutim varnega. In sem, moram reči, da 
sem zadovoljen s to šolo, varen sem. Nimam skrbi, da bi se mi kaj pripetilo, tako 
da se počutim dobro.« (u.INT2); eden izmed njih poudari, da doživlja občutek 
varnosti glede na različne situacije: »Hm, bol tko tko, včasih ne, včasih ja. Pač, 
kadar mi kdo grozi, se počutim bolj tako kokr v nevarnosti, kadar pa nič ni, pa pol 
bolj tko varnega pa to …« (u. INT5). Vsi (razen dveh) navedejo, da je oseba, ki 
jih nadzoruje med odmori, učitelj. 
 
Po njihovem mnenju sta ključna ukrepa za zmanjšanje medvrstniškega nasilja 
pogovor in vzpostavljanje prijateljskih odnosov s sošolci: »Da bi bili vsi 
prijatelji, da bi se vsi razumeli, pa da se ne bi tepli. Da bi se pogovorili, ko bi bilo 
kaj narobe. Pa da ne začneš, da se ne začneš tepst pa to. V šoli pa da se pač z 
učiteljico učenci pogovarjamo.« (u. INT3). Eden od intervjuvancev izpostavi 
ozaveščanje o nasilju in strožje ukrepe; drugi meni, da so najbolj učinkovite 
sankcije v obliki družbeno koristnega dela: » … če ima kdo na primer kaj pisno 
opozorilo, da mora potem en teden na primer sam odnašat malico, prinašat, 
pospravljat učilnico, pa take. Pa pomagat čistilkam WC pospravljat.« (u. INT5). 
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Večina (z izjemo enega učenca, ki ne zaupa nikomur) kot osebo, kateri se 
izpovejo o nasilnih dogodkih, izpostavi učitelja: »… učiteljici povem največkrat, 
če je nekdo nasilen do mene.« (u. INT6). Vse tri učenke poleg učiteljice naštejejo 
starše, dva učenca tudi svetovalno službo. Ena izmed učenk omeni tudi 
prijateljice, eden učenec pa ravnatelja. Največ intervjuvancev kot ukrep, ki ga 
njihova razredničarka izvede v primeru nasilnega dogodka, opredeli pogovor z 
udeleženci; dva učenca tudi pogovor s starši, svetovalno službo in 
ravnateljem: »Se pogovorimo. Ali pa ga pošlje ravnateljici in pol se oni tam pol 
pogovarjajo, kakšna bo kazen.« (u. INT7). Polovica jih poleg tega navede 
vzgojni ukrep. 
 
Kot učno uro, pri kateri se pogovarjajo o medvrstniškem nasilju, jih največ 
našteje uro oddelčne skupnosti (ali razredna ura): »… oddelčna, takrat se 
pogovarjamo.« (u. INT4); trije povedo, da gre za sprotne pogovore ob pojavu 
nasilja. Ena izmed učenk meni, da so to teme v okviru naravoslovja in 
družboslovja: »Pri naravoslovju smo se. /… / družina, pa je bilo tam nasilje. Pa 
tud pol smo mel to odraščanje pri fantih in pri dekletih. Glih tud dons smo tele pri 
družbi mel medije, pa glede facebooka, kaj pišejo pa to.« (u. INT8). 
 
Intervjuvanci povedo, da je policist oseba iz zunanjih institucij, s katero so se 
pogovarjali o nasilju med vrstniki: »Policist. /… / O nasilju v šoli smo govoril. Da 
se nobena stvar ne reši z nasiljem, da se mormo vsi pogovorit, da gremo do 
učiteljice, da ne smemo vračat, pa da se ne smemo kregati.« (u. INT3). Dva 
izmed učencev sta izjavila, da jim o tem ni predaval nihče od gostujočih 
strokovnjakov. 
 
 Najbolj učinkovit ukrep proti nasilju je po njihovem mnenju medsebojno 
razumevanje in prijateljstvo: »Da bi bili vsi skupaj prijatelji, da se ne bi kregali 
in da bi se imeli fajn, da bi užival, ne. Tako malo bolj, malo bolj na izi.« (u. INT6). 
 
Učenci in učenke omenjajo, da ob medvrstniškem nasilju doživljajo neprijetne 
občutke, kot so ogroženost: »Počutim se ogroženo.« (u. INT8); omenjajo tudi 
jezo, žalost in prestrašenost: » … Včasih jezn.« (u. INT3); »Ja jezo, pa žalost, 
pa, pa … Večkrat kr jezo, ker jaz imam take probleme, da se ne morem včasih 
tud ne sploh skontrolirati …« (u. INT6); »Em, žalostna, pa tako prestrašena kdaj 
pa kdaj …« (u. INT7) in druge neprijetne občutke: »Grdo je, hmm. Ni mi všeč.« 
(u. INT1); » … Grozno se počutim, recimo če tako rečem, daj umir se pismo. Al 
pa ga udarim, da da mir, al pa tko …« (u. INT4). 
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6.2 ANALIZA INTERVJUJEV Z UČITELJICAMI  
 
Tabela 2: Kodirna tabela intervjuja z učiteljico iz Maribora (U. INT1)3 
 

Kode Kategorija 

Izzivanje 
 

Vzroki za medvrstniško nasilje 

Spolne vsebine 
Družabno omrežje  
Verbalno nasilje: dekleta 
Fizično nasilje: fantje 

Značilnosti medvrstniškega nasilja 

Verbalno nasilje  
Stopnjevanje nasilja 
Isti razred: verbalno nasilje 
Različni oddelki: fizično nasilje 
Šolski hodniki 
Spotikanje 
Boksanje 

Najpogostejše oblike 
 
 
 
 
 
 

Rom 
Ustrahovanje 
Fizično nasilje 
Poškodbe 
Individualen pouk 
Podpora starša 
Nasilje nad starši 

Konkreten primer nasilja 
 
 
 
 
 
 

Pogovor z žrtvijo/storilcem  
Dva zorna kota  
Celotna zgodba  
Iskanje objektivnih razlogov  
Sodelovanje staršev  
Razrednik 
Hujše kršitve  
Policija  
Šolska svet. služba 
Vodstvo šole 

Ukrepi ob nasilju 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogovor 
Družbeno koristno delo  
Sodelovanje staršev  
Vzgojni načrt 

Najučinkovitejši ukrepi obravnave 

Opazovanje učencev 
Pogovor  
Nenehen nadzor učiteljev  
Sodelovanje s starši 

Najučinkovitejši ukrepi preprečevanja 
 
 

                                            
3
 Kodirna tabela intervjujev z ostalimi učiteljicami je v prilogi (Tabela 4) 
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Vhodni informator  
Javna dela  
Jedilnica  
Prisotnost učiteljev 
Potrebna sprememba: 
Več svetovalnih delavcev  

Skrb za varnost 
 
 
 
 
 

Oddelčne skupnosti  
Projekt »To sem jaz« 
Sprotni pogovori 
Družboslovje  
Teoretična vsebina  
Delavnice 
Boljša samopodoba  
Igra vlog  

Vključenost v učne teme 
 
 
 
 
 
 
 

Zunanja izobraževanja 
Interna predavanja  
Delavnice  
Predavanja za starše 

Izobraževanje o nasilju 

Sodelovanje staršev 
Timski pristop šole 
Nezadostno sodelovanje s CSD 
Brez povratnih informacij 
Nezadostno sodelovanje z vzgojno 
svetovalnico 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami 
 
 
 
 

Več ur svetovalne službe 
Timska obravnava 
Pogovori 

Predlogi sprememb 

 
Intervjuvane učiteljice kot vzrok za medvrstniško nasilje izpostavljajo čustvene 
težave učencev: » … razlog so čustvene težave otrok, a ne, predvsem to no. In 
potem pač, ker jih ne znajo in naši jih pa mogoče še težje rešujejo,  in je mogoče 
še kakšen konflikt več, ki sicer ne bi bil potreben.« (U. INT7) in družinske 
oziroma privzgojene vzorce, ki jih otrok iz domačega okolja prenaša v šolsko: 
»imeli smo primer pri otroku, ki je imel doma spolno nasilje, fizično nasilje, in ta je 
bil tudi izredno agresiven /…/ vse, kar je nekako sam doživljal …« (U. INT5) ter 
prešolanje: »večina teh otrok prihaja iz redne osnovne šole, kar se jim pozna, da 
so bili tam že prej zapostavljeni, ali pa stigmatizirani in se ne znajo branit. In 
potem tukaj, ko pridejo v enotno skupino, postanejo močnejši, ampak še vedno 
pa ne znajo reševati problemov« (U. INT4). Dve izmed učiteljic kot pogost 
sprožilec nasilja navajata izzivanje; ena pa slabši socialni položaj: » … in so 
potem pač izsiljevali od sošolcev, da so lahko enake dobrine kupili kot ostali.« 
(U.INT3). Omenjajo tudi versko nestrpnost: »smo imeli dva fanta muslimanske 
vere in enega Srba/…/sicer ne vem točno, kako se je začelo, so si malo simbole 
pošiljali vsak svoje. Potem je pa to kar preraslo, tako da je ta fant srbske 
narodnosti v tem smislu začel, mi smo vam Sarajevo podrli/…/Tako da je potem 
mama enega od teh fantov prišla v šolo.« (U.INT7) in razvojno nezrelost. 
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Verbalno nasilje intervjuvanke opredeljujejo kot najbolj značilno in 
najpogostejšo obliko nasilja med učenci. Učiteljica ugotavlja, da »največ težav je 
na področju komunikacije, se pravi izražanje. Žalijo se z besedami, žaljivke so 
čefur, žaljivke so krava« (U. INT4). Tri izmed njih poudarjajo, da je le-to značilno 
za dekleta, medtem ko je telesno nasilje pogostejše pri fantih: »fantje bolj med 
seboj imajo večkrat to fizično, a ne, obračunavanje, a ne, medtem ko dekleta pa 
bolj vemo že ne, z ogovarjanjem ali pa izločanjem« (U.INT2). Intervjuvanka 
omenja socialno izločanje kot obliko vrstniškega nasilja: » … praktično nima 
nobenega prijatelja. Je tko: »Anja je šla na WC, uuu, fuj ne grem na WC.«; »Ona 
se je dotaknila krede, uuu, prav v temu smislu, no. Recimo, punce spečejo 
piškote, brezglutenske in običajne piškote. »A boste poskusli te? Uuu, so od 
Anje.« Tko grozn, dejansko je prav grozn. Izločajo jo.« Večina (razen ene 
intervjuvanke) jih poleg tega našteje fizično nasilje: »Zdajle imam pred očmi eno 
deklico iz devetega, ki mimogrede zelo fejst boksne ali pa udari kogarkoli, po 
domače rečeno, če ji človek prst pokaže …« (U. INT2), dve sta omenili spletno 
nasilje: »Prek facebooka so tud mel, pa smo to probal, no, vsaj približno smo 
probal te stvari /… / Tud po mobitelih, tud to smo imel, različne žalitve, kot 
sporočila so si vse sorte pisal.« (U. INT.8). 
 
Učiteljice poudarijo, da je nasilje pogostejše v šolskih prostorih, kjer je manj 
nadzora s strani odraslih oseb » … sem slišala hudo ropotanje v garderobi, 
stopim iz učilnice in vidim, kako en učenec devetega pretepa drugega iz 
devetega. Nisem niti vedela točno za kaj, ampak v resnici ga je tako brcnil, da ga 
je napopal na zid/…/ta fant se je zelo hitro razburil in je bil zelo eksploziven, 
večkrat je imel težave zaradi tega. In sem potem stopila vmes, čeprav sem se v 
naslednjem hipu zavedla, da jih lahko tudi jaz dobim, ker je bil v afektu. Na srečo 
se je potem vnesel.« (U. INT2). 
 
Vse intervjuvanke navajajo, da ob pojavu tovrstnega nasilja ukrepajo s 
pogovorom z vsemi vpletenimi. Nekatere povedo, da k pogovorom povabijo 
očividce, saj s tem pridobijo dodatno pojasnilo nasilnega dogodka. » … pogovor 
imamo, najprej z enim, imamo pogovor z drugim /…/ Vsak po svoje povesta. Če 
se da, še očividca. Potem pa probamo poiskati, kje je resnica.« (U. INT5). 
Nadalje izpostavijo obveščanje staršev o nasilnem dogodku: »Pri blažjih mogoče 
enkratnih dogodkih običajno (in teh je tako večinoma) zaleže en pogovor, ne 
vem, mogoče, da starše obvestiš in potem se zadeva nekako umiri, ne.« (U. 
INT6). Večina jih poudari pomen timske obravnave: »Najprej se pogovori 
razrednik. Zdej, če sta učenca iz različnih razredov, pač oba razrednika, vsak s 
svojim učencem. Potem se obvesti svetovalno službo, svetovalna služba potem v 
bistvu tud oba dva učenca posebej izpraša. Potem se obvesti starše, pa tko 
naprej no. Takrat, če bi blo kej tazga, po mojem bi se tud obvestila policija.« (U. 
INT8). Nekatere izmed njih omenijo vzgojne ukrepe: » … mi smo zelo natančno 
opredelili pravila, ker smo jih morali, in to smo razvijali kar nekaj let, v našem 
vzgojnem načrtu … lahko si ga tudi na spletni strani naše šole pogledate, če si 
ga niste. Imamo pač opredeljene kršitve prve, druge, tretje, četrte, pete stopnje, 
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tudi sankcije, ki sledijo temu.« (U. INT6); kateri pa po njihovem mnenju niso 
vedno najbolj učinkoviti: » … vzgojni ukrepi niti niso imeli nekega blaznega 
učinka, smo jih bolj izrekal, bom rekla da v tej smeri, da smo imeli neke, neke 
papirje, da smo lahko postopek naprej peljali no, če je šlo potem, da se je pač 
prešolal na drugo inštitucijo, ali če so se ti postopki celo tako daleč peljali, da so 
bili tudi na sodišču« (U. INT3). Dve izmed učiteljic med drugim naštejeta, da 
učenci zapišejo samorefleksijo dogodka: » …. vsak napiše svoje mnenje. 
Potem se pogovorimo.« (U. INT7). 
 
Večina jih poudari, da med najbolj učinkovite ukrepe za zmanjšanje pojavov 
nasilnega vedenja poleg pogovorov sodi družbeno koristno delo: »Dajemo 
sicer tudi opomine, ampak veliko bolj so učinkoviti ukrepi, ko učenec po pouku 
opravlja družbeno koristna dela, pomaga snažilki« (U. INT1) in »pri teh treh, ki jih 
imam, najbolj zaleže, če jih dam eno uro v PPVI pomagati. In na primer, od 
takrat, ko sem ga dala pomagati, samo pogledam ga, pa točno ve, da ne sme 
več naprej … To se pravi, res je vsak posameznik, ki moramo poiskati tisti vzvod, 
ki naj bi pomagal« (U. INT5). Med preventivnimi ukrepi izpostavijo delavnice za 
učence na temo medosebnih odnosov ter konstruktivnega reševanja konfliktov, 
ozaveščanje učencev in učiteljev, jasna razredna pravila, pozitivno razredno 
klimo in sodelovanje s starši: »skoz osveščanje, da nas je zelo malo, da moramo 
skupaj držati, da smo ena celota … Da nimamo ne vem koliko možnosti za 
prijatelje, saj ni treba, da smo v razredu najboljši prijatelji, moramo se pa 
prenašati, spoštovati,« (U. INT8). 
 
Učiteljice povedo, da je na njihovih šolah poskrbljeno za varnost predvsem z 
nenehnim nadzorom učencev s strani učiteljev (tudi v času odmorov): »Ko je 
konec šolske ure, se v bistvu učitelji zamenjajo, tako da otroci ne ostajajo nikoli 
sami, so nekako vedno, jih imamo pred očmi.« (U. INT4). Na nekaterih šolah je 
za varnostne in druge namene na voljo tudi varnostnik oziroma vhodni 
informator: »Pri vhodu je ponavadi informator, zaposlen preko javnih del.« (U. 
INT1). 
 
Vse intervjuvanke navajajo, da temo medvrstniškega nasilja ali morebitne nasilne 
dogodke med učenci obravnavajo v okviru ur oddelčne skupnosti oziroma pri 
razrednih urah in s sprotnimi pogovori, takoj ko se nasilje pojavi (ne glede na 
šolsko uro, ki je takrat na urniku). Polovica izmed njih izpostavi, da se o tovrstni 
tematiki pogovarjajo z učenci tudi v okviru družboslovja: »V okviru družboslovja 
in pa v okviru razrednih ur. Seveda pa mi, glede na to, da je tudi narava našega 
dela takšna, da smo praktično cel dopoldan z istimi otroci, vsako medvrstniško 
nasilje rešujemo sproti. Ne čakamo na razredno uro.« (U. INT3); dve omenita 
tudi naravoslovje. 
 
Podobno vse učiteljice izjavijo, da imajo na voljo izobraževanja na temo nasilja iz 
strani gostujočih strokovnjakov na šoli ali pa se same prijavijo na izobraževanja, 
ki potekajo na drugih institucijah. Po njihovem mnenju bi bilo potrebno za 
učinkovitejšo obravnavo žrtve in povzročitelja med učenci večje sodelovanje 
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CSD: »Na splošno pa velikokrat bom rekla, žal mi je, ampak bom tak rekla, da 
velikokrat izpade, da nismo zadovoljni kot šola s sodelovanjem s centrom za 
socialno delo. Stvari ne gredo na boljše, se ne razrešijo, e ne vem, se počutiš 
malo osamljenega no. S kriznim centrom sodelujemo kar precej, kadar gre za to, 
da se otroka pač za neki časa da, eh, v neko varno okolje« (U. INT2). Tri izmed 
učiteljic izjavijo, da je pomembno sodelovanje staršev; dve poudarita, da bi 
morali biti udeleženci nasilnih dogodkov deležni bolj poglobljene psihološke 
obravnave, kot je trenutno na voljo. 
 
Za zmanjšanje nasilja v šolskem okolju polovica intervjuvank predlaga več 
pogovora z učenci, tri izmed njih izpostavijo sodelovanje s starši. Omenijo tudi 
»družabne kotičke« za učence, sobo za umik ob konfliktnih situacijah in 
telovadbo ali sprostitvene dejavnosti v času odmora. 
 
 
6.3 PARADIGMATSKI MODEL 
 
V paradigmatskem modelu smo temeljne teme ali raziskovalna vprašanja označili 
z oranžnimi kvadratki in odnose med njimi označujejo oranžne in/ali modre 
puščice. Temeljni vsebinski sklopi so povezani tudi s kodami v modrih kvadratkih 
(izhajajočih iz odgovorov intervjuvanih učencev) in s kodami v zelenih kvadratkih 
(izhajajočih iz odgovorov intervjuvanih učiteljev) ter s kodami v rjavih kvadratkih 
(skupne/ujemajoče se kode intervjuvanih učencev in učiteljev). Kvadratki, ki so 
obarvani modro, zeleno in rjavo, predstavljajo kode drugega reda. Z njimi 
odgovarjamo na raziskovalna vprašanja in s tem posledično tudi najbolj 
eksplicitno pojasnjujemo raziskovalni problem. Kode tretjega reda so v 
paradigmatskem modelu obarvane s sivo barvo. 
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Slika 1: Paradigmatski model mnenj učiteljic in učencev 
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6.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Vzroki za medvrstniško nasilje pri učencih z LMDR 
 
Na podlagi odgovorov intervjuvanih učiteljic in učencev iz izbranih OŠ s 
Prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ugotavljamo, da bi 
lahko prvi segment vzrokov za medvrstniško nasilje med učenci z LMDR 
prepoznali v notranjih oziroma internih (v otroku nahajajočih se) vzrokih. 
Učiteljice izpostavljajo predvsem razvojno in čustveno nezrelost učencev ter 
posledično nezmožnost samokontrole ob verbalnem zbadanju s strani vrstnikov. 
Po ugotovitvi ene izmed njih se »prepiri začnejo s tem, kaj je kdo rekel, ali kaj 
kdo misli, da je drugi rekel. Če tega ne ustaviš, lahko pride do fizičnega 
obračunavanja« (U. INT1). Učiteljice ugotavljajo, da so učenci nespretni v 
medsebojnih odnosih z vrstniki ter ne obvladajo primerne komunikacije, ki 
vključuje spoštljivo in strpno sporazumevanje. Pomanjkanje samokontrole se po 
mnenju ene izmed intervjuvank odraža v neustreznih ali pretiranih vedenjskih 
odzivih na besede ali neverbalno komunikacijo vrstnikov: »včasih so take 
malenkosti, da težko razumeš, da lahko nekdo tako eksplozivno odreagira« (U. 
INT2). Podobne ugotovitve, da do medvrstniškega nasilja prihaja zaradi 
neprimerne medsebojne komunikacije in zaradi (ne)obvladovanja lastnih 
čustvenih odzivov, navajajo tudi intervjuvani učenci z LMDR. Učenci ugotavljajo, 
da se medvrstniško nasilje najpogosteje pojavi ko »se začne izzivat, 
najpogostejše je to, da se s hecom začne. Potem, ko tistemu ni to všeč in je 
jezen in potem začne nazaj in potem se s tem začneš prepirati« (u. INT2). Ena 
izmed intervjuvanih učenk k identifikaciji vzrokov za medvrstniško nasilje dodaja 
še pomislek, da se učenci zapletajo v (verbalne ali fizične) nasilne situacije z 
namenom neustreznega vzbujanja pozornosti oziroma izkazovanja naklonjenosti 
do določene osebe, »da hočejo na tak način povedati, da jim je ena všeč« (u. 
INT8). Tako intervjuvane učiteljice kot tudi intervjuvani učenec ugotavljajo, da se 
medvrstniško nasilje pojavlja, ker v (oddelčni) skupnosti obstajata »provokator in 
nekdo, ki se pusti sprovocirati« (U. INT1). Gre za dognanje, da se v šolskem 
okolju vzpostavi(jo) trenutki, ki učencem omogočajo prevzemanje vlog bodisi 
vloge, s katero učenec izkazuje moč ali nadvlado bodisi vloge žrtve oziroma 
podreditve. Ali kot to pove učenec: »pretep je zaradi tega, ker eni si mislijo, da 
lahko naredijo vse, kar hočejo. Eni pa, ker so bolj šibkejši in se tem nasilnežem 
ne morejo upreti in oni imajo s tem veselje« (u. INT2). 
 
Drugi segment vzrokov pa tvorijo zunanji oziroma eksterni vzroki, ki izhajajo iz 
otrokovega družinskega in/ali šolskega okolja. Eksterne vzroke za medvrstniško 
nasilje intervjuvane učiteljice zaznavajo v družinskem in/ali šolskem okolju in 
socialnem položaju otroka. Po mnenju intervjuvanih učiteljic je družinsko okolje 
najbolj ključno okolje, v katerem otroci prevzemajo vedenjske vzorce, saj »v 
bistvu ni razlike med našimi pa med onimi v redni šoli. Največkrat je … vzrok v 
družini. To se pravi, da je že neko nasilje v družini. In potem seveda otroci se ne 
znajo spopadati s tem, ga ne znajo obvladati in enako prenašajo na vrstnike v 
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šoli. To je največkrat« (U. INT5). Med vzroki za medvrstniško nasilje učiteljice 
omenijo tudi menjavo šolskega okolja, ko je otrok z LMDR prešolan iz večinske 
OŠ na OŠ s Prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim 
standardom: »in vedno bolj ugotavljam, da so nosilci nasilja učenci, ki pridejo iz 
redne osnovne šole k nam. In je dejstvo, da so bili oni tam zasmehovani. Tam so 
se na njih spravljal/…/In se dostikrat zgodi, da stvari, ki jih je on doživel na redni 
šoli, potem prinese sem in začne manipulirat. Večinoma so to tudi učenci, ki 
potem dejansko manipulirajo z učenci, ki so že dalj časa tu. Jih na nek način 
izzovejo, da bi ti začeli prepir.« (U. INT8). Glede na opažanje ene izmed 
intervjuvank bi lahko med vzroke, ki izhajajo iz okolja otroka, uvrstili tudi slabši 
socialni položaj otroka: » … socialni položaj vpliva na medvrstniško nasilje v 
zvezi z izsiljevanjem za denar, ker pač ni doma toliko denarja.« (U. INT3). Do 
medvrstniškega nasilja po njenih izkušnjah prihaja tudi zaradi »nestrpnosti… se 
pravi verske nestrpnosti« (U. INT3).  
 

Značilne in najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja 
 
Intervjuvane učiteljice kot najpogostejšo obliko medvrstniškega nasilja 
prepoznavajo verbalno medvrstniško nasilje, ki pa lahko s stopnjevanjem preide 
v fizično nasilje. Po izkušnjah večine učiteljic je verbalno nasilje pogosteje 
prisotno pri deklicah, medtem ko do fizičnega nasilja bolj prihaja pri fantih. 
Pogojenost oblike medvrstniškega nasilja glede na spol opišejo: »Punce so 
precej klepetave in se hitro verbalno sporečejo. Če jih ne ustaviš, pride do 
pravega vreščanja. Pri fantih pride prej do pretepa.« (U. INT1) in »s kakšno igro 
tako, da se dotikajo, potem kmal pride do malo močnejšega udarca in pol tistemu 
močnejšemu udarcu sledi še močnejši udarec, a ne, in pol se ne ustavi in pride 
do pretepa. To je predvsem za fante značilno. Pri puncah pa vidim, zdaj letos se 
ne dogaja, ker sta samo dve punci in med njima mora biti ena simbioza, da 
preživita, ampak v lanskem letu je bil pa problem, da je bilo pa ignoriranje, zelo 
močno ignoriranje. Se pravi, da so se v razredu razdelile na dva tabora ali pa 
celo tri, in v enem taboru je bila ena punca čisto sama in ni bila sprejeta ne v 
drugega ali tretjega« (U. INT4).  
 
V segment medvrstniškega verbalnega nasilja intervjuvanci poleg izločanja 
umeščajo zbadanje in žaljenje z neprimernimi besedami. Intervjuvana učiteljica 
omenja, da prihaja do verbalnega nasilja, ko se učenci medsebojno opozarjajo 
na telesne pomanjkljivosti (npr. izpostavljanje prekomerne telesne teže vrstnika) 
oziroma na jezikovne ali druge težave: » … pa zelo se opozarja na napake drug 
druzga, pa kilogrami, pa jezik je tudi pogosto in je zanimiv. Jaz sem imela letos v 
razredu večinoma Neslovence, a ne. Pa se potem oni med sabo opozarjajo na 
slovenščino, k vsi podobne napake delajo, a ne« (U. INT7). Ena izmed učiteljic je 
omenila verbalno zbadanje, vezano na razvojno motnjo otroka: »je en avtist, ki 
zelo slabo funkcionira/…/ verjetno bo preusmerjen/…/In dejansko »Glej, kako 
gledaš, David?«, »Glej, kakšen si?« in gre tako proti njemu. In ravno v petek, 
sem brala zapis v e-asistentu, je napisala učiteljica, da ga je provociral, ga je žalil 
in potem je učiteljici sam rekel: »Saj boste videla, toliko časa ga bom provociral, 
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da bo on mene udaril, potem bo imel pa on problem«. Gre bolj v bistvu za ta 
način« (U. INT8). Intervjuvani učenci in učenke z LMDR različnih oblik 
medvrstniškega nasilja ne povezujejo s spolom. Po njihovih izkušnjah je, 
podobno kot opažajo učiteljice, najpogostejša oblika medvrstniškega nasilja (tako 
med deklicami kot fanti) verbalno nasilje, ki pa se lahko s stopnjevanjem prevesi 
v fizično nasilje. Intervjuvani učenci verbalno nasilje povezujejo z žaljivkami, kot 
so: » … čefur, krava … Mene pa recimo koza, kozji fikus, em pa krava, pa 
budala« (u. INT4) ali »Peder, bedak, šupak, pederčina pa take« (u. INT5). 
 
Verbalno nasilje lahko, glede na odgovore tako učiteljic kot učencev, preraste na 
raven fizičnega medvrstniškega nasilja. Po mnenju učiteljice se to zgodi v 
primerih, ko se učenci, ki so žrtve verbalnega nasilja, počutijo nemočne ali 
nesposobne, da bi se besedno uprli povzročitelju, zato se na žalitve odzovejo 
fizično: »Ta nemoč in potem nesposobnost v bistvu, da bi se z besedami 
zoperstavil, a ne, in potem reagira z agresijo… (U. INT8)«. Intervjuvanke tovrstno 
nasilje med učenci zaznajo v obliki spotikanja, udarcev z roko ali nogo, odrivanja, 
porivanja ali pretepa: » … pol so pa fizični kontakti, ne vem, udarec, ne vem 
brca, odriv, pač take stvari.« (U. INT6). Ugotavljajo, da do fizičnega nasilja 
pogosteje prihaja v času športne vzgoje, ko so telesni dotiki med učenci bolj 
pogosti ali ko pride do nesoglasij glede upoštevanja pravil športne igre: » … Pri 
športni so imeli kar naprej, tam je že tako več kontaktov. Po vsaki uri športne 
smo se morali potem še mal pogovarjati … « (U. INT7). Učiteljice opažajo, da se 
fizično nasilje pogosteje pojavi na šolskih površinah kot sta jedilnica ali šolski 
hodniki: » … Se pravi na hodniku proba nogo podstavit, koga boksniti, ali pa kaj 
takega« (U. INT1); » … v koloni za kosilo je bil zmeraj problem, so se prerivali« 
(U. INT7); ali na poti do avtobusne postaje: » … Recimo je prišlo do tega, da je 
šel nekdo na avtobusno postajo, pa je nekdo prišel za njim, pa ga je boksnu al pa 
kej tazga.« (U. INT8). Intervjuvani učenci podobno izpostavijo šolske hodnike, 
jedilnico in telovadnico kot kritične prostore za medsebojne konflikte: »Na 
hodniku, pa pri malici.« (u. INT3). Odgovori učencev se v primerjavi z odgovori 
učiteljic razlikujejo v tem, da kot kraj, kjer prihaja do sporov med vrstniki, omenijo 
tudi učilnico: »Učilnica, potem tamle k so une stopnice, pa mogoče dol 
jedilnica…« (u. INT4) in » … pač tako v razredu se večkrat, pa tko. Mogoče kdaj 
pa kdaj tudi pač na hodnikih, ko čakamo učiteljico, da pride.« (u. INT7).  
 
Povedo, da do medvrstniškega nasilja, bodisi verbalnega bodisi fizičnega, prihaja 
med šolskimi odmori ali v času šolske malice oziroma kosila ter pred ali po 
šolskem pouku. Ugotavljajo, da se fizično ali verbalno nasilje pojavljata v času 
oziroma na šolskih površinah, ko je nadzor učiteljev pomanjkljiv ali je celo nadzor 
odsoten. Intervjuvana učiteljica opiše lastno izkušnjo, ko je bila primorana poseči 
v fizični obračun dveh učencev v garderobi: » … stopim iz učilnice in vidim, kako 
en učenec devetega pretepa drugega iz devetega. Nisem niti vedela točno za 
kaj, ampak v resnici ga je tako brcnil, da ga je napopal na zid/…/ta fant se je zelo 
hitro razburil in je bil zelo eksploziven, večkrat je imel težave zaradi tega. In sem 
potem stopila vmes, čeprav sem se v naslednjem hipu zavedla, da jih lahko tudi 
jaz dobim, ker je bil v afektu. Na srečo se je potem vnesel.« (U. INT2). 
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Intervjuvani učitelji in učenci izpostavijo, da se verbalno nasilje med učenci 
pogosteje zgodi znotraj ene oddelčne skupnosti, saj so stiki med učenci 
pogostejši oziroma vsakodnevni: » … mislim, da res najbolj pogosto prihaja med 
temi, ko so si nekako najbolj blizu na nek način, v razredu, take drobne stvari, 
taka žokanja in tak.« (U. INT2). 
 
Poleg verbalnega in fizičnega nasilja intervjuvane učiteljice opažajo, da se med 
učenci z LMDR vse pogosteje pojavlja tudi spletno nasilje: »Ja, se pravi, preko 
facebook-a smo imeli primer, ko je bila ena naša sošolka, e, učenka zlorabljena. 
Se pravi njeno sliko so zlorabili v spolne namene, tako da so ji pač glavo dali na 
fotografijo neke gole osebe, to smo reševali potem tudi preko policije …« (U. 
INT4). Ena izmed učiteljic opiše naslednji primer tovrstnega nasilja: »imeli smo 
eno učenko, ki je šla v dve smeri. Eno je bila ta, da je izvajala spletno nasilje nad 
svojimi sošolkami, tako da je organizirala, kdo bo s kom prijatelj, jim je celo 
prepovedala, da imajo stike s svojo sošolko, jih zmerjala, skratka, šlo je v tej 
smeri. Druga smer je pa bila, kar smo bili pa mi zelo presenečeni, je bilo pa 
spolno nasilje, ampak ne med vrstniki, ampak v bistvu nad starejšimi. No, 
obratna situacija se je pojavila. Mi smo skoz mislili, da starejši moški njo 
nadlegujejo, je pa ona nadlegovala starejše moške in jih potem posledično tudi 
izsiljevala prek spleta« (U. INT3). V primerjavi s fizičnim in verbalnim nasiljem je 
glede na njihove izkušnje tovrstno nasilje težje zaznavno in lahko traja več 
mesecev, preden žrtev nasilja spregovori oziroma ga odkrijejo starši ali učitelji: 
»Pri tem spletnem imaš kar težavo, a ne. Predno dobiš povratno informacijo, 
predno se starši na tebe obrnejo ali kateri od učencev, kar nekaj časa je že tudi 
trajalo. Medtem ko fizično, a ne, vidiš kontakt, daš narazen in potem zadevo 
rešiš.« (U. INT3). Intervjuvane učiteljice omenjajo, da se s hujšimi oblikami 
spolnega nasilja niso soočale, saj so problem neželenega otipavanja deklic s 
strani dečkov rešili »pravočasno, zaradi tega, ker so dekleta povedale učiteljem 
in smo imeli pogovor« (U. INT4). Spolnega nasilja je po njihovem mnenju na OŠ 
s Prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom 
manj, ker so oddelčne skupnosti (razredi) pogosto dokaj homogene skupine. 
Pomeni, da v razredih prevladujejo dečki ali deklice. Pri tem pa dodajajo, da je 
ključnega pomena ozaveščanje tako otrok glede posledic tovrstnega 
(neprimernega spletnega) ravnanja kot tudi njihovih staršev glede »pasti« 
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
 

Ukrepanje v primeru zaznave medvrstniškega nasilja 
 
Tako intervjuvani učitelji kot učenci povedo, da je pomemben takojšen odziv, ko 
učitelj sam opazi pojav vrstniškega nasilja ali mu o tem zaupajo učenci, ki so bili 
priče ali udeleženci nasilnega dogodka. Intervjuvana učiteljica opiše primer: 
»včeraj se je zgodilo, da je en učenec iz devetega enega mlajšega, ko je čakal 
na pevske vaje, tako prijel, pa ga je dvignil za ušesa, ne, in je potem otrok jokal 
in so me otroci hitro prišli poklicati, da se pob joka. Če vidim sama, itak sama 
pristopim, če te otroci prosijo za pomoč, kar jih tudi učimo, naj ne molčijo, da ne 
rabijo biti žrtve, naj pokličejo na pomoč, naj povejo, da se o tem pogovorimo, da 
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reagiramo« (U. INT2). Pri odkrivanju in takojšnjem odzivanju na pojav 
medvrstniškega nasilja je po mnenju intervjuvancev ključnega pomena obstoj 
zaupanja med učenci in učitelji. Slednje prepoznavajo kot pomemben dejavnik pri 
zmanjševanju ali preprečevanju medvrstniškega nasilja.  
 
Učiteljice v primerih medvrstniškega nasilja ukrepajo s pogovorom tako z žrtvijo 
kot s povzročiteljem nasilja: »Vedno pogovor z obema /… / Oziroma najprej se 
pogovoriš z žrtvijo seveda. Najprej vedno pogovor, da se stvari iz obeh zornih 
kotov slišita. Ker vedno vsak pove po svoje. Šele potem najdeš neke, neke 
objektivne razloge, zakaj je do tega prišlo, ne. Ko slišiš enega in drugega.« (U. 
INT1). O nasilnih dogodkih so obveščeni tudi starši, svetovalna služba se vključi 
ob težjih ali ponavljajočih se primerih nasilja, Intervjuvana učiteljica opiše: 
»Potem svetovalni delavec in pa razrednik pokličeta vpletene učence, pa se še z 
njimi pogovorita /… / Pravzaprav z vsakim zapisnikom, ki je tudi za lažjo kršitev, 
so seznanjeni starši.« (U. INT4). Učiteljice  povedo, da je namen pogovora z 
udeleženci nasilnega dogodka tudi, da se prepozna »razloge, zakaj je do tega 
prišlo« (U. INT1). Poleg pogovorov se ob lažjih kršitvah intervjuvana učiteljica 
poslužuje metode pisanja samorefleksivnih spisov: »otroci tudi sami zapišejo na 
list, eden in drugi opišeta vse, kar je bilo, a ne, po navadi se situacija žrtve in 
nasilneža razlikujeta.« (U. INT5). Intervjuvana učenka v kontekstu pisanja 
samoreflektivnih spisov opiše lasten primer: » … ko smo šli na sprehod, e, je pač 
sošolec, je hodil za mano in jaz, ko sem hodla, on je mene spotaknil in pol sem 
padla /…/ ko smo prišli nazaj v šolo, je šel takoj k ravnateljici in je napisal pač en 
tak spis /…/ Pol pa napiše naslov, pol se pa pošlje k meni, pa pride k meni 
pošta.« (u. INT7) 
 
Intervjuvane učiteljice povedo, da ponavljanje lažjih kršitev šolskega reda ali 
pojav hujših oblik nasilja šole obravnavajo s timskim pristopom. V obravnavo 
se v takšnih primerih vključijo: šolska svetovalna služba, vodstvo šole in starši, 
včasih tudi zunanje institucije (policija, zdravstvene institucije, CSD): »Najprej 
razrednik, potem pa svetovalna služba,  vodstvo šole, potem pa tudi zunanje 
institucije in seveda starši.« (U. INT1) oziroma » … če se zadeva recimo 
stopnjuje, da se to drugič ponovi, tretjič, četrtič, je s svetovalno delavko pogovor 
učencev … ali pa tudi jaz zraven s svetovalno delavko, tako nekako peljemo 
postopek. Če se zadeve še ne uredijo, se (odvisno od situacije) na eni točki tudi 
starše obvesti. Ali je to takoj po enkratnem dogodku, ali je, ko se drugič ponovi, 
tretjič, pač to presodiš glede na situacijo, glede na otroka. Potem recimo, če se 
še stopnjujejo zadeve, pa starše povabimo še na šolo, obveščeni so že prej. Se 
pogovorimo z njimi, potem pa tako, kot sem rekla, se vključijo tudi: ne vem 
ravnateljica, da ve, kaj se dogaja, zunanje inštitucije.« (U. INT6). 
 
Učiteljice kot pedagoško ravnanje ob pojavu hujših oziroma ponavljajočih se oblik 
nasilja navajajo tudi vzgojni ukrep in ukrepe, ki jih določa vzgojni načrt: 
 » … če je bila hujša oblika, lahko otrok ne dobi samo opozorilo, ampak je lahko 
kaznovan s temi ukrepi, ki sledijo /… / Se pravi, še vedno so ukrepi učiteljski 
zbor, potem je ravnatelj, poda ustno, pisno.« (U. INT4). Glede na mnenje 
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intervjuvank vzgojni ukrepi niso vedno najbolj učinkovito sredstvo za 
preprečevanje nadaljnjega izvajanja nasilja iz strani učenca – povzročitelja: 
»Potlej so tukaj ukrepi. Treba je pa pri naših otrocih ugotoviti, kaj najbolj zaleže. 
Na primer določenim ti ukrepi, ki jih pišem domov in obvestila, čisto nič ne 
pomenijo. Starši jih podpišejo, oz. po navadi jih dajo še celo mami podpisati, ki 
sploh slovensko ne razume, in podpiše, kar podpiše, ne, e, tako da poskusimo 
pa nek drug način najti.« (U. INT5). Izpostavijo tudi, da je pri oblikovanju 
vzgojnega načrta pomembno sodelovanje učenca, kateremu je namenjen: »… 
tako da se potem tudi naredi vzgojni načrt za učenca, se ga povabi, se mu tudi 
pove /…/ in da tudi sodelujejo pri tem, da se nekako oceni, kako funkcionira 
oziroma kako, kaj je tisto, kar škodi odnosom ali pa mu povzroča težave potem, 
da ima tudi on težave in mora prevzeti odgovornost in posledice.« (U. INT2). 
Sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega načrta lahko ponudi priložnosti za 
učenčevo (samo)oceno ali prepoznavanje vzgibov nasilnih ravnanj kot tudi 
prevzemanje odgovornosti (posledic) le-tega.  Obravnavo hujših oblik 
medvrstniškega nasilja v večini primerov intervjuvanih učiteljev in učencev na OŠ 
z nižjim izobrazbenim standardom vodi šolska svetovalna služba, v obravnavo se 
vključi tudi ravnatelj: » … če se zadeva recimo stopnjuje, da se to drugič ponovi, 
tretjič, četrtič, je s svetovalno delavko pogovor učencev … ali pa tudi jaz zraven s 
svetovalno delavko, tako nekako peljemo postopek. Če se zadeve še ne uredijo, 
se (odvisno od situacije) na eni točki tudi starše obvesti. Ali je to takoj po 
enkratnem dogodku, ali je, ko se drugič ponovi, tretjič, pač to presodiš glede na 
situacijo, glede na otroka. Potem recimo, če se še stopnjujejo zadeve, pa starše 
povabimo še na šolo, obveščeni so že prej. Se pogovorimo z njimi, potem pa 
tako, kot sem rekla, se vključijo tudi: ne vem ravnateljica, da ve, kaj se dogaja, 
zunanje inštitucije.« (U. INT6); 
 
Učiteljice ugotavljajo, da so pogovori med drugim namenjeni tudi 
opolnomočenju žrtve, s tem da: »postaviti njo, da ne bi bila žrtev, ampak da 
zna takoj nazaj povedati, kaj ji ne odgovarja, da ji to ni všeč, da to ni prav, da to 
delajo, ker tega ne znajo takrat povedati v situaciji. Saj znajo potlej, ko so v 
pogovoru. Vejo, da morajo to reči, ampak ko so pa v situaciji, se pa kar nekam 
vase zgrbančijo, pa nič ne povejo … In so tista žrtev, sploh če so še doma, da 
imajo tak vzorec, sploh dekleta pogosto sprejmemo to vlogo« (U. INT5). 
Intervjuvani učenci omenjajo, da ob medvrstniškem nasilju doživljajo neprijetne 
občutke, kot sta ogroženost in žalost: »Bolj takega … Ogroženega. Bolj 
žalostno, pa ogroženega.« (u. INT5). 
 
Intervjuvani učenci in učenke povedo, da se na medvrstniško nasilje odzivajo, 
tako da se fizično umaknejo od povzročitelja, ali poiščejo učiteljevo pomoč: 
»Čim bolj po pameti, da raje neham. Če on začne izzivati, če misli se stepst, 
grem stran, ga pustim, grem do učitelja, pa mu razložim, kaj se je zgodilo. Bo on 
boljše rešil, kot pa da bi sam fizično obračunaval. Ker to bi mi prineslo kake 
stvari, da bi dobil kak vzgojni opomin ali pa kaj takega.« (u. INT2). Nekateri 
izmed njih reagirajo s pozivom nasilnežu k prenehanju nasilja: » … in potem, 
ko me izziva, znorim, ne. In najraj se mi zazdi, da bi udaril. Potem ne udarim, 
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samo, samo rečem naj nehajo, ali pa včasih tud sploh ne slišim.« (u. INT6).  
Eden izmed učencev pove, da se na nasilje odzove nasilno. Ob nasilju nad 
sošolcem ali sošolko žrtev branijo, tako da povzročitelja pozovejo,  naj z nasilnim 
ravnanjem preneha ali poiščejo pomoč odrasle osebe – učitelja. 
  
Glede na mnenja intervjuvanih učiteljic je najbolj učinkovit ukrep pri obravnavi 
medvrstniškega nasilja, poleg takojšnjega odziva na nasilno dejanje in pogovora 
z vpletenimi učenci, obveščanje in sodelovanje s starši. Za uspešno 
sodelovanje šole s starši je ključna predvsem pripravljenost le-teh za njihovo 
aktivno vključenost v vzgojno obravnavo otroka. Ena izmed učiteljic pojasni: »pri 
nekaterih zaleže recimo, da takoj pokličem starše. To je pri tistih, kjer starši lepo 
sodelujejo, ampak največkrat je tako, če starši lepo sodelujejo s šolo, potem tudi 
nimamo težav z otrokom. Tudi, če slučajno pride do tega, otrok ve, da tega ne bi 
smel narediti, mu je žal in potem tudi nekaj časa sigurno tega ne bo naredil« (U. 
INT5). Učiteljice povedo, da se bolj kot za formalno predpisane vzgojne ukrepe 
odločajo za izrekanje ukrepov v obliki družbeno koristnega dela, da bi pri 
povzročitelju dosegli spremembe v vedenjskih vzorcih ali kot opišejo: »gredo v 
posamezni razred in so odgovorni za tisto skupino učencev, ali pa v jedilnici ali 
pa recimo kjer koli, da jih spremljajo, da pospravijo, da jih spodbujamo, a ne. Se 
pravi, tem otrokom damo tudi nek občutek zadolženosti« (U. INT4). 
 

Načini zmanjševanja in preprečevanja medvrstniškega nasilja 
 
Na osnovi odgovorov intervjuvanih učiteljic in učencev prepoznavamo več 
načinov za zmanjševanje ali preprečevanje medvrstniškega nasilja na izbranih 
OŠ z nižjim izobrazbenim standardom.  
 
Intervjuvani učitelji in učenci kot učinkovit ukrep pri preprečevanju 
medvrstniškega nasilja opredelijo pogoste pogovore. Učiteljice omenijo, da so 
pomembni tako načrtni pogovori na temo nasilja, ki jih izvajajo v sklopu ur 
oddelčne skupnosti in/ali tematskih delavnic, kot tudi spontani, vsakodnevni 
pogovori s ciljem krepitve medosebnih odnosov:»Sproti je potrebno reševati 
situacije s pogovorom, pri vsaki učni uri, čeprav je včasih naporno tolikokrat 
ponavljati eno in isto.« (U. INT1) in »Da se zelo veliko pogovarjamo o teh stvareh 
tudi sicer, tudi pri razrednih urah in takoj, ko stvari nastanejo, dokler so še sveže 
oz. ko jih res lahko zaznavajo in občutijo kot konkretno stvar ne kot neko 
abstraktno.« (U. INT2). 
 
Ena izmed učiteljic izpostavi učiteljevo čuječnost v smislu: »pozoren moraš biti 
na vsak gib. Pri prvih znakih je potrebno preprečiti, da se ne stopnjuje.« (U. 
INT1). Učitelji k obravnavi medvrstniškega nasilja v sklopu razredne ure 
pristopajo s pripravo delavnic ali gostovanjem strokovnjakov ali predstavnikov 
zunanjih institucij, kot so: policija, Rdeči križ Slovenije ali CSD. Ena izmed 
intervjuvanih k obravnavi medvrstniškega nasilja pristopa z ogledom mladinskih 
filmov in »ni mi žal tega časa dati, da pogledamo en dober film, recimo »Še žal ti 
bo«, nizozemski o medvrstniškem nasilju, odličen, jaz sem rekla, da bi ga morali 
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vsi učenci na višji stopnji, učitelji v osnovni in srednji šoli, videti. Ga pogledamo in 
se potem pogovarjamo, ker točno to je notri odlično prikazano/…/ in velikokrat mi 
potem otroci rečejo, točno to sem jaz doživljal, velikokrat na rednih šolah, predno 
so prišli k nam, ker so tam doživljal še več nasilja recimo, ko niso bili uspešni. 
Včasih se kdo prav zjoče, vidim sebe notri, mi rečejo, tako da to so zelo dobre 
iztočnice za kvaliteten razgovor« (U. INT2).  
 
Intervjuvani učenci podobno izpostavijo spoštljive medosebne odnose in 
pogovore ter krepitev prijateljskih vezi s sošolci kot ključne za preprečevanje 
pojava medvrstniškega nasilja: » … da se spoštujemo. Ja, pač, da smo en do 
drugega, da smo prijazni … Pa pogovoriti z odraslimi ali pa z učiteljico.« (u. 
INT7) in »Ja, recimo, da bi se vsak teden kaj pogovarjali. Pa da bi se tudi kaj 
družili s sošolci, a ne. Da bi šli recimo nekam ven s šolo, da bi šli recimo kam, ali 
pa da bi šli recimo v Qlandijo tlele.« 
 
Dve intervjuvani učiteljIci menita, da k dobrim medosebnim odnosom pripomorejo 
tudi razredna pravila, ki jih skupaj z učenci določijo na začetku šolskega leta in v 
njih jasno opredelijo njihove pravice in dolžnosti: »In razredna pravila vsi 
podpišemo, vsi se strinjamo, ta prvi dan smo še vsi prijatelji, smo še vsi dobre 
volje. In celo so dali letos "rešujemo spore brez nasilja" na prvo mesto, čeprav 
sem jaz na tem spoštovanju, to sem hotela imeti prvo, pa so otroci na prvo mesto 
tole dali. No, in potem res na tem gradimo, ko se karkoli zgodi« (U. INT7) in 
»hkrati pa morajo biti zelo znana pravila, a ne. Se pravi, ti učenci morajo biti na 
samem začetku šolskega leta dobro obveščeni, kaj smejo, kaj je njihova 
dolžnost, kakšne so njihove pravice. Ko pridejo, se zavejo, koliko enih pravic 
imajo, nikoli pa svojih dolžnosti.« (U. INT4). Intervjuvani učenec omenja, da je 
odnos širše družbe do povzročiteljev nasilnih dejanj preveč prizanesljiv, saj »ni 
samo v šolah, moram tudi reči, da v državi. Preveč je nasilja, nasilja in teh stvari. 
/… / Jaz bi rad poučil tistega nasilnega, tak kot so mene. Nisem tak, da bi hotel 
koga ubit ali kaj. Sam, da se me je naučilo, da ne smem. In pol sem se umiril. 
Tak bi tudi v državi, priporočil bi hujše ukrepe kot so sedaj.« (u. INT2). Izhajajoč 
iz lastne izkušnje bi omenjeni učenec k preprečevanju medvrstniškega nasilja 
pristopil s strožjimi kaznimi/sankcijami.  
 
Vsi intervjuvani učitelji povedo, da se strokovno usposabljajo tako z internimi kot 
tudi z eksternimi izobraževanji. Interna izobraževanja so pogosto v domeni 
šolske svetovalne službe ali zunanjih sodelavcev/strokovnjakov. Zunanjih ali 
eksternih izobraževanj se učitelji (zaradi finančnih omejitev) poslužujejo 
selektivno in se zato »že septembra dogovorimo, kdo bo pač vpisal oziroma 
obiskal kakšen seminar. Ampak vsako leto se zgodi, da kakšen učitelj na to temo 
obišče kakšen seminar in potem poroča kolektivu o novostih /…/ učitelj poroča o 
tem na konferencah, na pedagoških sejah …. o novostih oziroma kaj je slišal« 
(U. INT4) ali »če gre kdo na kak tak seminar, potem predstavi, kaj je bilo na tem 
seminarju« (U. INT5). Intervjuvana učiteljica ugotavlja, da se postopek detekcije 
in naslavljanja medvrstniškega nasilja izvede korektno oziroma »mi s tem, ko 
ukrep izrečemo, zadevo zaključimo« (U. INT3). Po oceni druge intervjuvanke 
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učiteljem primanjkuje strokovnih znanj za poglobljeno psihološko obravnavo 
povzročitelja in žrtve oziroma diagnostiko učenčevih težav: »jaz sem bila zdajle 
na enem seminarju, kjer je bila ena pedopsihiatrinja, tako je krasno povedala, ko 
bi jo človek lahko dobil k nam na seminar. Ona na primer je razpisala en 
seminar/…/kjer točno pokaže, kako znaš ti diagnostificirati otroka in potlej glede 
na diagnozo se k njemu približati … Mhm, kaj jaz vem, na primer za en primer 
učenke, ki sploh ne bi rekla, da ima ene take psihološke težave, sem jo točno 
našla v tistih njenih … ko je dala povzetek, kakšni so simptomi, ne. Pa recimo 
prej pojma nisem imela. In zdaj čisto drugače gledam nanjo, a ne. To je tisto, 
tega pa nimamo« (U. INT5). Ugotavljamo, da bi šolsko okolje moralo bolj 
sistematično pristopati k prepoznavanju kakovostnih ponudb izobraževanj, ki z 
vsebino dejansko stremijo na (v praksi) zaznane učiteljeve strokovne 
primanjkljaje pri učinkovitem ukrepanju na medvrstniško nasilje. Pretirana 
ponudba in udeležba internih in/ali eksternih izobraževanj lahko pri učiteljih 
sproži prenasičenost in odpor do izobraževanj, kot o tem govori intervjuvana 
učiteljica: »mi se skoz izobražujemo … Pri nas na šoli smo obsedeni. Ne, saj se 
hecam. To je, mislim, da zadnja leta, bom tako rekla … ravno v ponedeljek 
imamo spet predavanje, spletno nasilje. Dan šole smo posvetili nasilju, vse se, 
celo leto se vse suče, zadnjih pet let samo o nasilju. In jaz imam tega že vrh 
glave, ker mislim, da na račun teh izobraževanj, ko jih je o nasilju, mi jih letno 
izvedemo ogromno, malo stroka trpi. Bi bilo boljše, če bi se mogoče sedaj tudi 
malo bolj posvetili stroki, ampak … vsi se ubadamo samo s tem nasiljem in se 
praktično celo leto nekako izobražujemo samo v smeri nasilja. Naj si bo to 
mediacija, potem bom rekla spletno nasilje, pravni vidik nasilja smo imeli letos, 
skratka letošnje šolsko leto edinih izobraževanj, ki sem jih jaz bila osebno 
deležna, je bilo pet izobraževanj s področja nasilja« (U. INT3).  
 
Naslednji ukrep pri učinkovitejšemu preprečevanju medvrstniškega nasilja je po 
mnenju intervjuvanih učiteljev vezan na zagotavljanje varnosti učencem na 
izbranih OŠ s Prilagojenim izobraževalnem programom z nižjim izobrazbenim 
standardom. Večina intervjuvanih učencev pove, da se v šolskem okolju počutijo 
varne, zlasti zaradi prisotnosti učiteljev in prijateljev: » … počutim se varnega 
takrat, a ne, takrat, ko je kakšen učitelj zraven. Al pa tako. Ja, če ne bi bilo 
učiteljev zraven, bi se sigurno zgodil kakšen pretep in zato, zato se jaz z njimi 
počutim varno.« (u. INT6) in » … ko sem prišla, pač tako mi je bilo ful čuden. Pol, 
po nekaj časa, pa sem spoznala prijatelje … pa sem se počutila varno. Em, ja, 
kdaj pa kdaj tud drug drugega varujemo, ali pa rečemo, naj neha …« (u. INT7). 
Eden izmed učencev opiše svoje doživljanje: » … se zelo počutim varno, ker v 
prejšnji šoli ni bilo tako varno. Bolj nevarne so srednje šole. Osnovna šola, tu, me 
24 ur spremljajo, tudi spremljajo me skozi življenje. In na primer, če naredim kako 
napako, mi rečejo, to ni prav in se tudi počutim varnega. In sem, moram reči, da 
sem zadovoljen s to šolo, varen sem. Nimam skrbi, da bi se mi kaj pripetilo, tako 
da se počutim dobro.« (u. INT2); drugi izmed njih poudari, da doživlja občutek 
varnosti glede na različne situacije: »Hm, bol tko tko, včasih ne, včasih ja. Pač, 
kadar mi kdo grozi, se počutim bolj tako kokr v nevarnosti, kadar pa nič ni, pa pol 
bolj tko varnega pa to …« (u. INT5). 
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Intervjuvane učiteljice povedo, da je varnost učencev na izbranih OŠ z nižjim 
izobrazbenim standardom zagotovljena z dežurstvi učiteljev: »Jaz mislim, da 
zelo kontroliramo situacije v razredu, izven razreda. Mislim, praktično jaz mislim, 
da smo učitelji skoz prisotni …« (U. INT6); ponekod z varnostnikom, ki je 
zaposlen preko javnih del: »Dežurstva so stalno na hodniku. Imamo preko javnih 
del zaposlene, tale informator, ki tudi spremlja bom rekla.« (U. INT3). 
 
Intervjuvane učiteljice opažajo, da je s pretiranim nadzorom učencem odvzeta 
možnost samostojnega reševanja konfliktnih situacij: »Jaz mislim, da imamo 
prevelik nadzor, no nad njimi, da bi mogel bolje delati tudi na tem, da znajo sami 
za sebe popaziti v tej smeri, ker to, kar gre pa sedaj šola, da gre v popoln nadzor 
vsega, pa vsega nas je strah, mislim, da tle pa jemljemo neki otrokom, kar bi 
mogel imeti, no, kar bi morali imeti privzgojen, kar bi mogel že sam ta nagon bit 
takšen, da morajo znat pazit na sebe, ne, jim mi jemljemo, ker jim dajemo to 
pretirano, pretirano varnost.« (U. INT3); » … tak da so otroci skoz pod enim 
nadzorom, kar tudi morda ni v redu. Slej ko prej bodo morali biti samostojni, ker 
ne bo tega nadzora in ki ga imamo mi na vsakem vogalu.« (U. INT5) in » …  
potem smo tudi mi sedaj tukaj na tehtnici. Ali je prav, da  to delamo, s tem 
preprečimo neko nasilje, po drugi strani pa učence zaščitimo, tako da ne znajo 
sami odreagirati« (U. INT6).  
 
Dve učiteljici izrazita mnenje, da bi se varnost učencev lahko povečala tudi s 
posebno sobo za umirjanje, ki bi omogočila fizični umik učenca – nasilneža: 
»Hja. Lepo bi bilo imeti eno time out sobo, ki jo nimamo, ker imamo prostorsko 
stisko, pa človeka, da bi bil par ur res z otrokom, ko je mogoče kdaj, ko pride do 
afekta ali kakor koli, da bi se umaknil v en tih, varen prostor, vemo, da zakaj te 
sobe so in kak delo poteka, tega glih ni.« (U. INT2) in »Bi si pa želela, če bi, a ne, 
če bi imeli neko sobico za umik, a ne. Sicer pri nas je včasih psihologinja tista, 
kamor pošljemo otroka, a ne, ali pa učiteljica, ki dela v oddelku, a ne. Lahko ima 
tudi ona individualno obravnavo, da pol nekako sprejme še tega, ko ga je treba 
umakniti … Da bi bil to res dogovor, da bi se točno vedelo, vsako uro, kam lahko 
nekoga pošlješ, a ne. To bi bilo idealno.« (U. INT7). 
 
Nadaljni ukrep za preprečevanje ali zmanjševanje medvrstniškega nasilja je 
neposredno vezan na idejo zmanjševanja nadzora učencev s strani učiteljev. 
Ena izmed intervjuvanih učiteljic predlaga, da bi se medvrstniško nasilje 
zmanjšalo z organizacijo posebnih kotičkov na šolskih hodnikih, ki bi omogočali 
učencem interakcijo in z organizacijo aktivnih (sprostitvenih) šolskih odmorov. 
Intervjuvani učitelj slednje pojasni: »da bi naredili kotičke na hodnikih, kjer bi se 
lahko otroci med odmorom družili, se med sabo pogovarjali/…/medvrstniško 
nasilje prihaja med odmori. Večina. Ker med uro niti ne, če gremo fizično ali pa 
psihično obračunavanje/…/Zakaj jim ne omogočimo, da bi se med hodnikom tudi 
v nekem primernem kotičku družili, da bi se lahko usedli, da bi se lahko 
pogovarjali, da bi se otroci tega navadili. Mi jih pa dejansko, zazvoni, gredo na 
hodnik, ravno toliko da lahko gredo do stranišča pa nazaj in potem je ta 
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sprostitev v razredu. Dajmo jim narediti kako telovadbo med odmorom. Te 
dejavnosti v tistem času, kjer je najbolj pereča situacija, nekako jih zaposliti z 
enimi sprostitvenimi dejavnostmi. Jaz bi šla bolj v ta smer kakor v popolni nadzor. 
In jih posredno dejansko s tem tudi nadzoruješ. Saj, če imaš, neko telovadbo za 
deklice na hodniku ali pa nek kotiček, da se dobijo, da se pogovarjajo, imaš tudi 
nadzor lažje, kakor dejstvo, da so po razredih in norijo« (U. INT3). 
 
Učiteljice kot ukrep pri preprečevanju medvrstniškega nasilja na izbranih OŠ z 
nižjim izobrazbenim standardom navajajo tudi timski pristop učiteljev in sodelujoč 
odnos med učiteljem, učencem in njegovimi starši. Intervjuvana učiteljica 
ugotavlja, da so bili najbolj uspešno rešeni primeri medvrstniškega nasilja, ko so 
se zaposleni na šoli – šolska svetovalna služba, vodstvo šole, razrednik in 
(predmetni) učitelji –  v sodelovanju z učenci in njihovimi straši odzvali složno na 
obravnavani problem.  
 
Učitelji opažajo, da učenci, ki izhajajo iz urejenih družinskih razmer, kjer »je 
spoštovanje in kjer se znajo pogovarjati zrelo, umirjeno, da cenijo drug drugega, 
ti otroci niso nasilni. Večina nasilja prihaja iz družin, kjer je veliko nestrpnosti, kjer 
rešujejo probleme, da se udarijo ali zderejo ali karkoli in te vzorce potem 
prenašajo naprej. Ampak težko je, ker starše težko mi učimo« (U. INT2) ali kot 
dodaja intervjuvana učiteljica: »šola ne more negativno vplivati na učenca. 
Problemi izhajajo vedno od doma, torej otroci, ki prihajajo v šolo, prinašajo svoje 
življenje v šolo. In se pravi, če se doma dogajajo kakšne težje stvari, karkoli, kar 
je zakrito, za štirimi stenami, se odraža potem tukaj« (U. INT4). Dober 
medosebni odnos v trikotnem razmerju pa je po našem mnenju (eden izmed) 
temelj(ev) vzgoje v osnovnih šolah. Intervjuvani učitelji opozarjajo na pomembno 
vlogo, ki jo imajo straši pri obravnavanju/preprečevanju medvrstniškega nasilja. 
Obravnava medvrstniškega nasilja je, po izkušnjah intervjuvanih učiteljev, 
učinkovitejša, »če so starši podporni. Da starši poznajo problem in želijo 
sodelovati/…/to je baza« (U. INT6).  
 
Ugotavljamo, da na uspešnost kurative ali preventive medvrstniškega nasilja v 
šolskem okolju sodelovanje z zunanjimi institucijami nima znatnega dometa. 
Ugotovitev izhaja iz pripovedovanj intervjuvanih učiteljic, ki omenjajo, da šola in 
učitelji pogosto ne prejmejo povratnih informacij s strani zunanjih institucij, glede 
učencev, ki so v postopku obravnave s strani teh institucij: »center za socialno 
delo … v enih dveh primerih so hoteli tudi neka naša mnenja glede otrok, ker so 
bile prijave na terenu, ampak nekih povratnih informacij od njih ne dobimo. 
Enako z vzgojno svetovalnico. Ali predpišejo medikamentno terapijo in je to to. 
Ali jih oni sami obravnavajo na vsake tri mesece, mi pa povratnih informacij ne 
dobimo, niti ne dobimo nekih navodil v smislu psihoterapije, da bi jo oni izvajali ali 
kdorkoli, ki bi bila učinkovita za reševanje nekih problemov« (U. INT1).  V tem 
kontekstu so intervjuvane učiteljice izpostavile zlasti nesodelovanje s Centrom za 
socialno delo, kadar skupaj z njimi obravnavajo učence: »Center za socialno 
delo, pač ti delavci na šolo ne pridejo, domnevam, da rešujejo problem na centru 
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oz. da so ti starši ali otroci povabljeni tja /…/ Mi sami ugotavljamo, da je center 
premalo ažuren. Se pravi niso tako aktivno vključeni« (U. INT4). 
V primerjavi s Centrom za socialno delo so izkušnje intervjuvanih učiteljev glede 
sodelovanja s policijo bolj pozitivne. Pri tem je potrebno omeniti, da je 
sodelovanje med šolo in  policijo vezano predvsem na predavanja o varnem 
rokovanju s petardami in ne v tolikšni meri na temo medvrstniškega nasilja.  
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7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
 
 (1) Kateri so vzroki za medvrstniško nasilje pri učencih z LMDR na 
izbranih slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom? 
 
Vzroki za medvrstniško nasilje med učenci z LMDR pogosto izhajajo iz otrokove 
razvojne nezrelosti in iz pomanjkanja ključnih spretnosti za uspešno in 
samostojno reševanje konfliktnih situacij. Vzroki lahko izhajajo iz družinskega 
okolja učenca, ki mu privzgoji določene vedenjske vzorce, v nekaterih primerih je 
razlog nižji socialni status družine. Med zunanje dejavnike, ki vplivajo na pojav 
medvrstniškega nasilja, se umešča tudi menjava šolskega okolja in s tem prenos 
priučenih vedenjskih vzorcev iz večinske OŠ na OŠ, ki izvaja Prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 
 
(2) Kakšne so značilnosti medvrstniškega nasilja med učenci z LMDR na 
slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom? 
 
Učenci z LMDR medsebojne konflikte pogosteje rešujejo z verbalnim nasiljem kot 
s fizičnim. Verbalno nasilje zgolj občasno (predvsem pri fantih) preraste v fizično 
nasilje. Medvrstniško nasilje se v šolskem okolju večkrat pojavlja v trenutkih, ko 
učenci čutijo zmanjšan nadzor s strani učitelja. Gre za trenutke pred pričetkom 
pouka, v času šolskega kosila ali odmora. Verbalno nasilje se pogosteje izvaja v 
isti razredni skupnosti in v prostorih šolskega razreda, medtem ko do fizičnega 
nasilja večkrat prihaja med učenci različnih razrednih skupnosti, večinoma na 
šolskem hodniku, v telovadnici, jedilnici ali garderobi. Učitelji in učenci se na 
pojav medvrstniškega nasilja odzivajo nemudoma. Pri učencih prevladujeta dva 
odziva. Prvega bi lahko označili kot pasiven odziv, saj učenci nasilna ravnanja 
skušajo ignorirati ali se povzročitelju fizično umaknejo.  Pri drugem načinu pa 
učenci jasno izrazijo zahtevo za prenehanje nasilnega vedenja in/ali poiščejo 
pomoč učitelja.  Odziv učiteljev pa je pogojen z intenziteto medvrstniškega 
nasilja. Tako se na lažje oblike medvrstniškega nasilja učitelji odzovejo s 
pogovori tako s povzročiteljem kot tudi z žrtvijo nasilja. Pogovoru lahko sledi še 
pisanje samorefleksivnih spisov in/ali opravljanje družbeno koristnega dela. V 
primeru hujših kršitev učitelji v sodelovanju s šolsko svetovalno službo ter 
vodstvom šole izrečejo formalni vzgojni ukrep in v sodelovanju z učencem in 
njegovimi starši določijo vzgojni načrt. Vodstvo šole v primeru ponavljajočih se 
hujših kršitev oziroma nasilnih dejanj k obravnavi povabi tudi zunanje institucije. 
Ključni nameni ukrepov pri pojavu medvrstniškega nasilja so: iskanje vzrokov za 
pojav nasilja, prevzemanje odgovornosti za nasilna ravnanja s strani 
povzročitelja nasilja, ustrezni odzivi na nasilje s strani žrtve. 
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(3) Katere so najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja med učenci z 
LMDR na slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom? 
 
Oblike nasilja lahko razdelimo na lažje zaznavne in težje zaznavne. Med učenci z 
LMDR se med lažje zaznavnimi oblikami medvrstniškega nasilja najpogosteje 
pojavlja verbalno nasilje in v manjši meri fizično nasilje. Pojavnost teh dveh oblik 
se razlikuje glede na spol, saj je verbalno bolj prisotno med dekleti, medtem ko 
se fizično pogosteje pojavlja med fanti. Žaljivke so najbolj značilne za verbalno 
nasilje, medtem ko gre pri fizičnem za spotikanja, udarce z roko, brce, prerivanja 
ali pretepe. Spletno nasilje, kot posebno, novodobno obliko nasilja lahko uvrstimo 
med težje zaznavno, prav tako spolno. Spletno nasilje je nasilje, ki se med 
učenci z LMDR bolj pojavlja v popoldanskem času in je zaradi uporabe 
informacijskega medija težje opaženo s strani učiteljev. 
 
(4) Na kakšen način se lahko zmanjša oziroma prepreči medvrstniško 
nasilje med učenci z LMDR na slovenskih osnovnih šolah, ki izvajajo 
Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom? 
 
Učitelji ter drugi zaposleni na OŠ, ki izvajajo Prilagojeni izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom, lahko zmanjšajo pojav medvrstniškega nasilja 
med učenci z LMDR z razvijanjem osebnega odnosa z vsakim izmed njih in 
pozitivno podkrepitvijo njegovih ustreznih vedenj. Na neprimerne oblike vedenja 
ter na vse pojave nasilja se je potrebno vedno odzvati in morebitne konflikte med 
učenci razrešiti tako s sprotnimi pogovori kot tudi z načrtno vodenimi učnimi 
urami na temo medvrstniškega nadlegovanja. Med učenci bo manj nasilja, če bo 
učitelj spremljal njihovo verbalno ter neverbalno govorico ter jih opozoril na 
morebiten neustrezen odnos do sogovornika. Jasno formulirana razredna pravila 
in predvideni ukrepi ob kršitvi le-teh, ki jih učitelj predstavi učencem na začetku 
šolskega leta, prav tako prispevajo k dobrim medosebnim odnosom in 
pozitivnemu razrednemu vzdušju. Nasilni dogodki med učenci bodo manj 
pogosti, če se bodo vsi zaposleni na šoli poučili o prepoznavanju različnih vrst 
nasilja, o načinih preprečevanja le-tega ter o primernih ukrepih v primerih, ko se 
nasilje zgodi. Učitelji, svetovalni delavci ali zunanji strokovnjaki lahko za učence 
načrtujejo učne ure ali delavnice na temo medvrstniškega nasilja. Medvrstniško 
nasilje lahko upade, tako da se učitelji in svetovalni delavci naučijo prepoznati 
žrtve, povzročitelje in opazovalce nasilja ter se usposobijo za ustrezno vodenje 
svetovalnega pogovora v primerih, ko se nasilje zgodi. Izbrane OŠ uspešno 
preprečujejo medvrstniško nasilje s stalnim nadzorom učencev s strani učiteljev 
in drugih zaposlenih v času odmorov, torej izven časa šolskega pouka. Pretiran 
nadzor pri učencih povzroča manj samostojnosti pri reševanju konfliktnih situacij 
in prelaganje odgovornosti za oblikovanje dinamike njihovih medsebojnih 
odnosov na odrasle osebe. Posledično podajamo predlog, naj učitelji in drugi 
delavci šole ozaveščajo učence, da so sami odgovorni za razvijanje njihovih 
odnosov z vrstniki in v nasprotju z dosedanjo prakso zmanjšajo nadzor. 
Učencem naj pomagajo pri organizaciji t.i. aktivnih šolskih odmorov, ko med 
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odmorom v večjem prostoru šole sodelujejo v nekajminutni športni ali družabni 
preizkušnji (npr. v krajšem kvizu), lahko jim svetujejo pri urejanju družabnih 
kotičkov, ki omogočajo prijateljsko druženje v času izven pouka. Učenci naj imajo 
veliko priložnosti, da razvijajo svojo samostojnost in soodločajo, kjer je to možno. 
Ob učiteljevem zaupanju v zmožnost učencev, da se bodo ustrezno odzvali v 
vsakodnevnih situacijah, presodili, kdaj ne zmorejo in se naučili sami poiskati 
pomoč odraslih oseb, se bo posledično zmanjšala pojavnost medvrstniškega 
nasilja. Za uspešno preprečevanje le-tega je vedno nujno sodelovanje med 
učiteljem, staršem in učencem. Aktivna vloga staršev pri ozaveščanju otrok in 
mladostnikov o problematiki nasilja ter njihov zgled sta ključna pri vzgoji za 
nenasilno komunikacijo, saj sta mati in oče osebi, ki najmočneje vplivata na 
razvoj posameznika. 
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ZAKLJUČEK 
 
Ključni doprinos naloge vidimo v tem, da smo v interpretacijo podatkov integrirali 
mnenja in izkušnje učiteljev ter učencev z LMDR iz izbranih OŠ, ki izvajajo 
Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Pri tem 
smo bili usmerjeni predvsem v prepoznavanje vzrokov za pojav medvrstniškega 
nasilja med to populacijo kot tudi značilnosti in najpogostejših oblik le-tega. 
Nenazadnje smo želeli ugotoviti, na kakšne načine učinkoviteje zmanjševati 
medvrstniško nasilje med otroki z LMDR. Na podlagi odgovorov vseh 
intervjuvancev ugotavljamo, da konflikti med učenci z LMDR nastajajo zaradi 
razlogov izhajajočih iz učencev samih (socialna nezrelost, pomanjkanje veščin za 
reševanje konfliktnih situacij itd.) ter zaradi vplivov otrokovega družinskega in 
širšega okolja. Pomanjkanje socialnih veščin pri tej populaciji izpostavlja tudi  
McNamara (2013), ki opisuje, da ima veliko učencev z LMDR težave pri 
razumevanju neverbalne komunikacije, težje vzpostavljajo in vzdržujejo odnose z 
vrstniki, so pogosto nesamozavestni pri socialnih stikih. Intervjuvanci ugotavljajo, 
da se na izbranih šolah najpogosteje pojavlja verbalno nasilje, ki se včasih 
stopnjuje do fizičnega obračunavanja. Konflikti med učenci nastanejo predvsem v 
času, ko čutijo manj nadzora s strani odraslih oseb. Učitelji se vse bolj soočajo s 
pojavom spletnega nasilja, ki pa je težje zaznavno v primerjavi s fizičnim in 
verbalnim nasiljem. 
 
Na osnovi teoretičnega in empiričnega dela magistrske naloge ugotavljamo, da je 
za zmanjševanje medvrstniškega nasilja pri učencih z LMDR pomembno, da 
učitelj vzpostavi odnos zaupanja s posameznim učencem, ki vključuje tako 
spontane kot načrtovane pogovore v razredu, učiteljevo opazovanje učenčeve 
verbalne in neverbalne komunikacije ter takojšen odziv oziroma ukrepanje ob 
pojavu različnih vrst nasilja. Nižjo pojavnost konfliktov zagotavljajo razredna 
pravila in sankcije ob morebitnem kršenju le-teh, ki jih učitelj sooblikuje z učenci 
na začetku šolskega leta. Zaposleni na šoli ter šolajoči se otroci in mladostniki, ki  
prepoznajo različne oblike nasilja ter ukrepajo ob nasilnih dogodkih, prav tako 
prispevajo k upadu nasilja, zato jih je potrebno o tem ozaveščati. Nasilni dogodki 
se zmanjšajo z obvladanjem komunikacijskih veščin. Učitelj, ki primerno in 
spoštljivo komunicira, je zgled učencem. Pomembno je, da jih opozori na 
morebiten neustrezen odnos do sogovornika in predstavi primeren način 
komunikacije. Komunikacijske veščine učencev lahko razvija z izvajanjem učnih 
ur, ki vključujejo skupinsko delo in delo v dvojicah, v ta namen načrtuje igre vlog, 
socialne igre itd. Glavni cilj ob takih dogodkih naj bi bil, da se nasilje ne ponovi.  
To ponavadi pomeni daljše spremljanje in obravnavo tako žrtve kot nasilneža. 
Žrtev je potrebno opolnomočiti, da bo pridobila samozavest, se znala 
samozaščititi in poiskati pomoč. Otroci z LMDR se težje samoregulirajo in zato so 
lahko izbruhi nasilja pogostejši, ker ne najdejo ustreznejših oblik reševanja 
konfliktov (Lardieri, Blacher in Swanson, 2000). Njihovo dojemanje sveta oziroma 
dražljajev okoli njih je lahko drugačno od večine otrok enake starosti, posledično 
se odzivajo drugače. Včasih niso deležni dovolj čustvene podpore v domačem 
oziroma šolskem okolju ali jih izkoriščajo njihovi vrstniki. Zavedajo se svojih ovir, 
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posebnih potreb, kar je lahko dodaten vir frustracij. Povzročitelju nasilja je 
potrebno predstaviti ustrezne načine reševanja konfliktov, ga spodbujati k 
primernim odnosom z vrstniki in z njim uriti nenasilne oblike komunikacije. 
 
Skrb za preprečevanje nasilja bi morala biti sistemska, z aktivnejšim 
vključevanjem zunanjih institucij v obravnavo otroka ali mladostnika, ki je žrtev 
nasilja ali nasilnež, in njegove družine. Učiteljice so izpostavile, da na šoli v 
nekaterih primerih pogrešajo predvsem sodelovanje s centri za socialno delo in 
pedopsihiatrično obravnavo določenih učencev in učenk. Poleg sodelovanja z 
zunanjimi strokovnjaki, so poudarile tudi pomen sodelovanja s starši. Formalna 
srečanja in predavanja, ki jih šola organizira zanje, so samo ena od oblik 
komunikacije s starši. Za vzpostavitev odnosa zaupanja so pomembna tudi 
neformalna druženja staršev, učiteljev in učencev (npr. pikniki). Podobno tudi 
učenci z LMDR urijo komunikacijske veščine in navezujejo socialne stike, če se 
lahko neformalno družijo v zanje namenjenim družabnim kotičkom na hodnikih ali 
drugih prostorih šole. Šola bi jim morala ponuditi tudi možnost preživljanja 
kvalitetnega prostega časa med odmori (t.i. aktivni odmor) ali po pouku, s tem da 
bi zanje organizirala družabne dejavnosti ali telovadbo. 
 
Rezultatov te raziskave ne moremo posplošiti, saj je vzorec intervjuvanih 
učencev in učiteljev premajhen. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da smo 
intervjuvali učence ter učenke z LMDR, ki imajo znižane sposobnosti besednega 
izražanja v primerjavi z večinsko populacijo. Večina med njimi je posledično 
odgovarjala s krajšimi in enostavnimi povedmi. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Zapis intervjuja z učencem iz Maribora (u. INT1) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
Da, e, če bi nekdo pretepel nekoga. Mu kaj reče nesramnega, obnaša se do te 
osebe takle, hmm … Če je nasilje, je tak grdo … 
  
Prosim, če lahko opišeš kakšen nasilni dogodek, ki si ga doživel v šoli? 
Z enim iz te šole sem se že skregal, hmm, me je pretepel potem. Druge je začel  
zmerjal in jaz sem mu rekel, naj se neha tako obnašati. Če mu rečeš to, če sem 
mu rekel tako, je potem začel pač govoriti meni, hmm. Jaz sem pač vstopil notri. 
Takle me je malo, po rokah, po glavi, tak  … Mislim, da za njega sem povedal 
potem razredničarki.  
 
Kaj se je potem zgodilo? 
Smo se pač pogovorili o vsem. Do njega smo šli in njegove učiteljice, povedali in 
se pač pogovorili. Nisva se potem, ni bilo potem več … Ni se več obnašal tako.  
 
Zakaj se pojavijo nasilni dogodki med vami/učenci?  
Pač … Da misli nekdo, da o njem govorimo takle … začne postajat jezen. Ali pa, 
da si on misli, da smo mi o njemu kaj grdega rekli. Pa to ni bilo res, samo oni si 
misli tak.  
 
Katere oblike medvrstniškega nasilja so najpogostejše med vami/učenci?  
Besedno.  
 
Ali si izrečete kakšne zmerljivke, kaj takšnega, da te zelo prizadene? 
Ja, to že. Debeluh. Špeh bomba, hmm, v bistvi take.  
 
Ali ste še kako drugače nasilni, morda spolno, ali preko interneta? 
Ne.  
 
Kaj največkrat storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe? 
E, rečem mu naj neha, da se naj neha tako obnašati kot neki otrok… Potem pač 
…. Govori, naj sem tiho ali kaj takega…  Če še kar govori, jaz kar grem in pustim 
ga.  
 
Kaj največkrat storiš, če opaziš, da je nekdo nasilen do tvojih sošolcev?  
Rečem, rečem,  kaj je narobe in da se naj pač neha tako obnašati…. Pa ga 
vprašam, imaš kak problem z njim, pa to? 
 
Kje najpogosteje pride do prepira ali pretepa v šoli?  
Ne vem … 
 
Kje se je zgodil pretep, ki si ga opisal? 
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Na avtobusu.  Ampak zdaj imamo na avtobusu še eno osebo, hmm. Na 
avtobusu, pa izstopi dol, kako postajo izstopi, hmm… Da pomiri nas vse, imamo 
dve osebi sedaj na avtobusu, hmm, ker šofer ne more se med vožnjo ustaviti.  
 
Kdaj se ti zdi, da pride najpogosteje do prepira?  
Zjutraj. Bolj zjutraj je to, tako ko ni še zares nobenega, pa to.  
 
Ali se v svoji šoli počutiš varno? Pojasni svoj odgovor.  
Ja, ja, kar.  
 
Zakaj? 
Učitelji so z nami, hmm, nismo nič sami … Če je kaj, se pogovorimo. 
 
Kdo izmed odraslih vas nadzoruje med odmori (v učilnici, na hodniku, dvorišču, 
stranišču)? 
Nobeden. 
 
Kaj meniš, da bi bilo treba narediti ali spremeniti, da bi bilo na vaši šoli manj 
nasilja? Ali imaš mogoče kakšen predlog?  
Ne vem, to pa ne bi vedel.  
 
Komu poveš, če je nekdo v šoli nasilen do tebe? 
Večinoma razredničarki. 
 
Kaj stori tvoj razrednik/razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do drugega? 
Potem se pogovorimo, hmm. Zakaj je to bilo, zakaj smo se zmerjali pa vse to.  
 
Ali razredničarka obvesti tudi starše? 
Ne vedno, ker se vedno vse tak pogovorimo. Je vse v redu potem, hmm … 
mogoče potem še ona kaj malega reče … 
 
Ali se pri učnih urah pogovarjate o medvrstniškem nasilju? Pri katerih? O čem se 
pogovarjate? 
Če se pogovarjamo o tem, če se kaj zgodi, se velikokrat  pogovarjamo o tem na 
oddelčni uri. Ja, če je kaj takega, se potem pogovorimo o tem.  
  
Kaj pa pri drugih učnih urah? 
Ne.  
 
Ali vas je kdaj na šoli obiskal strokovnjak, morda policist ali kdo drug, s katerim 
ste se pogovarjali o medvrstniškem nasilju? 
Mislim, da ne. Se ne spomnim.  
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni drug do drugega? 
Da, da …. Se ne kregamo. Ne rabimo se zmerjati pa vse to. Če se zmerjamo pa 
to, pride potem na grde besede, če pa nič od tega, pa je vse v redu potem.  
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Kako doživljaš nasilje? 
Grdo je, hmm. Ni mi všeč. 
 
Priloga 2: Zapis intervjuja z učencem iz Celja (u. INT2) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? Kako ga razumeš? 
Razumem ga tako, da ko se dva med sabo skregata, potem se začneta, najprej 
se v bistvu začneta verbalno izzivati, potem pa ko se verbalno konča, se začne 
fizično.  
 
Ali se spomniš kakšnega nasilnega dogodka, ko je bil kdo od sošolcev nesramen 
do tebe ali te je pretepel? 
V bistvu še nisem tak doživel, je bilo neke stvari, samo, ker sem bil pametnejši 
sem odnehal, e … 
 
Ali se spomniš kakšnega dogodka, ko ste se na primer prepirali? 
Je bilo, samo ni bilo tak hudo. Na primer … Na primer, se je sošolec zmislil, da 
sem mu, e… Če lahko rečem … 
 
Ti kar povej.  
Jebu mater. In potem je začel, ker je mogoče preslišal. In potem je začel, me 
odrivat in sva se zaradi tega stepla. Pol pa sem odnehal in sem šel stran. V 
bistvu nisem bil kriv, on je prezastopu in pol tak je blo.  
 
Ali si komu povedal, ali vaju je kdo videl? 
Videl je naš učitelj, potem pa smo se pogovorili in je bilo rešeno.   
Zakaj misliš da se največkrat pojavijo nasilni dogodki med vami? 
Ker se ne znamo ljudje pogovarjati, zato so tudi vojne po svetu. Ne znamo 
razmišljati. Ne znamo biti pravični, pošteni. En bi imel največ, drugi najmanj. In 
pol se s tem ne razumeš in pride do nasilja. Pretep je zaradi tega, ker eni si 
mislijo, da lahko naredijo vse, kar hočejo. Eni pa, ker so bolj šibkejši in to in se 
pol tem nasilnežem ne morejo upreti in oni imajo s tem veselje … Prepiri so pa 
tak na primer. Lahko, e, odvisno je, kak primer je. Če se na primer začne izzivat, 
na primer najpogostejše je to, da se s hecom začne, pa pol, ko unmu ni to všeč 
in začne, in je jezen in pol začne nazaj in pol se s tem začneš prepirati. Na 
primer mejo moraš imeti, do kam je prepir. Če pa pride do prepira, pa moraš 
ukrepati tako, da ne ogrožaš sebe ali drugega, tako da sporočiš učitelju in potem 
je on uredi zadevo.  
 
Katere oblike nasilja se ti zdi, da so najpogostejše med vami? 
Največkrat je verbalno, zaradi tega, ker na začetku, zmeraj ko se prepir začne, 
se začne z besedami. Lahko se tudi z močmi, samo največkrat je pa, tudi ko sam 
opazujem, tudi v okolici, ko grem, ko se kdo med sabo ne razume in se začne 
izzivati. Enkrat sem en primer imel, ko sem šel domov, ko hodim na avtobusno 
postajo. In sem slišal, kako sta se, en je bil na drugem koncu ceste in še ena na 



 

71 
 

drugem in sta se čez cesto zmerjala. Samo potem je en hvala bogu končal, da 
sta se pomirila.  
  
Kaj pa recimo spolno nasilje, si kdaj opazil, da bi kdo koga spolno nadlegoval? 
To na tej šoli, no tak je rečeno. Lejte, na tej osnovni šoli so bolj previdni kot 
srednje šole. Na srednji šoli si v bistvi sam sebi prepuščen in se tudi ljudje ne 
ukvarjajo s tabo. Na tej šoli, na Osnovni šoli Glazija, pa to imamo v pravilniku. 
Brez poljubljanja, brez dotikanja pa to. Na tej šoli tudi, e, če pride do tega, se 
ukrepa z vzgojnimi ukrepi, kar je sicer prav.  
  
Kaj storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe, kako odreagiraš? 
Čim bolj po pameti, da raje neham. Če on začne izzivati, če misli se stepst, grem 
stran ga pustim, grem do učitelja pa mu razložim, kaj se je zgodilo. Bo on boljše 
rešil, kot pa da bi sam fizično obračunaval. Ker to bi mi veliko, e, pač prineslo 
kake stvari, da bi dobil kak vzgojni opomin ali pa kaj takega.  
 
Kaj storiš, če opaziš, da je nekdo nesramen ali nasilen do tvojega sošolke ali 
sošolca?  
Če se res zgodi, da ga, da vidim, da ga res pretepa, da krvavi al pa kaj, mu tako 
da, e, da sam sebi ne ogrožam varnosti. Pa če sem pameten, probam rešit, 
spravit narazen. Tako tud nas učijo učitelji, če smo sposobni, naj narazen, samo 
da ne bi potem še večji konflikti bili, da probaš to rešiti. Če je pa učitelj, grem po 
pomoč.  
 
Kje najpogosteje pride do prepira ali pretepa? Ali se ti zdi, da se pogosteje zgodi 
v določenem prostoru (mogoče v garderobi, na wc-ju, na igrišču, v telovadnici, ali 
kje drugje)? 
No, ko opazujem okoli sebe sošolce pa to, je največkrat tud pri športnih 
dejavnosti pa to. Če je prekršek, en trdi da ni, drugi ja in pol se ne znajo zmeniti. 
Če pa sam, v primeru da naredim prekršek ali pa kaj, raje priznam, kot pa da bi 
tajil, ker še bolj poslabšaš zadevo in je potem še bolj zahtevno.  
 
Kdaj se ti zdi, da najpogosteje pride do nasilja med vami (pred poukom, med 
poukom, po pouku, med odmori)? 
Tudi pri pouku, ker se začnejo kaka zbadanja pol pride do tega.  
 
Ali se ti zdi, da se v svoji šoli počutiš varno? 
Moram rečt, da se zelo počutim varno, ker v prejšnji šoli ni bilo tako varno. Bolj 
nevarne so srednje šole. Tako osnovna šola, tu me 24 ur spremljajo, tudi 
spremljajo me skozi življenje. In na primer, če naredim kako napako, mi rečejo, to 
ni prav in se tudi počutim varnega. In sem, moram rečt, da sem zadovoljen s to 
šolo, varen sem. Nimam skrbi, da bi se mi kaj pripetilo, tako da se počutim fajn. 
 
Kdo vas nadzoruje med odmori (v učilnici, na hodniku, dvorišču, na stranišču)? 
Odmori so tak na primer, ko se konča ura, se na primer gre v tist razred, ki ima 
naslednjo uro. Potem pa oni dajo stvari, se pripravijo in če je na primer še štiri 
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minute, pet minut, da še gredo malo po hodnikih pa to in včasih se še kdo mal 
skrega in pride do tega. Pa tudi opazujejo učitelji, moram reči.  
 
Kaj meniš, da bi bilo potrebno spremeniti, da bi bilo manj nasilja? Kaj bi 
pomagalo?  
To tudi na splošno, ni samo v šolah, moram tudi rečt, da v državi. Preveč je 
nasilja, nasilja in teh stvari. Če bi bil jaz, da bi bil kot predsednik ali pa kaj, bi višje 
kazni in ne tak … saj so tisti nasilneži, ko kaj naredijo, ko dobijo za trinajst let na 
primer, ali pa za deset, pet let zaporne kazni. Naši zapori so preveč, tak bi rekel, 
kot hoteli. Jaz bi rad poučil tistega nasilnega, tak kot so mene. Nisem tak, da bi 
hotel koga ubit ali kaj. Sam, da se me je naučilo, da ne smem. In pol sem se 
umiril. Tak bi tudi v državi, priporočil bi hujše ukrepe kot so sedaj. Tako.  
 
Komu poveš, če je nekdo v šoli nasilen do tebe? Kdo je prvi, ki greš do njega? 
Prvi je učitelj ali učiteljica. Lejte, če bi katermu povedal, mogoče ker na primer eni 
pol še naprej, joj, oni je pa to naredil in pol to gre naprej in pol se to, to je v bistvu 
samo stvar učitelja in tistega, ki to naredi. Sam za druge to ni, da bi se vtikali v te 
zadeve.  
 
Kaj stori tvoj razrednik, razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do 
drugega?  
Prvo naredi, imamo razredno uro. Ob ponedeljkih čez cel teden pogleda po 
elektronski pošti e-asistent, da preverijo, kaj je bilo, če je kdo bil zapisan, če je 
prišlo do kakega večjega pretepa, ker pol se pogovorimo. Prvo pove vsak svoj 
dogodek, kaj se je zgodilo. Pol učitelj presodi, če gre za vzgojni ukrep ali za 
kakšno kazen. V primeru, če pride do ukrepa, po pravilih šole, zavoda za šolstvo 
mora dat ukrep, če pride, da bi kdo s škarjami napadel ali pa kaj, če pa je 
verbalno, se pa skuša na lep način, tak da se drug drugemu opraviči.  
 
Ali se pri učnih urah pogovarjate o medvrstniškem nasilju? 
Moram rečt, da nas bi rekel, izobražujejo pa to. Pri razrednih, tam je največ tega. 
Saj to je prav, jim dam velik da. 
 
O čem se pogovarjate? 
Da nasilje ni prava stvar, da lahko sam presodiš, če želiš biti nasilnež ali ne, e. 
Da to, če si nasilnež, ni lepa stvar, da to delajo samo tiste barabe. Da te barabe 
je treba ustaviti, no nasilneže. Baraba je tak, baraba je več kot nasilnež, to je že, 
ko pobija pa to.  
 
Ali imaš v spominu, da vas je obiskal kak strokovnjak, mogoče policist ali kdo 
drug na temo nasilja? 
Je bil, smo imeli tak, kak bi rekel tehniški dan, so bili reševalci, policisti in to in so, 
v bistvu oni so … Samo predstavljanje policije, kaj dela policija pa to. Da bi pa to, 
da bi to čast dobili, da bi pa en policist prišel, pa da bi nam, da bi nam tak 
predaval o nasilju, bi bilo zelo pozitivno. Pa potrebno, zaradi tega, ker se ful dela 
to nasilje.  
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Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni? Kaj je tisto, da je 
najbolj učinkovito? 
To, da spoštujemo drug drugega, če ni spoštovanja, ni nič, in pravičnost. Ker če 
si na primer nepravičen in pol se samo zaradi tega skregaš. Če imaš na primer 
prijateljstvo, ga moraš spoštovati, ga ne smeš pretepat ali kaj. Moraš spoštovati 
tudi ljudi okoli sebe. Veliko tudi opazujem druge narodnosti. Glih včeraj sem en 
primer imel, ko se je en državljan iz druge narodnosti norčeval. To ni za nikamor, 
zaradi tega, ker smo vsi ljudje. In spoštujem ljudi okoli sebe.  
 
Kako doživljaš nasilje? 
Če me kdo izziva, probam ignorirat. Če me pa preveč jezi, mu rečem, da se tako 
ne dela. 
 
Hvala za tvoje odgovore. 
 
Priloga 3: Zapis intervjuja z učenko iz Hrastnika (u. INT3) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
Otroci, da se tepejo pa to.  
  
Ali se mogoče spomniš kakšnega nasilnega dogodka, ki se ti je zgodil v šoli?   
Lani smo se kregali preveč. So bili še prejšnji učenci. Pa je bil en učenec, ko je 
bila malica in nas je pač nadlegoval, da gremo dol pač sami iskat, ker on ni hotel 
it. Pol smo pa, ko je un neki »zašpecal«, sem bila jaz kriva, pa pač, pa sem se 
slabo počutila, samo nisem nobenemu upala povedat. E, pa tudi včasih me je 
udaril, ko sem prišla domov, sem imela malo rdeče. Me je mami spraševala, kaj 
je bilo, pa sem rekla, da sem padla.  
 
Kje te je udaril?  
Pač po ramah, pa mal pač po hrbtu, ko sem imela čop, me je cuku, pa tko. Pa ko 
smo bili enkrat pri telovadbi, mi je žogo vrgel v nogo.  Sem imela celo nogo skor 
plavo. Pa … Pač, ko sem rekla, da ne bom šla dol po malico, je rekel, da moram 
it, da drugače, da ne bo v redu … Skoraj cel razred je nadlegoval, razen ene 
učenke ni, ker sta bila prijatelja. Ja pol sem, ko sem imela pa dost, sem šla pa 
učiteljici povedati. Pol ga je učiteljica kregala, samo potem je bil pa na mene 
jezen. Pa me je mal grdo gledal, pa sem še doma povedala. Pa sem rekla, da če 
bo še kaj takega naredil, da moram doma povedati ali pa učiteljici.  
 
Zakaj se pojavijo nasilni dogodki med vami učenci? 
Ker nekateri hočejo, da nekaj narediš, nekateri pa nočejo. Če koga užali, ali pa 
da ga prvi udari.  
 
Katera oblika nasilja se ti zdi, da je najpogostejša med vami učenci? 
Kreganje, samo zdaj se ne več, zdaj bolj malo. Pa tepe, ko se en tepe. To je 
največkrat.  
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Ali te je kdaj kdo spolno nadlegoval? 
Ne.  
 
Kaj največkrat storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe?  
Se obrnem na učiteljice.   
 
Kaj največkrat storiš, če opaziš, da je nekdo nasilen do tvojih sošolcev?  
Grem do učiteljice, ali pa do kakega odraslega, da, da se nehata kregati pa to.  
  
Kje najpogosteje pride do prepira ali pretepa v šoli? 
Na hodniku, pa pri malici.  
 
Kdaj najpogosteje pride do prepira ali pretepa?  
Po pouku, pred šolo.  
 
Ali se v svoji šoli počutiš varno? 
Ja. Em, učitelji so tu, ravnateljica, e, nekateri sošolci, e, podravnateljica.   
 
Kdo izmed odraslih vas nadzoruje, tako med odmori, v učilnici, na hodniku, 
dvorišču, stranišču?  
Učiteljica.   
 
Kaj meniš, da bi bilo potrebno spremeniti, da bi bilo še manj nasilja recimo na 
šoli? 
Da bi bili vsi prijatelji, da bi se vsi razumeli, pa da se ne bi tepli. Da bi se 
pogovorili, ko bi bilo kaj narobe. Pa da ne začneš, da se ne začneš tepst pa to. V 
šoli pa da se pač z učiteljico učenci pogovarjamo.  
 
Komu poveš, če je nekdo v šoli nasilen do tebe?  
Učiteljici ali pa doma.  
 
Kaj stori tvoja razredničarka, ko izve, da ste nasilni drug do drugega?  
Krega nas. Dobimo kazen ali pa dobimo več naloge.  
 
Kakšna pa je kazen? 
Se pravi, da, da ne smemo več, da bomo šli ven laufat, pa da bomo morali, e, da 
bomo morali  pospravljati po razredu, pa da moramo biti prijatelji vsi, pa se 
moramo še opravičiti.  
 
Ali se pri učnih urah kaj pogovarjate o medvrstniškem nasilju? 
Ja.  
 
Pri katerih učnih urah, o čem se pogovarjate? 
Pri ODS-ju (oddelčna skupnost) in pri socialnem učenju. Em, da si moramo vsi 
pomagati, pa da se ne smemo kregati.  
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Ali vas je kdaj na šoli obiskal kak strokovnjak? Morda policist ali pa kdo drug, s 
katerim ste se pogovarjali o medvrstniškem nasilju? 
Ja. Policist.  
 
Kaj ste se pogovarjali z njim?  
O nasilju v šoli smo govoril. Da se nobena stvar ne reši z nasiljem, da se mormo 
vsi pogovorit, da gremo do učiteljice, da ne smemo vračat, pa da se ne smemo 
kregati.   
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni drug do drugega? 
Da se vsi razumemo, da smo prijatelji, da se manj kregamo, e, pa da smo, pa da 
če je kaj narobe, da povemo učitelju.  
 
Kako doživljaš nasilje? Kako se počutiš, kadar je nekdo nasilen do tebe?  
Slabo, po eni strani bi vrnila, samo vem, da ni prav. Včasih jezn.  
 
Hvala za tvoje odgovore. 
Ni za kaj. 
 
Priloga 4: Zapis intervjuja z učencem iz Kamnika (u. INT4) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
Ja, da recimo se v šoli tepeš, pretepaš s sošolci, pa da se … Hmm. 
 
 Ali se spomniš kakšnega nasilnega dogodka? Prosim, če ga opišeš. 
Ja, ne, najbližji pretepu je bilo pred dvemi dnevi. Je bil ta prijatelj, on izziva, pa te 
stvari. Pa potem misli, da mi njemu težimo. Pa pol mi ga tud mal izzivamo s 
kravo, ko on skoz, on skoz teži. On ma skoz ene probleme, njemu se ne da un, 
pa un in pol mu govorimo krava, ker skoz muka, a ne. Mene so pobarval po 
vratu, ko smo imeli likovno. Pa mi je sošolka pomagala počistit uno barvo 
tempero dol. Pa ko sem šel tamle po servet, je men, mi je težil, pa sošolki, ki mi 
je vrat čistla. Me je kar za trebuh potegnil, pa za hrbet in naju je skup … zaletel 
obadva. Je blo kar grozno, da smo rekli, daj se umiri, ker se lahko res kaj zgodi. 
In on se težko umiri in pol on k začne, da bo pištole prinesel, pa bo prinesel nože 
v šolo, da bo ne vem kaj … pa nasilen je postal, a ne. Pri njemu sploh ne veš, a 
on resno misli, ali se zafrkava. In pol je učiteljica prišla not in pol smo se 
pogovorili, a ne … Glih prejle sem mu spet rekel, ko je do mene prišel. Če ne bi 
bilo učiteljice tam, bi ga užgal. On misli, da mi njega izzivamo, drugač pa on tud 
nas izziva. On začne težit, jaz pa ne maram, da ga užgem. Ampak enkrat ga 
bom res moral, da bo dal mir. Tko.   
 
Zakaj se ti zdi, da pride do nasilnih dogodkov med vami? 
Recimo, ko enga, kakšnega kej moti … Provociranje. Ne sprejema poraza in pol 
začne tepst, pa te stvari, pa izzivat, pa provocirat. 
 
Katere oblike nasilja so najpogostejše med vami učenci? 
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Ja sej, ne morš … to je težko rečt. Bolj so žaljivke. Pretep ne čist tko skoz, kdaj 
pa kdaj no. Težko rečt. 
 
Omenil si žaljivke. Kaj si govorite? 
E, čefur, krava … Mene pa recimo koza, kozji fikus, pa krava, pa budala, hmm pa 
kaj še? Ni tolk, da bi kaj, recimo kreten glih ne … 
 
Kaj storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe? 
Ja, jaz ga pol … udarim ga, da da mir. Al pa recimo pustim, naj on kar reče. Al pa 
sam rečem, čuden si.  
 
Kaj storiš, če opaziš, da je kdo nasilen do tvojih sošolcev? 
Rečem, dajta, daj umir se. Pa pol un prijatelj k je pol zraven, rečem, daj umirta 
se, no. Drugač bo učiteljica notr prišla in bo problem.  
 
Kje se ti zdi, da najpogosteje pride do prepira ali pretepa med vami?   
Učilnica, potem tamle k so une stopnice, pa mogoče dol jedilnica. No, ampak 
jedilnica je zelo mal …Jedilnica skor nič ni.  
  
Kdaj najpogosteje pride do nasilnih dogodkov med vami? 
Em, recimo ja pol, pol po malci. Ali pa po kosilu, pa te stvari no. Ja, če nas 
učiteljica pusti same, al pa te stvari.  
 
Ali se v svoji šoli počutiš varno, kaj bi rekel? 
Ja, počutim se varno, ampak tko učiteljica kdaj tudi komplicira, a ne. Ja, učiteljica 
kdaj pa kdaj tud ne pozna kaj preveč heca. Ona misli, da bomo mi, da bomo pet 
knjig prebral, ne vem, v teh šestih mesecih, ko smo v šoli in te stvari. Preveč 
pričakuje od nas. Ampak mi ne moremo, mi imamo zdele valeto, mamo NPZ, 
mamo teste, pa se uno učit, pa pripraviti plese. In imamo zdaj veliko stvari, no 
tako, in preveč pričakuje. Pa pr NPZ-ju so hotl ful, da bomo ful dobri, pa te stvari. 
Pa smo se pol učil glih uno stvar, k jo sploh nismo mel v testu.  
 
Kdo izmed odraslih vas nadzoruje med odmori, v učilnici, na hodniku?  
V učilnici, v … e … Učiteljica nas malo pusti mogoče same, kakšne pet, deset 
minut. Ampak drugače gremo pa mi po malci in po kosilu gremo skor tazadnji gor 
zaradi tega, da ne bi se pretepali gor. Pa da ne bi kaj razgrajal, a ne. Tko grozno 
je tam, grozn je no … spodaj bit, tam ne moreš nič delat. Ko smo v razredu ni 
nobenega, razen ko se začne pouk, pa pridejo pol učitelji, pa te stvari. 
  
Kaj misliš, da bi bilo potrebno spremenit, da bi bilo manj nasilja med vami? 
Ja, recimo, da bi se vsak teden kaj pogovarjali. Pa da bi se tudi kaj družili s 
sošolci, a ne. Da bi šli recimo nekam ven s šolo, da bi šli recimo kam, ali pa da bi 
šli recimo v Qlandijo tlele. Drugač se mi hecamo pa tko, ni tko, da bi kakšnemu 
kej grdega hotl, pa te stvari.  
 
Komu poveš, če je kdo v šoli nasilen do tebe? 



 

77 
 

Ma, jaz to nič ne povem nobenmu, itak ne bi mogu noben nič narest, ne. 
Drugače, če bi učiteljici povedali, bi pol učitlejica preveč komplicirala, pa 
neupravičene ure, pa ukor, pa te stvari. Jaz pol pustim, pa brez veze, da se pol… 
 
Kaj stori tvoja razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do drugega? 
Pogovorimo se, pa če je zares hudo, pa nam zapiše zapisnik. Al pa dobimo ukor, 
al tko. Ni tako hudo. Nismo dobil še neupravičeno, al pa tko kakšnega ukora, da 
bi se pretepal. To še nismo dobili.  
 
Ali se pri učnih urah kdaj pogovarjate o medvrstniškem nasilju?  
Ja, zdaj se že dolgo nismo nič pogovarjali. Sem že malo pozabil, kdaj smo se 
sploh nazadnje pogovarjali. Drugače pa nič. Meni se zdi, da je četrtek … hmm, 
meni se zdi, da so petki … oddelčna, takrat se pogovarjamo. Ali pa recimo 
učiteljica, če recimo, če kaj manjkam, pa mamo kakšne stvari, pa pol ona 
namesto te oddelčne, mamo slovenščino, al pa naravoslovje, al pa družbo … 
 
Ali vas je kdaj na šoli obiskal mogoče policist, ali kdo drug, s katerim ste se 
pogovarjali o medvrstniškem nasilju? 
Ja. Ja, policist pride recimo samo za te, za petarde, pa te stvari, kaj se dogaja, 
drugače pa ni tko, ne. 
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni do drug do drugega?  
Prijateljstvo … Prijateljstvo, da si zaupaš, pa da si pomagamo. Pa da se ne 
žalimo, drugače pa to je to, no tko. Da se ne žalimo, ker drugače ne bi nikamor 
prišli.  
 
Kako pa doživljaš nasilje, če se ti kaj grdega zgodi, da te eden žali ali pa udari? 
Kako se počutiš v tistem trenutku? 
Ja, grozno, a ne, se počutim. Grozno se počutim, recimo če tako rečem, daj umir 
se pismo. Al pa ga udarim, da da mir, al pa tko … Glih ne znorim, da bi glih 
znorel ne, a ne, nikol. Da bi njemu, recimo da bi mu …Ali pa mu rečem, ti si res 
budala, raj pust pa ne težit. Ni bilo tok še hudo, da bi, da bi bilo recimo kaj … Ja, 
meni je grozno v trebuhu, recimo, grozno mi je. 
 
Hvala, da si odgovarjal na vprašanja. 
 
Priloga 5: Zapis intervjuja z učencem iz Grosuplja (u. INT5) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
Mmm, nasilje, mmmm … Med vrstniki … Em, fizično ali pa verbalno. Grožnje pa 
take. Em, potem da, em … Je tudi spolno nasilje lahka. Em … Veliko nasilij je.  
Ali se spomniš kakšnega nasilnega dogodka, da ti je kdo med sošolci/sošolkami 
rekel kaj nesramnega, te udaril, ali da ti je kaj vzel mogoče? 
Em. To se mi je že, to se je že men zgodilo, pa moji sošolki.  
 
Ja.  
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Em, je od ene sošolke, njen brat, ki ne hodi več na to šolo, je enkrat nama grozil, 
da naju bo prebutal pa take, pol sva pa šla k psihologu pa učiteljici povedat in od 
takrat naprej se pač, se sploh nič več tko ne menimo. Pač sploh ne grozi več. 
Pač em, ne grozi več sploh, pa pač tole, kaj bi še povedal? 
 
Na kakšen način vama je grozil? Kaj se je dogajalo? 
Ja, em, on je e, je povedala Patricija, da je ona klicala Tejo in potem je njen brat 
prišel k Teji in v sobi vzel telefon in potem začel njej grozit. Potem je pa še mene 
poklical in je rekel, da če se zavedam, da on lahko pride takoj do mene, pa me 
prebuta pa take. Pa rekel je, da bo na šolo prišel, pa da bo cel razred prebutal pa 
take. Pol smo seveda zadevo rešili in od takrat naprej sploh ne grozi več. Tako 
da ni nobenih problemov več.  
 
Komu si najprej povedal? 
Najprej sem učiteljici Jelki. Potem … Potem sem psihologu … Potem je še enkrat 
policija prišla, pa sem vse njim še enkrat razložu.  
 
Tudi policiji si moral razložiti? 
Ja, ker s tem Matejem so imel tudi že prej težave na tej šoli. In pač, tko no … 
 
 Ali sta se potem boljše razumela? 
Ja. Najprej sem se ful bal, e, da bo res prišel, celo jokal sem se malo, tko pač, ful 
mi je bilo groza, pa strah … Ma sej on ni več na tej šoli, samo pač … Ne vem, on 
je dobil sam tak eno tako za sodišče, ne vem, nekaj takega je dobil, ko je že bil 
moj starejši brat, pa njegov prijatelj so že bili na sodišču … Tako, da so bile že 
prej z njim težave … Ja, zdej od takrat naprej me je pustil čisto pri miru.  
 
Zakaj se pojavijo nasilni dogodki med vami? 
Zaradi izzivanja.  
 
Kako se izzivate? 
Na primer, če me, na primer, če bi me kdo izzival, na primer, da sem pošelc al pa 
kaj tazga, bi se jaz pač razjezil in bi pol se ne bi mogu kontrolirat in bi pol lah 
kakšnega udaril, al pa kaj takega.  
 
Kaj to pomeni »pošlc«? 
To, da si pač v temu prilagojenemu programu.  
 
Ali ti to reče kdo iz redne šole?  
Ja, tudi včasih, samo ne dostikrat v šoli, ampak tudi kje drugje, če ga srečam, pa 
da ga, na primer, da ga jaz glih ne maram tok, pa on ne mara mene. Pol pa na 
primer, če on začne, mu rečem, daj mir, pol pa, če noče dat miru pol mau doma 
povem, pol pa doma se mal pogovorimo in pol … In pol vedno mi je oči rekel, če 
te bo še kdaj kej izzival, sam men povej, se bomo mi pogovorili. Vedno mi to 
reče.  
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Katere oblike medvrstniškega nasilja so najpogostejše med vami učenci?  
Fizično … Fizično pa verbalno. To največkrat.  
  
Kako ste fizično nasilni drug do drugega, se odrivate, klofutate, pretepate? 
Em, kokr se spomnim, se mi zdi, da je majčken mal bolj to porivanje, pa 
spotikanje. To, kar se spomnim.  
 
Kaj pa pri verbalnem? 
Pri verbalnem pa izzivanje, ne bom govoril kaj.  
 
Ja, ti kar naštej. Katere besede si govorite? 
Izzivanje kot na primer peder ali pa kaj tazga. Peder, bedak, šupak, pederčina pa 
take.  
 
Kaj največkrat storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe? 
Em … Na primer se odmaknem, pa delam, kot da nič ni, ignorancija torej, em. Ali 
pa, al pa rečem, daj mir, ker ti nič nisem naredil. Al pa mu rečem, če si pameten, 
raj nehi, pač kot pregovor pravi, da pametnejši odneha.  
 
Kaj pa narediš, če ne odneha? 
Em, potem se pa, grem stran, kot da nič ni. Če pa na primer ta nekdo udari 
kakega od mojih prijateljev, grem pa to povedati učiteljici in pol rešujemo zadevo.  
 
Kako pa potem rešujete zadevo  z učiteljico?  
Ja, povemo vse, kar je bilo, pol pa, pol pa včasih al dobi tisti, če je z nami v 
razredu dobi kakšen ukrep, ukor, al pa podpis staršem, al pa kliče starše v šolo. 
Če je pa res hudo, mu da pa opomin, pa izključitev. Če imaš dva ustnega, se mi 
zdi, pa tri pisne, pa še tri opomine, potem sledi izključitev. Se mi zdi no, vsaj tako 
sem nekako nek slišal.  
 
Kje se ti zdi, da najpogosteje pride do prepira ali do pretepa v šoli? 
Včasih na hodniku, ali pa tudi včasih v razredu.  
 
Kdaj se ti zdi, da največkrat pride do sporov med vami, pred poukom, med ali po 
pouku? 
Včasih em, med odmori, pa po pouku. Pred poukom pa še nikoli nisem videl, da 
bi blo kaj tazga.  
 
Kaj največkrat storiš, če opaziš, da je nekdo nasilen do tvojih sošolcev? 
Grem do učiteljice, pa psihologa, ali pa po kakšnega prijatelja, da pol on to 
razreši, če je večji pa močnejši.  
 
Ali se v svoji šoli počutiš varno? 
Hm, bol tko tko, včasih ne, včasih ja. Pač, kadar mi kdo grozi, se počutim bolj 
tako kokr v nevarnosti, kadar pa nič ni, pa pol bolj tko varnega pa to … Saj zdaj v 
bistvu ni več tega, groženj pa to. Pa, em, včasih se malo pohecamo, pa potem 
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tista oseba to resno jemlje in pol povem, da je to samo šala, da ne mislimo zares. 
Pol pa on ne posluša, pa to res kot dobesedno vzame pa to.  
 
Ali vas kdo od odraslih nadzoruje med odmori (v učilnici, na hodniku, v 
stranišču)?  
Hišnik. Hišnik ali pa tudi kakšna učiteljica, če pride mimo. Ali pa učitelj.  
  
Kaj meniš, da bi bilo potrebno spremeniti, narediti, da bi bilo na šoli manj nasilja?  
Em, kazen na primer. Smo se že z učiteljico pogovarjali lani, pa predlani, da če 
bo kdo kaj, če ima kdo na primer kaj pisno opozorilo, da mora potem en teden na 
primer sam odnašat malico, prinašat, pospravljat učilnico, pa take. Pa pomagat 
čistilkam WC pospravljat, pa tako, tako nekako smo se pogovarjali … En moj 
bivši sošolec, meni se zdi, da mu je bilo ime Miha, je bil enkrat pač poreden, pa 
je mogu to delati. Saj zdaj je na drugi šoli, ko sem ga nazadnje videl, čist 
spremenil se je. Čist lepo prijazen pa to. 
 
Ali po tvojem  mnenju pomaga še kakšen drug ukrep? 
Gremo do psihologa, pa mora potem poravnavo pisat … 
 
Komu poveš, če je nekdo v šoli nasilen do tebe? 
Najprej, vedno pravi učiteljica, da se moramo najprej na učitelje obrniti, potem pa 
če je pa še hujše pa na psihologa. Včasih pa tudi do ravnatelja, pa to.  
 
Kaj stori tvoja razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do drugega? 
Ja, najprej pokliče vse tiste, ki so videli, pa ki so sodelovali v tem. In pol morajo 
vsi vse po resnici povedati, kaj se je sploh, s čim se je to sploh začelo. In potem 
mora en za kazen dobiti pisno opozorilo, em pa take.  
 
Ali se pri učnih urah pogovarjate o medvrstniškem nasilju?  
Em, pri oddelčni smo se e, lani, pa predlan, pa še od šestega razreda smo se 
vedno pri razredni uri pogovarjali o tem nasilju. O verbalnem, spolnem, pa 
fizičnem smo se vedno pogovarjali.  
 
Ali vas je kdaj na šoli obiskal kakšen strokovnjak, morda iz centra za socialno 
delo ali iz policije, ki je predaval o medvrstniškem nasilju?  
Ne bi vedel. Aja, policija je pa prišla zaradi petard vsako leto, zaradi petard, to.  
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni drug do drugega? 
Em, bi povedal, da se naj najprej pogovorita, predno začneta s pretepom. In pol, 
da pa ko razrešita problem, se samo dogovorita, da se to nič več ne zgodi, da se 
tega nič več ne bi ponovilo. To, karkoli že … Da najprej moramo sploh izvedet, 
kaj se je sploh dogajal. Ker včasih se tudi to dogaja, da en obsoja drugega, ko 
sploh ne ve, zakaj se gre in pol na primer, če bi mi en sošolec govoril, kaj si to pa 
to delal, da bi potlej … In da bi potlej, e, pač rekel, najprej preveri, kaj se je 
zgodilo, potem pa obsojaj … Tako nekako. 
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Kako se počutiš, če si vpleten v medvrstniško nasilje? 
Bolj takega … Ogroženega. Bolj žalostno, pa ogroženega. Em … Najprej 
premislim, kaj je sploh bilo. Če bi se spomnil, če sem kaj imel s tem, da se je ta 
prepir začel al pa kaj takega, pol bi pa, če bi se to res kaj zgodilo bi mu rekel, 
zdaj sem se spomnil, kaj sem ti naredil  in pač mu rečem, da mi je žal in če mi 
lahko odpusti.   
 
Hvala za tvoje odgovore. 
Prosim.  
 
Priloga 6: Zapis intervjuja z učencem iz Novega mesta (u. INT6) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
Men pomeni, pomen izraz medvrstniško nasilje zato, ker je, se dogaja to nasilje 
med takimi kot na primer, kot sem jaz … Em, prijatelji, pa prijatelji, sošolci, 
sorodniki pa taki.  
 
Ali se spomniš kakšnega nasilnega dogodka, ki ti je zelo ostal v spominu in se ti 
je zgodil v šoli?  
Ja, lih v sredo se je zgodilo tlele na igrišču eno nasilje, v živo se mi je zgodilo. 
Dva, tako na besedi, dva cigana prideta, mi vzameta sončna očala in si začneta 
podajati, a ne. In jaz seveda ponorim in pol in pol in pol se začnemo odrivati in 
jaz ponorim in pokličem učitelja, ampak ni nič pomagalo, ni me slišal in potem sta 
še začela preklinjati in pol sem, pol sem pa še po nesreči vrgel eno vejo, skoraj 
sem zadel enega v nogo, ampak mi potem ni ratalo in potem so učiteljice prišle, 
ne.  
 
Kaj se je zgodilo potem? 
Pol so pa one so to uredile, a ne.  
 
Na kakšen način so uredile? 
 No, z nasiljem glih ne. In potem je prišel en Rom in je začel tako pesti kazat, kot 
da bi … je rekel, no, a se greš tepst, pa si nisem upal. Pol je pa učiteljica prišla in 
so jih dal stran od mene. In potem sem šel in tudi jaz sem se odmaknil. Ja, nič, 
jaz sem samo hotel samo mal bit sam in potem in onadva sta skoz za mano 
rinila. Jaz sem hotel biti pa sam in onadva sta skoz, kamor sem šel jaz, sta 
onadva šla. In potem mi je živc, mi je film počil in sem znorel potem, a ne. Nič 
jima nisem rekel, samo prosil sem ju, da mi dasta nazaj to, kar je moje. No in 
onadva nista ubogala, a ne. Jaz sem šel stran in oni so jih dal stran od mene in 
smo rešili stvar s tem.  
 
Ali si dobil potem nazaj svoja sončna očala? 
Ja. 
 
Zakaj se ti zdi, da se pojavijo nasilni dogodki med vami?  
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Ja eni, eni izzivajo, tako zanalašč izzivajo, eni zmerjajo, pa eni … eni vpijejo 
name, pa nisem nič naredil. Eni me kar tako izzivajo iz zabave, ker vedo, da bom 
ponorel vsakič, ko me bo en tako grdo izzival, zato se to zgodi.  
 
Katere oblike medvrstniškega nasilja so najpogostejše med vami? 
Izzivanje, pa izzivanje in ne vem kaj. Izzivanje, ja samo to.  
Kaj ti rečejo, s katerimi besedami te izzivajo? 
Ja, ne bom no … Ja, jaz imam iz imena, iz svojega imena Luka imam veliko rim. 
In to se potem zgodi. Izzivajo. Tako, jaz imam veliko rim potem. In potem se iz 
tega zgodi izzivanje, kot ne vem, kaj … 
 
Ali ste še kako drugače nasilni drug do drugega? 
Hm, ja nič, samo to izzivanje skoz. Nič drugega samo izzivanje.  
 
Kaj največkrat storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe?   
Ja, postanem žalosten in potem, ko me izziva znorim, ne. In najraj se mi zazdi, 
da bi udaril. Potem ne udarim, samo, samo rečem naj nehajo, ali pa včasih tud 
sploh ne slišim.  
 
Kaj največkrat storiš, če opaziš, da je kdo nasilen do tvojega sošolca/sošolke? 
Pol pa jaz rečem, naj nehajo to delati, da se to ne sme delati, ne. Pa tudi branim 
svoje sošolce, svoje prijatelje, ne. Če nekdo drug izziva, pa jaz rečem, da tega 
ne smejo početi.  
 
Kje se ti zdi, da največkrat pride do nasilnih dogodkov med vami? 
Ja, največ je v jedilnici. V jedilnici, ko tam cela šola je v jedilnici in tam je glih 
priložnost, da začnejo izzivati. Med poukom ne … Ali pa med kosilom. Cela šola 
je med kosilom in potem tam se najbolj izziva … In zato, tam se največ zgodi 
kakšno nasilje, ne. To, če se srečamo na igrišču kje, tud tam se zgodi kakšno  
izzivanje, ampak ne … Ne velikokrat, tko včasih.  
 
Kdaj se ti zdi, pride največkrat do nasilnih dogodkov med vami? 
Med odmorom bi rekel jaz, med odmorom, ja. 
  
Kaj meniš, ali si v svoji šoli varen? 
Sem, ja. Na nek način sem varen ja, ker  so učitelji zraven, ne. Sam počutim se 
varnega takrat, a ne, takrat, ko je kakšen učitelj zraven. Al pa tako. Ja, če ne bi 
bilo učiteljev zraven, bi se sigurno zgodil kakšen pretep in zato, zato se jaz z 
njimi počutim varno.  
 
Kdo izmed odraslih vas nadzoruje med odmori?   
Učiteljica večkrat. Učiteljica.     
 
Kaj meniš, bi bilo potrebno narediti ali pa spremeniti, da bi bilo še manj nasilja, 
da bi se bolj razumeli?  
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Ja, ja,… da, da  … učitelji to ukrepajo, ne. Da bi bilo manj nasilja na šoli, da 
učitelji ukrepajo, al pa ravnateljica, da kaj naredi proti temu. Da ne bi bilo več tok 
nasilja, kot ga je.  
 
Kaj pa ti kot učenec, kaj misliš, na kakšen način lahko vplivaš, da bi se bolj 
razumeli s sošolci in sošolkami? 
Ja. To lahko ja. Da bi bili vsi skupaj prijatelji, da se ne bi kregali in da bi se imeli 
fajn, da bi užival, ne. Tako malo bolj, malo bolj na izi, a ne, da bi bili vsi tako 
prijatelji, da bi bili vsi prijazni drug do drugega. Nič druzga. Samo to, to je 
najboljš, ne pa da se stalno kregamo. To res ne vpliva na dobro.  
 
Komu poveš, če je nekdo nasilen do tebe? 
Povem učiteljici, učiteljici povem največkrat, če je nekdo nasilen do mene, ne. Pa 
tudi naši Blanki povem, ne.  
 
Ali je to vaša svetovalna delavka? 
Ja, svetovalni delavki povem tudi večkrat. Ali pa moji psihiatrici v bolnici tudi 
večkrat povem, če je nekdo nasilen do mene.  
 
Kaj stori tvoja razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do drugega?  
Ukrepa takoj, ko vidi. Da nas narazen in se z vsakim potem pogovori tako da … 
 
Ali se pogovori še s kom drugim, razen z vami?  
Ja, tudi s kakšnim staršem se pogovori, tako da … 
 
Ali se pri učnih urah pogovarjate o medvrstniškem nasilju?  
Ja, samo takrat, kadar se zgodi nasilje kakšen dan, takrat se pa začnemo 
pogovarjati. Drugače pa zdaj že dolgo časa ni bilo nič kaj takega pogovora. 
Nobenga.  
  
Ali vas je kdaj na šoli obiskal strokovnjak, s katerim ste se pogovarjali o 
medvrstniškem nasilju? 
Ja, ja, je bil. Je bil en strokovnjak, ja, že trikrat je bil tle na šoli. Pa smo se skoz o 
nasilju pogovarjali, smo imeli delavnice take.  
 
Ali se morda spomniš, o čem ste se pogovarjali?  
O nasilju pa tko, da ne smemo, če nas kdo izziva, da ne smemo, ne smemo ga 
poslušat. Se moramo delati, da je tist, ki nas izziva, da je tisto zid, ne, tko da ga 
potem ne slišimo. Ali pa tko smo se še pogovarjali, če je slučajno kakšen 
sošolec, al pa recimo kakšen moj prijatelj na primer ali pa kakšen drug otrok 
majhen napaden na šoli, kako odreagirati, to smo se tudi pogovarjali. Treba je 
steči hitro do učiteljice in jo hitro poklicati in prpelat tam, kjer je bil napaden.  
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni drug do drugega?  
Prijatelji, da se razumemo drug z drugim, pa da se mamo fajn. Pa da smo skoz 
prijatelji, pa da se nič ne kregamo, pa nič. Da smo prijatelji, ne.  
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Kako doživljaš nasilje recimo v tistem trenutku, ko je nekdo žaljiv ali nasilen do 
tebe? 
Ja jezo, pa žalost, pa, pa … Večkrat kr jezo, ker jaz imam take probleme, da se 
ne morem včasih tud ne sploh skontrolirati, včasih mi tako film poči, da delam, 
vse delam. Sploh se ne morem zaustaviti.  
 
Kaj takrat narediš? 
Ja, včasih udarim kam po mizi al pa kam drugam udarim, a ne, tako mal iz jeze 
pa tko. 
 
Ali tudi koga udariš, kadar si jezen? 
Ne, tega pa ne delam jaz.  
 
Hvala za pogovor.  
Hvala. 
 
Priloga 7: Zapis intervjuja z učenko iz Ljubljane (u. INT7) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
E … Ja, da se na primer skregamo s … pač s sošolci, pa tudi lahko pride, da se 
pretepejo.  
 
Ali se spomniš kakšnega nasilnega dogodka, ko je bil nekdo nesramen ali 
drugače nasilen do tebe? 
Ja, kdaj pa kdaj me je tudi sošolec, pa tko začne udarjat pa tko, pa jaz rečem naj 
neha, pol pa če ne neha, učiteljici rečemo. Če pa tud pol noče, ga malo pošljemo 
ven, da se umiri … Enkrat, ko smo se pač sprehajali, ko smo šli na sprehod, e, je 
pač sošolec je hodil za mano in jaz, kako o sem hodla, on je mene spotaknil in 
pol sem padla in tukaj sem imela pač dve rani pri očesu. Sem se pač podrajsala 
po pločniku.  
 
Kaj se je zgodilo potem? 
Ja, učiteljica je pristopila in potlej je vprašala, kdo je to naredil. In pol so pač rekli, 
da je to moj sošolec naredil in pol mu je rekla in sem se umirila. In tud pol, ko 
smo prišli nazaj v šolo je šel takoj k ravnateljici in je napisal pač en tak spis in so 
po pošti poslali in to je pač opravičilo … On napiše, pač ta, ki je to naredil, 
sošolec to napiše. Pol pa napiše naslov, pol se pa pošlje po meni, pa pride k 
meni pošta. 
 
Ali sta se potem bolje razumela? 
Em … Ja. Tko, kdaj pa kdaj se zdej tud skregava pa neki, pol se pa čez neki 
časa pobotava. Pač, pozabi na to in vse.   
Zakaj misliš, da se pojavljajo nasilni dogodki med vami?  
Na primer, če nekaj rečemo, pa pol se strinjamo, eni se pa ne strinjajo, pol pa 
pride do krega. Pa lahko tudi, da se tepejo pa to. Ali pa se nekaj spomne, ko je 
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že nazaj, pač ne vem, kako dolgo nazaj že bilo, pol pa od takrat se pol začne 
kregat pa to vse.  
 
Katere oblike nasilja se ti zdi, da so najpogostejše med vami?  
Em, da se kregamo.  
 
V zvezi s čim se prepirate? 
Pa na primer pri športni, če igrajo nogomet ali pa nekaj, pol pa če je gol na 
primer, pol se pa začnejo kregat, pa nekaj se tko …  
 
Kaj pa fizično nasilje? Ali se morda spotikate, udarite ali kaj takega? 
Ja, to se tudi dogaja v razredu, kdaj pa kdaj. Pač nekdo stoji ali pa nekaj, od 
zadaj pride, pa porine mal. Pol pa tako reče, da ni, da je en drug bil in tako. Pa 
šlatajo, ali pa če hodiš, te brcnejo po riti, ali pa tudi udarijo … Ali pa stoji za tabo, 
men gre to ful na živce, če nekdo stoji za mano … pač hoče se me dotaknit, pol 
pa rečem ne, da naj gre stran, ali pa tako. 
 
Kaj največkrat storiš, kadar je nekdo nasilen do tebe?  
Umaknem se, ali pa mu rečem, naj neha. Če pa ne neha, povem učiteljici, pa 
učiteljica pol reče.  
 
Kaj narediš, če je nekdo nasilen do tvoje sošolke ali sošolca? 
Pol rečem, naj neha, da jo pust pri miru, da se pač ne spravlja na druge. Em, pol 
če pa ne uboga … Pa učiteljici spet povem. 
 
Kje največkrat pride do nasilnih dogodkov med vami? 
Ja, pač tako v razredu se večkrat pa tko. Mogoče kdaj pa kdaj tudi pač na 
hodnikih, ko čakamo učiteljico, da pride, pa nekaj o sošolki govorijo pa tako.  
 
Kdaj najpogosteje pride do nasilnih dogodkov med vami? 
Med odmorom, pač med ta daljšim, to je tako nekako, tako pol ure. Tako nekako. 
   
Ali se v svoji šoli počutiš varno?  
Em, pač, ko sem prišla, pač tako mi je bilo ful čuden, pol po nekaj časa pa sem 
spoznala prijatelje … pa sem se počutila varno. Em, ja, kdaj pa kdaj tud drug 
drugega varujemo, ali pa rečemo, naj neha … pol tko.  
 
Kdo izmed odraslimi vas nadzoruje med odmori? 
Učitelj, ki je na hodniku, pa neki … In če začnemo neki kričat, on pride noter in 
vpraša, kaj je bilo. In vse je pol mir pa tko … 
 
Kaj meniš, da bi bilo potrebno narediti ali spremeniti, da bi se s sošolci bolj 
razumeli, da bi bili manj nasilni drug do drugega? 
Em, da smo tiho in da …. Em, uf, da se spoštujemo. Ja, pač, da smo en do 
drugega, da smo prijazni … Pa pogovoriti z odraslimi ali pa z učiteljico.  
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Kaj stori Vaša razredničarka v primeru medvrstniškega nasilja? 
Mhm, bi ga poslal ravnateljici, pa bi bil tam v pisarni. Ali pa če recimo med 
odmori, da ga pošlje ven iz razreda, na primer, da gre v drug razred pojest, pol 
pa ko poje, in ko se konča … pač odmor, da pride nazaj v razred.  
 
Komu poveš, če je nekdo v šoli nasilen do tebe?  
Učiteljici in pa doma staršem.  
 
Kaj stori tvoj razrednik, razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do 
drugega?  
Se pogovorimo. Ali pa ga pošlje ravnateljici in pol se oni tam pol pogovarjajo, 
kakšna bo kazen, pa take pač stvari.  
 
Kakšne kazni vam določijo? 
E, na primer, če nekaj naredijo, pol pa imajo vzgojni opomin, to kaj imajo. Pa pol 
imajo ne vem  koliko dni, da delajo. Po šoli ostanejo, pol pa razrede, na primer 
naše ali pa zunaj, kjer imamo vrt, pa tudi tam pomagajo pa te stvari.  
 
Ali se pri učnih urah pogovarjate o medvrstniškem nasilju, pri katerih? 
Ja, kdaj pa kdaj tudi na razrednih urah, tako. Ali pa če se na primer kaj zgodi, pol 
se pa takrat največkrat tako pogovorimo. Ko se nekaj zgodi in se pol pogovorimo 
z učiteljico.  
 
Ali vas je kdaj na šoli obiskal strokovnjak ali kdo drug, s katerim ste se 
pogovarjali o medvrstniškem nasilju?  
Ne.  
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni drug do drugega? 
Da pustimo tistega pri miru, če ti pač nagaja ali nekaj. Pa da se umakneš stran 
od njega, da ga ne gledaš in tako.  
 
Ali je še kaj drugega mogoče, poleg tega?  
Pol poveš tudi učiteljici, pa pol učiteljica pove ravnateljici, pa pol iščejo kazen 
…in tako. Če se on hoče s tabo, ti probaš, da se ne kregaš z njim. Si prijazen do 
njega in tako.  
 
Kako doživljaš nasilje? Če se ti zgodi nekaj nasilnega, kako se počutiš v tistem 
trenutku? 
Em, žalostna, pa tako prestrašena kdaj pa kdaj … 
 
Hvala za pogovor. 
 
Priloga 8: Zapis intervjuja z učenko iz Kranja (u. INT8) 
 
Kaj pomeni izraz medvrstniško nasilje? 
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Ja da … Ja, da se ljudje med sabo pač tepejo, pa kaj groznega govorijo, e, pa … 
ne vem.  
 
Kaj meniš, da pomeni beseda medvrstniško? 
Ja, k so isto stari.  Sošolci … 
 
Ali se ti je morda zgodil kakšen nasilen dogodek iz strani sošolk ali sošolcev? 
Prosim, če ga lahko podrobno opišeš (kdo je bil vpleten, kaj se je zgodilo)? 
Ja, po sms - jih mi je en moj sošolec pisal, pa pač mi je pisal taka sporočila, bolj 
grozna tko.  
 
Kaj ti je pisal? 
Ja, da bi mi, ne vem, na puloverju ta dva knofa, pa ne vem tko.   
 
Kako si se počutila, ko si prebrala to sporočilo?  
Ja ni mi bilo dobro, ogroženo sem se počutila, pa tko.  
 
Ali si komu povedala o tem?  
Ja mamici, pa pol še učiteljici … Ja, poklicali so starše njegove, da so razčistili z 
učiteljico, pa da so se pogovorili. Ja, pa še psihologinja je bila zraven.  
 
Ali je bil tudi ta fant prisoten pri pogovoru?  
Ja. Jaz pa nisem bila, samo njegovi straši so bili … Ja no, pol je pa nehal.  
 
Kaj misliš, zakaj se pojavijo nasilni dogodki med vami? 
Ja, ne vem, hočejo se s tem pokazat, pač hočejo bit,  kako se že reče …. Zbujati 
pozornost. Al pa tko, al pa da hočejo na tak način povedati, da jim je ena všeč, al 
pa, ne vem … 
 
Katere oblike medvrstniškega nasilja so najpogostejše med vami učenci? 
Ja, žaljivke. 
 
Kaj si pa rečete? 
Ja, grde besede. Jebi se, mamicu ti, em …, ne vem, bolj te, pa fak, pa tko.  
 
Ali je že kdaj kdo komu morda izmaknil tudi kakšno stvar? 
Ja, to tudi. To en sošolc dela drugemu sošolcu, da stvari skriva in pol … Pa meni 
je tudi copate že skrival. Pol se pa tam smeji, pol mu pa stokrat rečeš, da da 
nazaj, pa to njega boli. Sam pol da, če učiteljici poveš, pa če mu reče.  
 
Ali se ti zdi, da te je kdo neprimerno, spolno nadlegoval? 
Ja, tudi.  
  
Na kakšen način te je nadlegoval? 
Ja po riti, pa tko. Včasih kdo reče: »Ja kok bi te, pa to.« 
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Kaj največkrat storiš, kadar je kdo žaljiv ali nasilen do tebe? 
Ja, umaknem se. Al pa grem učiteljici povedati ali pa doma staršem povem tudi.  
 
Kaj največkrat storiš, če opaziš, da je nekdo nasilen do tvojih sošolk ali 
sošolcev?  
Ja, branim jih, pa tudi včasih recimo učiteljici povem, a ne, ker mi ni vseeno, če je 
prijateljica.  
 
Kje najpogosteje pride do nasilnih dogodkov med vami? 
Učilnica. Na hodniku ne, k smo v razredu bolj skup, bolj v učilnici.  
 
Kdaj najpogosteje pride do prepira ali pretepa? Je to bolj med odmorom, pred 
poukom, po pouku? 
Med odmorom.  
 
Ali se na svoji šoli počutiš varno, kaj meniš? 
Zaenkrat ja … Ja, ker so tako dobri učitelji, pa tudi kej sošolci ti kakšni pomagajo, 
tko.   
 
Kdo izmed odraslih vas pa nadzoruje med odmori, v učilnici, na hodnikih, na 
dvorišču, stranišču? 
Učiteljica.  
 
Kaj meniš, da bi bilo potrebno spremeniti ali pa narediti, da bi bilo na vaši šoli 
manj nasilja?  
Hm, to pa ne vem.  
 
Kaj je pomembno, da se čim bolj razumete med sabo?  
Da se čim manj kregamo, prepiramo. Samo ne vem, kako bi to … Da je treba 
starše poklicati. 
 
Kaj pa učenci sami lahko naredite za boljše razumevanje? 
Ja, tudi bi se lahk probal pogovort … sam to se bolj težko. Da bi prišli skup, pa 
da bi se v krogu usedli, pa da bi se pogovorili, ane, od tega nasilja pa to, da bi 
blo čim manj tega … 
 
Komu poveš, če je nekdo v šoli nasilen do tebe? 
Em … Učiteljici, pa staršem, pa najboljšim prijateljicam, če jih imam, pokličem … 
 
Kaj stori tvoja razredničarka, ko izve, da ste bili nasilni drug do drugega?  
Ja, jezna je, pa proba razrešiti, a ne, na lep način se probamo pogovoriti, samo 
včasih to ne pomaga tlele. Ja, pa ravnatelja proba poklicat, ali pa psihologa.  
 
Ali se pri učnih urah pogovarjate o medvrstniškem nasilju? 
Ja, tudi. Pri naravoslovju smo se.  
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Kakšna tema je bila pri naravoslovju? 
Em, ja družina, pa je bilo tam nasilje. Pa tud pol smo mel to odraščanje pri fantih 
in pri dekletih. Glih tud dons smo tele pri družbi mel medije, pa glede facebooka, 
kaj pišejo pa to.  
 
Ali vas je kdaj na šoli obiskal strokovnjak, morda policist ali kdo drug, katerim ste 
se pogovarjali o medvrstniškem nasilju? 
Ja. Tudi. Je prišel enkrat predvajat tlele, sam ne vem, katera tema je bila. Vem 
pa da je bil tlele tud policaj.  
 
Ali je prišel kdaj tudi kakšen psiholog v zvezi s to temo? 
Ja, imamo tud par takih. Velikrat pridejo tudi iz unega zavoda, kako je že, pa pač 
predvajajo mal to o drogah pa to, pa tudi to o nasilju pa to. Smo tudi že gledali 
ene video posnetke, kaj se dogaja. Un zavod, mislim tam je, zraven je, nasproti 
zdravstvenega doma.  
 
Kaj po tvojem mnenju najbolj pomaga, da ste manj nasilni drug do drugega, da 
se bolj razumete? 
Hmm. Ja, da nisi tako trmast, a ne. Mislim, da probaš na lep način povedati, da 
naj neha … Pa da, da pač to nam ne paše, ali pa greš stran, a ne. Pa da se 
pomiriš, pa da pol probaš.  
 
Kako se počutiš, kadar je nekdo nasilen do tebe? 
Počutim se ogroženo. 
 
Hvala za tvoje odgovore. 
 
Priloga 9: Zapis intervjuja z učiteljico iz Maribora (U. INT1) 
 
Zakaj po Vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
MDR? 
Problem je, kadar sta v razredu »provokator« in nekdo, ki se pusti sprovocirati. 
Ne da in ne da miru in potem drugi reagira. Prepiri se začnejo s tem, kaj je nekdo 
rekel, ali kaj nekdo misli, da je drugi rekel. Če tega ne ustaviš, lahko pride do 
fizičnega obračunavanja. 
 
Kakšne so po Vaših izkušnjah značilnosti medvrstniškega nasilja med učenci?  
Letos ni nekega spolnega nadlegovanja. Se je pa ena od punc »ponujala« 
fantom po facebooku, tako da smo se s tem ukvarjali. Punce so precej klepetave 
in se hitro verbalno sporečejo. Če jih ne ustaviš, pride do pravega vreščanja. Pri 
fantih pride prej do pretepa. 
 
Katere vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci? Katere izmed 
navedenih vrst medvrstniškega nasilja so najpogostejše?  
Največ je verbalnega nasilja, ne. Potem pa to lahko preraste tudi na raven 
fizičnega. Čeprav recimo na hodnikih mogoče pride …  V razredu, med sošolci 
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istega razreda je mogoče več verbalnega. Če pa pride do nasilja med učenci 
različnih oddelkov, pa bo prej prišlo do fizičnega nasilja, ne… Se pravi na 
hodniku proba nogo podstavit, koga boksniti, ali pa kaj takega. 
 
Ali lahko prosim opišete konkreten primer medvrstniškega nasilja?  
Naš razred je precej umirjen, prihaja bolj do prepirov. Je pa v sosednjem razredu 
fant, ki veliko izziva sošolce. Eden, ki je bolj impulziven, se je sicer dolgo 
zadrževal, ampak potem ni več zmogel in je fizično obračunal s provokatorjem. 
Starši fanta, ki provocira, so tudi zelo zaščitniški in so burno reagirali. Pred 
časom smo imeli fanta, Roma, ki je ustrahoval cel razred, celo šolo, prišlo je tudi 
do poškodb. Z leti se je precej zredil in je bil prava masa. Bil je mladoleten in v 
takšnih primerih šola nima na voljo pravih ukrepov. Na koncu je imel organiziran 
individualen pouk. Na srečo so se starši s tem strinjali, saj je bil tudi do njih doma 
nasilen. Problem je, da starši nasilne otroke, ko so manjši, velikokrat zagovarjajo, 
ko v šoli opozarjamo, kaj se dogaja. Kasneje, ko so večji in jim niso kos, pa 
pridejo prosit za pomoč, a takrat je že pozno. 
 
Kako ukrepate, ko opazite medvrstniško nasilje? Prosim Vas, da opišete 
postopek obravnave žrtve in povzročitelja, potem ko se je zgodilo medvrstniško 
nasilje? 
Vedno pogovor z obema. Če pride do hujših zadev se vključi tudi svetovalna 
služba in seveda policija. 
Oz. najprej se pogovoriš z žrtvijo seveda. Najprej vedno pogovor, da se stvari iz 
obeh zornih kotov slišita. Ker vedno vsak pove po svoje. Šele potem najdeš 
neke, neke objektivne razloge, zakaj je do tega prišlo, ne. Ko slišiš enega in 
drugega. Najprej razrednik, potem pa svetovalna služba,  vodstvo šole, potem pa 
tudi zunanje institucije in seveda starši, ne. Starši obvezno že od vsega začetka, 
kadar gre to za nek tak hujši, hujši primer. 
 
Kateri ukrepi se Vam zdijo najučinkovitejši pri obravnavi medvrstniškega nasilja, 
potem ko se je medvrstniško nasilje zgodilo?  
Pogovori. Pogovor in mislim v skrajnem primeru družbeno koristno delo, ki ga 
pač uvedemo, ker ga imamo v vzgojnem načrtu na razpolago. To je neko delo, ki 
ga potem učenec izvaja pod nadzorstvom tudi s tem, da obvestimo starše o tem, 
ne. Dajemo sicer tudi opomine, ampak veliko bolj so učinkoviti ukrepi, ko učenec 
po pouku opravlja družbeno koristna dela, pomaga snažilki itd. Učinkovito je tudi, 
kadar sodelujejo starši. 
 
Kateri ukrepi so po Vašem mnenju najbolj učinkoviti pri preprečevanju nasilja? 
Z učenci si veliko skupaj v razredu, dobro jih poznaš. Pozoren moraš biti na vsak 
gib. Pri prvih znakih je potrebno preprečiti, da se ne stopnjuje. Sproti je potrebno 
reševati situacije s pogovorom, pri vsaki učni uri, čeprav je včasih naporno 
tolikokrat ponavljati eno in isto. Na naši šoli smo učitelji vedno z njimi med 
odmori, pred poukom, po pouku, pri kosilu. Predmetni učitelj počaka, da preda 
razred drugemu predmetnemu učitelju. V večini razredov je zraven učitelja še 
spremljevalec gibalno oviranega učenca, tako da učenci nikoli niso sami. Na 
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stranišče lahko gre samo eden učenec naenkrat …Tam, kjer se starši pozitivno 
odzivajo … Obvestimo starše, se skupaj pogovorimo in potem je to lahko zelo 
učinkovito v vseh primerih, če pa starši ne sodelujejo, potem pač tega žal ne 
moreš narediti, ne. 
 
Kako je na vaši šoli poskrbljeno za varnost učencev?  
Pri vhodu je ponavadi informator, zaposlen preko javnih del. Letos ga sicer ni, ga 
niso odobrili … In to da smo vsi z učenci, da je tudi v jedilnici učitelj prisoten do 
konca, ne. 
 
Kaj bi bilo po Vašem mnenju potrebno narediti/spremeniti, da bi se varnost na 
šoli še povečala? 
Zelo bi bilo dobro, da bi bilo več svetovalnih delavcev, oz. da bi bilo več 
svetovalne službe na razpolago. Mhm. Ker tu se marsikaj v skupini da še 
narediti, ker pri oddelčni skupnosti tisto eno uro tedensko ne pridemo vedno 
vsemu do konca. Namenimo pa tudi vsako uro nekaj časa temu reševanju 
spornih odnosov. 
 
Ali svetovalna služba individualno obravnava učence? 
Tudi. To je pa odvisno od tega, kakšna je problematika. Nekateri učenci so 
obravnavani individualno skozi celo šolsko leto, mhm, nekateri so samo 
skupinsko, recimo imamo skupino deklic, iz tretje triade, potem imamo skupino 
vozičkarjev, da oni malo več medsebojno komunikacijo, ne. Mhm. Potem imamo 
recimo tudi v parih obravnave pri pedagogih, nekaj pa je individualnih.  
 
V okviru katerih učnih ur oziroma učnih tem pri pouku se z učenci pogovarjate o 
medvrstniškem nasilju?  
Predvsem pri oddelčnih  skupnostih, tisto je prav tematsko namenjeno temu 
projektu, mhm, eeee »To sem jaz« … mhm, ali pa potem pri vsaki uri sproti, na 
začetku vsaj 5- 10 minut skoraj vedno gre za to razčiščevanje tega kaj je bilo, kje 
je bilo, kdo je bil s kom in vse tak naprej… mhm … tudi pri družboslovju, a tam je 
bolj teoretično, ne tako življenjsko … Ja, mi imamo letos projekt »To sem jaz«. In 
v okviru projekta imamo delavnice Deset korakov do boljše samopodobe, 
priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom, ki ga je napisala Alenka 
Tacol … mhm, vsebuje deset tem z delavnicami, posamezne teme trajajo po eno 
uro, nekatere dve, nekatere tri. In so res zelo dobro pripravljene, tudi igra vlog je 
vmes, recimo se odigra določene situacije na različne načine, učenci izredno radi 
sodelujejo. Je pa treba malo prilagoditi te stvari, ker so malo na previsokem 
nivoju, priročnik je za redne šole narejen. 
 
Na kakšen način se pedagoški delavci dodatno izobražujete na temo 
medvrstniškega nasilja? 
Ja, imamo tudi zunanje sodelavce, ki pripravijo razna predavanja. Delavnice  
smo imeli večkrat na to temo, pa tudi sami se ogromno o tem pogovarjamo, ne 
… Tudi za starše so predavanja in takrat smo tudi učitelji prisotni. Imeli pa smo 
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tudi v okviru izobraževanj v počitnicami tudi to temo, mhm, nasilje, odnosi, v 
glavnem vse v zvezi s tem, ne. 
 
Kdo bi moral po Vašem mnenju/izkušnjah še sodelovati v postopku obravnave 
žrtve in povzročitelja? 
Najbolj pomembno je, da sodelujejo starši. In če se starši odzivajo, se tudi 
učinkovito te stvari rešujejo, ne. Svetovalna služba, vodstvo šole, itak učitelji, ne 
samo razrednik, tudi učitelji predmetov. Torej vsi učitelji. In tudi najbolj učinkovito 
je bilo takrat, ko smo res vsi učitelji stopili skupaj, ne. Smo imeli parkrat tudi take 
sestanke, da so bili in razrednik, učitelji, ki učijo v oddelku, vodstvo šole, 
svetovalna služba, starši in učenci, ki so imeli pač kakršnekoli probleme. Takrat 
je bilo to vedno najbolj učinkovito. 
 
Kakšno je Vaše mnenje glede sodelovanja z zunanjimi institucijami pri kurativi ali 
preventivi medvrstniškega nasilja?  
V primerih, ko res nek učenec prestopi vse meje, ko je res problematičen tudi 
doma, mhm, eee pač smo vedno pričakovali, da bi pač policist bil nekako oseba, 
ki vendarle predstavlja neko avtoriteto, ne. Policisti so pa sami rekli, da oni želijo 
pa biti samo prijatelji z učenci in potem nekako to razvodeni … Recimo mi smo 
prosili samo da se pripelje pred šolo, pa mogoče, da se ustavi, malo pogleda se 
obrne pa gre. Ampak tu smo naleteli na gluha ušesa.  
 
Kako pa poteka sodelovanje s centrom za socialno delo? 
Center … Kadar gre za izostanke,  za daljše izostanke učencev, predvsem 
romskih, takrat poskušamo z njihovo pomočjo vplivati na starše, seveda. Zdaj, 
učinkovito je samo to, da oni zagrozijo, da ne bodo dobili več otroških dodatkov, 
ne. Če ne bodo otroci hodili v šolo. Drugače pa center za socialno delo … v enih 
dveh primerih so hoteli tudi neka naša mnenja glede otrok, ker so bile prijave na 
terenu, ampak nekih povratnih informacij od njih ne dobimo. Enako z vzgojno 
svetovalnico. Ali predpišejo medikemantozno terapijo in je to to. Ali jih oni sami 
obravnavajo na vsake tri mesece, mi pa povratnih informacij ne dobimo, niti ne 
dobimo nekih navodil v smislu psihoterapije, da bi jo oni izvajali ali kdorkoli, mhm, 
ki bi bila učinkovita za reševanje nekih problemov, ne.   
 
Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje med učenci?  
Še več ur svetovalne službe, a je kadrovska podhranjenost … Ja, predvsem 
sodelovanje vseh deležnikov, ki jih ima ta otrok v življenju in pa predvsem 
pogovori, ne. Pogovori, pogovori, pogovori, pogovori. Četudi vedno o isti stvari, 
četudi vedno na isti način, nikoli ni preveč.  
 
Hvala, da ste odgovarjali na vprašanja. 
 
Priloga 10: Zapis intervjuja z učiteljico iz Celja (U. INT2) 
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Zakaj po Vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju? 
Oh, jaz bi rekla, da vzorci vedenja s katerimi že pridejo. Velikrat to, da imajo zelo 
povečan adrenalin in da so bolj, kaj naj rečem, hitreje se razdražijo, pa tud 
slabša pozornost, koncentracija, ne, ki pač gre potem v izražanje včasih tudi 
nasilnega vedenja. Stiska zaradi tega. Včasih so to take malenkosti, da težko 
razumeš, da lahko nekdo tako eksplozivno odreagira potem. Eh, povod je lahko, 
da se počuti kdo užaljenega, ali pa ogroženega, ali pa enostavno ima tak nemir, 
da mora nekaj narediti.  
 
Kakšne so po Vaših izkušnjah značilnosti medvrstniškega nasilja med učenci? 
Em, mislim, da res najbolj pogosto prihaja med temi, ko so si nekako najbolj blizu 
na nek način, v razredu, take drobne stvari, taka žokanja in tak. Zna se zgoditi 
tudi, da posamezniki iz višjih razredov, ki se počutijo močnejše, pa superiornejše, 
pa se hočejo postavljati, e se kdaj nad kakšnim mlajšim, šibkejšim hoče dokazat, 
da so alfa. Em, drugače bi rekla, da fantje bolj med seboj imajo večkrat to fizično, 
a ne obračunavanje, a ne, medtem ko dekleta pa bolj vemo že ne, z 
ogovarjanjem ali pa izločanjem, to se tudi pri nas kdaj opazi. So pa vedno izjeme. 
Zdajle imam pred očmi eno deklico iz devetega, ki mimogrede zelo fejst boksne 
ali pa udari kogarkoli, po domače rečeno, če ji človek prst pokaže. Ampak bom 
rekla ta je bolj izjema … V bistvu bom rekla, jaz sem na višji stopnji, a ne, delam 
s sedmimi, osmimi, devetimi razredi večino časa in s ta malimi nimam ne vem 
kako veliko stika zdaj že kar nekaj let, ne, tak da bolj poznam situacijo tukaj in e, 
zadnje leto nimamo veliko nasilja. So to bolj izjeme kot pravilo … Tudi otroci to 
tako zaznavajo. E, je pa zelo odvisno, od generacije do generacije se to 
spreminja, ni vedno enako. Imaš učenca, ki včasih zelo izstopa v tem smislu in je 
nasilen in zna za seboj potegniti cel val in če takšnega posameznika ni, je lahko 
vse bolj umirjeno, ne, in letos imamo tako srečo je taka zelo v redu situacija … 
Smo pa imeli tudi kakšnega učenca, ko kamor koli je šel, je koga udaril, ali 
nazmerjal, ali grozil in smo imeli non stop lahko konflikte, zdaj pa tega ni več.  
 
Kakšne vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci?   
Bom rekla kakšen večji kdaj potisne koga, a ne, da mu pokaže svojo moč, pa da 
se mu mora podrediti, e, pol je bila neka za njih kot igrivost, ampak v bistvu je šlo 
že čez eno mero, ko pol že v bistvu ni bilo več prijetno, a ne, neko frcanje, ne, 
fockanje, ne hudo, ampak … e, da so potem tudi si povedali, da jim ne paše in 
smo se pogovarjali, da naj nehajo. Zelo velik pa nastaja konfliktov, bom rekla 
najpogosteje prav za prav zaradi te narodnostne mešanosti. Ker so zelo občutljivi 
na to in mimo grede kdo komu kaj oponese, od teh bom rekla nam banalnih 
jebem ti mater ali pa kaj in znorijo na to besedo, nekateri sploh. In potem to, kot 
da zelo osebno vzamejo in bi, so pripravljeni iti v konflikt. … Otipavanja letos ni 
nič kej. Smo imeli v preteklosti tud kakšnega posameznika, ko smo ga mogel na 
to opozoriti ali pa so se punce pritožile in smo imeli potem razgovore, zdaj pa ne.  
 
Katere izmed navedenih vrst se vam zdijo najpogostejše?  
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E, najbolj pogosto so te verbalne žalitve, a ne, kaj boš ti Bosanec, kaj boš ti cigan 
in tak naprej, ne, tudi Slovenec nazaj dobijo, a ne, pač to nima mej, to fantje 
sploh pri telovadbi, pri tekmah, ko so zelo tekmovalni, si mimo grede zabrusijo, 
sploh če težko prenašajo poraz, em pa kako tako frcanje no, saj pravim, ampak 
niti ni tega tok velik. Fizičnega nasilja letos res ni.  

 
Ali lahko prosim opišete konkreten primer medvrstniškega nasilja? 
Zadnjič mi je en fant iz petega govoril, peti razred imam tudi gospodinjstvo, a ne, 
da ga je fant iz devetega … ni mi znal prvo imena povedati sploh, potem sem 
ugotovila, kdo je, a ne, da ga je potisnil v steno na hodniku in potem v garderobi 
in da se ga zdaj boji in da je videl, da tudi druge kdaj potiska. Tako da smo 
učitelji tudi to opazili in smo zdaj se z njim pogovorili, tako da to potiskanje, a ne, 
jaz pridem, ne, in plac, a ne. V tem smislu recimo … Ja, jaz se spomnim, tudi 
prva leta ko sem prišla delati, ko še nisem bila tako izkušena in to no, da sem 
čula eno hudo ropotanje v garderobi, stopim iz učilnice in vidim, kako en učenec 
devetega pretepa druzga iz devetega. Nisem niti vedela točno za kaj, ampak v 
resnici ga je tako brcnil, da ga je napopal na zid. In je bilo, vem, da se je ta fant 
zelo hitro razburil in je bil zelo eksploziven, večkrat je imel težave zaradi tega, a 
ne, in da sem potem stopila vmes, čeprav sem se v naslednjem hipu zavedla, da 
jih lahko tudi jaz dobim, ker je bil v afektu. Na srečo se je potem vnesel, pograbil 
torbo in pravzaprav na nek način zbežal iz situacije, ker se je težko skontroliral. 
Ampak tudi take stvari so se zgodile ja, da je kdo koga res fejst udaril … Mel smo 
pa ene dve leti nazaj tudi učenca, ki se tudi spomnim, ki je bil tudi, v bistvu to niti 
ni pomembno no, kosovske narodnosti, ampak on je tudi lahko zelo hitro koga 
udaril, tako da so se ga bali, e, pa mu je tud v bistvu prišlo vse prav. Da je lahko 
svojo napetost , jezo na cel svet zlil pač na nekoga.  
 
Kako ukrepate, ko opazite medvrstniško nasilje? Kakšen je postopek obravnave 
žrtve? 
Mhm. Em, še včeraj se je zgodilo, da je en učenec iz devetega enga mlajšega, 
ko je počakal na pevske vaje tako prijel pa ga je neki dvignil za ušesa, ne, in je 
pol otrok jokal in so me otroci hitro prišli poklicati, da se pob joka, če vidim sama 
itak sama pristopim, če te otroci prosijo za pomoč, kar jih tudi učimo, naj ne 
molčijo, da ne rabijo biti žrtve, naj pokličejo na pomoč, naj povejo, da se o tem 
pogovorimo, da reagiramo, in sem potem jaz poklicala oba dva, najprej njega, kaj 
se je zgodilo, e potem tudi fanta, ki je to naredil, da smo šli na kotiček, kjer smo 
imeli tišino in mir in sem vprašala tega ta velikega, če je res, kaj je sploh naredil, 
kaj je resnica in mi je res tudi potrdil in potem, kaj misli, da bi lahko zdaj naredil. 
To, da ni bilo v redu, tak vemo, a ne, tudi on. In je v bistvu tako brezbrižno najprej 
dal roko temu učencu in mu rekel oprosti, in se še kar smejal zraven, a ne, 
ampak jaz sem prav videla, da na nek način nastopa, ker zdaj se tako malo bolj 
ven meče v puberteti. Včasih malo z neprimernimi vedenji, čeprav on je drugače 
zelo srčen fant. Me je presenetila taka reakcija, sem rekla, glej Arbit, če bi zdejle 
ti dobil en fajn šamar od nekoga, pa bi ti kar rekel tako, ej oprosti pa bi se smejal 
zraven, pa bi se kar obrnil pa hotel iti, meni se tole ni zdelo iskreno in tudi ne 
dovolj za to, kar si naredil … In potem je povedal, da ja, da razume, e, v glavnem 
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skratka, se pogovarjamo potem o tem, o iskrenosti, o tem, kaj je bil povod, o 
primernosti, neprimernosti, pač tako no. Tudi kako to popraviti potem, a ne. Če 
so hujše stvari pa itak tud speljemo postopek vzgojnega ukrepa, a ne, tako da se 
potem tudi naredi vzgojni načrt za učenca, se ga povabi, se mu tudi pove, itak, 
otroc dobro vejo, kdaj naredijo nekaj narobe in da tudi sodelujejo pri tem, da se 
nekako oceni, kako funkcionira oziroma kako, kaj je tisto, kar škodi odnosom ali 
pa mu povzroča težave potem, da ima tudi on težave in mora prevzeti 
odgovornost in posledice, e s kakimi načini bomo probal to popraviti, predvsem 
on mora, mi mu lahko pomagamo, včasih damo tudi kako nalogo v smislu 
restitucije, ali pa ne vem včasih tudi imamo neke značilnosti mediacije, čeprav 
nimamo nikogar na šoli, ki bi trenutno to izvajal, tako da ne vem, da bi prav rekli, 
zdaj pa greš na mediacijo, ne. Bom rekla, se izvaja, ampak ne v tem smislu, kar 
mediacija, ko nas poučujejo,je, a ne. Potem se seveda pokličejo tudi starši, če se 
stvari ponavljajo in da vidimo, da rabimo sodelovati, in potem tudi se ponovno 
usedemo kasneje in še enkrat vidimo, kaj, če se je kar koli spremenilo, če je 
boljše, na aktivu se tudi vedno pogovarjamo učitelji o učencih, kaj opažamo, kaj 
narediti, predlagamo kakšne so možnosti.  
 
Torej timsko delujete?  
Ja, ja vedno ... Jaz probam, bom rekla tko funkicionirat, jaz med poukom nimam 
težav z nasilnimi učenci ali pa izražanjem nasilja. V resnici, pri meni pouk poteka 
zelo umirjeno, nekako se mi zdi, da sem znala vzpostaviti ta odnos do njih, da se 
lahko pohecamo, lahko zelo dobro delamo, lahko me pa tudi spoštujejo kot 
avtoriteto. In, e, zadnja leta, odkar se tud aktivno ukvarjam z biodanso,  sem tudi 
videla, ali pa nekako ponotranjila, da to, da povzdigneš glas ali pa ne vem, se še 
sam zraven kregaš pa ne vem kaj, ne doživiš efekta, ki ga želiš. Doživiš 
popolnoma enak feed back. Ugotavljam, da učitelj, ki povzdigne glas ali pa se 
fejst razkuri, dobi točno to nazaj. Razen pri nekaterih otrocih, ki se pač uklonijo 
avtoriteti lažje. Ampak pri teh, ki imajo težave z nasiljem, ki so vedenjci bomo 
rekli, to ne deluje. Pri njih večina deluje to, da ohraniš svoj mir in da ohraniš 
dostojanstvo obeh, tudi njega, kljub temu, da je naredil napako. Pomaga tudi to, 
da ga na miren spoštljiv način ogovoriš in mu jasno predočiš, kaj je posledica 
tega, kaj je naredil. Občutke drugega človeka, tega otroka, karkoli ali pa učitelja, 
če ga je nazmerjal, e, kam vodijo taki odnosi in potem to lahko tudi ozavestijo 
veliko lažje kot s prepiranjem. Jaz recimo bom rekla se tud poslužujem dotika, e, 
in vidim, da ima zelo globoke učinke, da tudi otroka primem za ramo, nežno ali 
za roko, da ga pogledam v oči umirjeno in se z njim potem pogovarjam. 
Enostavno se umiri.  
 
Menite torej, da potrebujejo dotik? 
Zelo dobro vpliva to na njih. Če so pa situacije, vidim to tudi pri drugih učiteljih, 
tako v preteklih letih tudi pri sebi, ko še nisem imela teh izkušenj, pa jih nisem 
znala dati naprej, smo pa tudi poklicali socialno delavko ali psihologinjo na 
pomoč ali poslal kakega učenca po njo, a ne, in je tudi potem recimo otroka vzela 
in se z njim potem v svojem kabinetu individualno pogovorila in tako naprej, a ne.  
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Opišite prosim postopek obravnave povzročitelja, potem ko se je zgodilo 
medvrstniško nasilje? 
Lani recimo je bilo tako da … predlani pravzaprav, v sedmem,  smo dobili enega 
novega učenca. Jaz sem zdej že tretje leto razrednik eni in isti skupini otrok, v 
sedmem sem jih prevzela in šla z njimi v osmega in devetega, tako da, takrat so 
dobili enega novega sošolca, ki ga nekak niso sprejeli. E, je res, da je bil tudi 
sam zelo poseben, da so ga tudi iz prejšnje šole prešolali k nam na željo šole, 
ker več niso zmogel z njim in tko naprej in je bilo ogromno stisk, ogromno nasilja, 
konfliktov non stop in tudi tukaj se je slej ko prej začelo to kazati, da ni 
obvladoval svojega vedenja in tako naprej. In, e, otroci so se uprli enim stvarem, 
a ne, tako da so tudi naredili par stvari,ki so bile pa nedopustne do njega. Da so 
mu nafilali čevlje z, so se zmenili. To ne moreš verjeti, prinesli so od doma jajca, 
ribe, olje, dvajset različnih stvari, pašteto, svašta, in mu zimske gojzarje, usnjene, 
nafilali do vrha s tem, smrdel je ko strela, tekel je iz čevljev in jih ni mogel več 
uporabljati, a ne, upor. In seveda, to ni moglo ostati, ja bom rekla nekaznovano, 
brez posledice, zato ker otroci morajo vedeti, da so meje, da se je treba naučit 
pogovarjat, izrazit ene stvari na bolj konstruktiven način, ne. In smo potem 
naredil tudi poizvedbo, kdo je to naredil, saj so zelo skrival in prekrival, ne, zelo 
so skupaj držali in si pomagali  in počasi se je le razprlo, kako je do tega prišlo, 
kdo je in tako naprej in potem so imeli tudi seveda vzgojno posledico. Vsak je 
moral prinesti 15 eur, da so dali za druge čevlje, se pravi materialno posledico 
prevzeti, čeprav so večina v finančnih stiskah te družine, ampak so se potem tudi 
starši strinjali, da razumejo, ko sem jim čevlje pokazala, so razumeli, da če bi 
njihovem otroku to naredili, pa bi morali kar nove kupit, da to ni tako enostavno. 
Najprej so se eni starši ful zbunili, da to pa ne, da   ne bodo dali. Potem sem jim 
rekla, prosim poglejte tole, sem jih peljala tja, ker sem jih pustila zunaj, ker je 
smrdel kot strela, sem jih dala na zrak in ko so videli, so pa razumeli. Torej sem 
rekla, drugič ko pride vaš otrok s takimi čevlji oz. bo prišel bos, pa vam bo 
povedal, kakšne je našel, boste rekli, ah saj nič hudega, ne rabimo nič. Skozi to 
najhitreje uvidijo, da ne more biti kar nekaj brez prevzemanja odgovornosti. In ti 
otroci so potem tudi dobili zadolžitve, smo se zmenili, da je vsak opravljal neko 
delo en mesec ali celo dva, kot pomoč v posebnem programu, pri negi, pri 
čiščenju, kot pomoč pri urejanju jedilnice, da so pobrisali mize v jedilnici, pač 
skladno s tem, kar zmorejo, in da smo tudi našli nekoga, ki jih je bil pripravljen 
prevzeti pod svoje mentorstvo na nek način. Da so popravili to napako no.  
 
Kateri ukrepi se vam zdijo najučinkovitejši, potem ko se zgodi nasilje med 
vrstniki? 
Hmm, jaz bom rekla, ta pogovor v smislu mediacije je vedno zelo uspešen, no. 
Potem to tudi, da včasih morajo prevzeti kako odgovornost, potem pa naj bo to v 
smislu pokrivanja materialne škode ali pa opravljanje nekega dela, da vidijo, da 
stvari niso kar tak, kar neki, kar nič, ampak da je posledica, e to se mi zdi še 
najbolj, no. Pa pogovor, jaz velikokrat potem povabim moje učence, oni vejo, da 
sem do dveh vedno tukaj, včasih tudi čez in ko končajo deset čez ena svoj pouk, 
da pridejo sem, neham delat z računalnikom, se obrnem in se pogovarjamo. In 
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potem, ko stkeš odnos, bom rekla delajo, se trudijo nekak za tebe kot človeka in 
so v resnici se pripravljeni bolj potrudit.  
 
Kateri ukrepi so po Vašem mnenju najbolj učinkoviti pri preprečevanju tovrstnega 
nasilja? 
Da se zelo veliko pogovarjamo o teh stvareh tudi sicer, tudi pri razrednih urah in 
takoj, ko stvari nastanejo dokler so še sveže oz. ko jih res lahko zaznavajo in 
občutijo kot konkretno stvar ne kot neko abstraktno. Jaz bom rekla, da tudi 
izbiram kvalitetne filme, otroške, mladinske in da mi vsake tolk ni žal tega časa 
dati, da pogledamo en dober film, recimo Speed, Še žal ti bo, ta nizozemski, če 
kaj poznate, o medvrstniškem nasilju, odličen, jaz sem rekla, da bi ga morali vsi 
učenci na višji stopnji, učitelji v osnovni in srednji šoli videti. Ga pogledamo in se 
potem pogovarjamo, ker točno to je notri odlično prikazano, ali pa recimo o fantu 
z disleksijo, indijski film, kake težave ima, kako jih izraža, ker jih ne zna reševati, 
kake težave potem doživlja v družini, z učitelji, in kam to vodi, je res nekaj takih 
fejst fajn filmov. In tudi skoz to, no ta medij mi je tudi zelo blizu, uživam v njem, 
odpre, in velikokrat mi potem otroci rečejo, točno to sem jaz doživljal, velikrat na 
rednih šolah, predno so prišli k nam,ker so tam doživljal še več nasilja recimo, ko 
niso bili uspešni. E, včasih se kdo prav zjoče, vidim sebe notri,mi rečejo, tako da 
to so zelo dobre iztočnice za kvaliteten razgovor potem. Tudi za razvijanje 
empatije, mislim, da največ, kar lahko naredimo je to,da razvijemo empatijo pri 
otrocih, no in to tud jaz osebno večkrat delam … Ja, imamo tudi razne delavnice. 
Zdajle imam na koledarju napisan, pridejo tudi mislim, da iz Rdečega križa v 
zvezi s spolnim nasiljem, s trgovino z ljudmi, se bo tudi o tem govorilo, tudi … 
enkrat smo imeli neke kraje so se pojavile, smo povabili policijo, policaj je tako 
zelo bom rekla na primeren način za naše otroke, e, jim predstavil stvari, 
obrazložil, povedal, potem zelo različne stvari imamo tudi psihologinja je 
pripravila kako delavnico za njih, a ne,  v tem smislu, tudi kakšen kulturni dan 
smo že posvetili prav temi medosebnih odnosov, imeli smo pa lani in pred lani 
ves čas prav tole mednarodno, nekje medkulturno sodelovanje in smo zelo lepo 
pripravili za otroke delavnice, da se je predstavilo recimo slovenska kultura, 
bosanska kultura, srbska, tale tudi albanska, kosovska, vse te narodnosti, ki so 
pri nas, makedonska,  značilnosti držav, jezik, njihovi običaji, njihova kulinarika, 
njihova religija, vse to dati vidijo, da vsa ta pestrost, raznolikost, da ne gre za več 
ali manj vrednost, ampak za raznolikost. In da je prav, da tudi to sprejemamo, ker 
mislim, da tukaj velikrat pride do problemov razno raznih zaradi teh stvari tudi, 
ne.  
 
Kako je na vaši šoli poskrbljeno za varnost učencev? 
Mi kakih posebnih varnostnikov nimamo, nikoli jih nismo imeli, v bistvu že po tem 
etičnem kodeksu pedagoških delavcev vsak nekje odreagira, če nekaj opazi, a 
ne. Tudi ravnateljica, ko je malico, kadar je tam pri mizi, če vidi, da je kdo od 
otrok, se ne vem, neprimerno obnaša, stopi umirjeno tja in ga na to opozori in 
tudi mi učitelji posežemo vmes, če je treba, in pač usmerimo otroke v bolj 
konstruktivno vedenje, no. Tak da se sproti ažurno stvari rešujejo, kaj drugega pa 
ni takega.  
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Kaj bi bilo potrebno narediti ali spremeniti, da bi se varnost še povečala? 
Hja. Lepo bi bilo imeti eno time out sobo, ki jo nimamo, ker imamo prostorsko 
stisko, pa človeka, da bi bil par ur res z otrokom, ko je mogoče kdaj, ko pride do 
afekta ali kakor koli, da bi se umaknil v en tih, varen prostor, vemo, da zakaj te 
sobe so in kak delo poteka, tega lih ni no, e, ne vem kaj bi rekla, mislim, da se 
kar pri nas kar fejst poskrbi za to.  
 
V okviru katerih učnih ur oz. učnih tem pri pouku se z učenci pogovarjate o 
medvrstniškem nasilju? 
Jaz bom rekla tko ne, učni načrt je ena stvar, ki je en okvir, ampak jaz osebno 
vstopim v to temo vedno, ko čutim potrebo, ne glede na učno uro. Priprava je 
narejena, ampak ko pa življenjska situacija prinese potrebo, da se o stvari 
pogovoriš, se pa pogovorim tisti trenutek, ker je to vredno. In, e, jim tudi 
velikokrat povem, da jih želim čim več naučiti recimo jaz konkretno učim 
angleščino pa gospodinjstvo, ampak da je velikokrat veliko bolj pomembno, da 
se naučijo enega obnašanja, takega s katerim ne bodo šli v probleme ali pa bodo 
znali vzpostaviti lepe odnose, kot pa dva stavka več.  Ker na koncu itak, če 
ustvarim v redu odnose v razredu, vse naredimo in to zelo dobro naredimo. Bolj 
kot da non stop gasiš neke nestrpnosti in težave, a ne. Zato meni osebno ni 
nikoli škoda tega časa, tako da bom rekla, da se pogovarjamo o odnosih, o 
nasilju in o takih stvareh vedno, ko se izkaže potreba. V učnem načrtu pa so, 
konkretno ravno v petem razredu smo imeli odnose, naloge reditelja, odnosi med 
seboj in v vsakem razredu, pri gospodinjstvu so sigurno te vsebine notri. Tudi 
odnosi v družin, odnosi med starejših, med nami v šoli  in tako naprej,e,  ampak 
saj pravi jaz mislim, da … 
 
Kaj pa pri urah oddelčnih skupnosti? 
Konstantno. Ni ure oddelčne skupnosti, da ne bi tudi o tem govorili.  
 
Na kakšen način se pedagoški delavci dodatno izobražujete na temo 
medvrstniškega nasilja? 
Lahko smo šli na izobraževanja, če smo se prijavljali, pa to, pa smo imeli tudi na 
šoli povabljene goste, da smo vsi dali te stvari skoz o mediacijah, restitucija, 
potem e smo imeli eno krasno gospo iz zagrebške fakultete, je tudi tako lepo 
predstavila te stvari nekatere, potem tudi v zvezi z avtizmom so tudi te vsebine 
zraven, kako nekako olajšati odnose, ker imamo veliko otrok, ki pač ne znajo 
socialne veščine prav dobro vzpostaviti, a ne. E, tako da tega je kar veliko, pol je 
pa spet mal od vsak posameznika odvisno koliko vlaga v to.  
 
Kdo bi moral po Vašem mnenju, izkušnjah še sodelovati v postopku obravnave 
žrtve in povzročitelja?   
Starši. Zato, ker bom rekla, moje opažanje je, da večina otrok, ki prihaja iz 
urejenih družin, kjer je spoštovanje in ki se znajo pogovarjati zrelo, umirjeno, res, 
s tem, da cenijo drug drugega, ti otroci niso nasilni. Večina nasilja prihaja iz 
družin,kjer je veliko nestrpnosti, kjer rešujejo probleme tako  al da se udarijo al 
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zderejo ali karkoli in te vzorce potem prenašajo naprej. Ampak težko je, ker 
starše težko mi učimo, a ne. Ampak to je tisto gnezdo od koder stvari prihajajo in 
stara zgodba je, da otroci, ki nimajo težav, tudi starši večkrat pridejo na govorilne 
in kontra … Veliko družin ima šibkost tukaj, kar primanjkljaje ali pa neke težke 
rane, jaz, mi vsi učitelji prav za prav, včasih, ko opažamo, da se z otrokom nekaj 
dogaja, da ima težave, velikokrat na aktivu potem si rečemo, ko vidimo iz kake 
situacije izhaja, iz kake družine, skoz kake življenjske preizkušnje je moral iti, da 
je še zelo dober, da te rane, ki jih ti otroci dobijo, so težke. Tako, da ja … Vse 
sorte dajo skoz, no.  
 
Kakšne je Vaše mnenje glede sodelovanja z zunanjimi institucijami pri sami 
kurativi, preventivi? 
Občasno sodelujemo s policijo, da koga povabimo, recimo tudi pred novim letom 
v zvezi s petardatmi smo imeli predavanje policajev, ali pa tudi v zvezi z drogo so 
že prišli policaji in razložili te stvari, pa tudi kakšen drug zdravstveni delavec, 
krasna medicinska sestra, čudovito predavanje je imela tudi v zvezi s spolno 
vzgojo, za devete razrede, pa vedno pride medicinska sestra iz zdravstvenega 
doma in ima zelo lepo pripravljeno spolno vzgojo in tako, o odnosih, o 
pristopanju, tak da kar sodelujemo no. S samim centrom za socialno delo … jaz 
se ne spomnim, da bi kdo prišel s centra za socialno delo. Sodelujemo pa potem, 
ko vidimo, da so neke težave v družini, da mogoče pride do odvzema otrok ali 
pa, ne vem, da se družino spremlja, ker se pogosto pojavljajo težave, to ja. 
Ampak to bolj socialna delavka, jaz osebno kot učitelj nisem vključena, razen če 
moram kako poročilo napisati za otroka. Osebno nimam stikov z njimi. Na 
splošno pa velikrat bom rekla, žal mi je, ampak bom tak rekla, da velikokrat 
izpade, da nismo zadovoljni kot šola s sodelovanjem s centrom za socialno delo. 
Stvari ne gredo na boljše, se ne razrešijo, e ne vem, se počutiš malo 
osamljenega no. S kriznim centrom sodelujemo kar precej, kadar gre za to, da se 
otroka pač za neki časa da, eh, v neko varno okolje za njega ali pa tako … 
 
Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje?  
Hm, jaz mislim, da bi na šoli moral, bi bilo dobro no, da bi se čim več dejavnosti 
izvajal, kjer bi se otroci učili vstopati v odnose, videti drug drugega kot človeka ne 
kot punca, fanta, Bosanca,  Slovenca,  ne vem kaj, suhega, debelega, ampak kot 
človeka. In z raznimi delavnicami, kjer bi se recimo tudi uporabljalo svoje telo, 
gibanje, tud dotik, počasno približevanje, z občutkom, tako da bi razvijali to 
spoštovanje medsebojno, sodelovanje, strpnost, podpornost, ampak to ne gre 
samo skoz besede, mislim, da gre veliko globlje skoz telo, dotik, stik, skoz take 
vrste aktivnosti … Em, meni se zdi, da že ogromno delam na tem no. Res veliko. 
Zdaj je pa res odvisno tudi od vsakega učitelja, ker ljudje smo raznoliki in tud 
bom rekla opažam, da eni učitelji recimo skor nimajo primerov nasilja med 
svojimi urami, ponekod se pa dogaja, a ne. Ampak jaz mislim, da je to tudi 
življenjsko, kar ne smemo pač kar rečt OK v redu tak je, ampak je pa realnost. 
Absolutno je treba žrtev zaščititi, ne. Otrokom velikrat sporočam in jim probamo 
tudi vsi skupaj sporočati, da jim ni treba prenašati nasilja, nikakršnega, da če se 
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jim zdi, da sami ne znajo, ne zmorejo postaviti meje, tud treba jih je opolnomočiti, 
da znajo postaviti meje, da se znajo izrazit, da naj ne kar požirajo, da pokličejo, 
poiščejo pomoč. Ja, to je pomembno. Učitelja, al socialnega delavca al 
psihologinje, al kogar koli, ki ga začutijo, da se mu lahko zaupajo, da jim stopi ob 
stran in da jih zaščiti, njih in tudi storilca konec koncev uči boljšega ravnanja no. 
Ali staršem, da rečejo, komur koli … samo da rečejo … Je res tako, da je treba 
čim več delat na tem, zato ker v končni fazi si ti tisti, ki moraš znati mejo 
postaviti, začutiti, kaj ti ustreza , kaj ti ne ustreza in znat postavljat mejo, in tudi 
vedet, da jo lahko postaviš, da ti pripada to. Da ti ni treba prenašati stvari, ki so 
težke.  
 
Hvala. 
 
Prosim. 
 
Priloga 11: Zapis intervjuja z učiteljico iz Hrastnika  (U. INT3) 
 
Zakaj po Vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju? 
Em, prvo je, bi tako rekla. Iz našega okolja, bom zdaj govorila na splošno o moji 
delovni dobi v zadnjih delovnih letih … No, iz mojih izkušenj … Eno je prihajalo 
do medvrstniškega nasilja zaradi nestrpnosti … se pravi verske nestrpnosti. 
Zaradi različnosti: pravoslavci, katoliki, to je bilo eno. Drugo bom pa tako rekla, je 
pa že sam vzorec vedenja tudi, odvisno iz kakih družin prihajajo. Pa ta no, bom 
tako rekla, e, njihov, mislim, da tudi njihov socialni položaj vpliva na to 
medvrstniško nasilje v zvezi z izsiljevanjem za denar, ker pač ni doma toliko 
denarja in so potem pač izsiljevali od sošolcev, da so lahko enake dobrine kupili 
kot ostali. Jaz bi bolj rekla iz tega vidika … Pa verjetno tudi ta eksplozivnost 
sama, značaj teh otrok no, e, da tudi malo na to vpliva.  
 
Kakšne so značilnosti medvrstniškega nasilja pri teh učencih in učenkah? 
E, pri nas na šoli smo imeli pred leti primer medvrstniškega nasilja izsiljevanja. 
Predvsem zaradi denarja, e, pa različnih predmetov, pa vsega tega … Potem 
gre, e, v zadnjih letih pa predvsem e, za tole spletno nasilje. Se zelo pojavlja … 
Drugače je pa čisto odvisno od razreda. Če je razred bolj fantovski, da je veliko 
dečkov … Potem je tudi fizično nasilje. Če so bila pa dekleta pa tega nasilja 
nismo tako opazili, je šlo pa bolj za verbalno nasilje … 
 
Katere vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci in učenkami z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju? 
Spletno nasilje, e, pa psihično … Fizičnega niti ni, ali pa ga je mogoče najlažje 
opaziti in ga najprej zatremo. Bom tako rekla. Pri tem spletnem imaš kar težavo, 
a ne. Predno dobiš povratno informacijo, predno se starši na tebe obrnejo ali 
kateri od učencev, kar nekaj časa je že tudi trajalo. Medtem ko fizično, a ne, vidiš 
kontakt, daš narazen in potem zadevo rešiš. 
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Kaj pa spolno nasilje, otipavanje ali kaj podobnega? 
Ne, pri nas mogoče niti ne v taki visoki meri, no. Ker zdajle, v zadnjih letih imamo 
bolj ali samo fantovske ali samo dekliške razrede, tako zelo smo, e, ne, se je pa 
že tudi pojavil. No, se je, ampak neki v zelo veliki obliki pa ne. 
 
Katere izmed navedenih oblik nasilja, se najpogosteje pojavljajo? 
Ja. Mislim, da je najpogosteje v zadnjih letih spletno.  
 
Ali lahko prosim opišete konkreten primer medvrstniškega nasilja iz Vaše 
prakse? 
Em … E, mogoče tole spletno nasilje. No, imeli smo eno učenko, ki je šla, e, v 
dve smeri. Eno je bila ta, da je izvajala spletno nasilje nad svojimi sošolkami, e, 
tako da je organizirala, ne vem, kdo bo s kom prijatelj, jim je celo prepovedala, 
da imajo stike s svojo sošolko, e, jih zmerjala, skratka šlo je v tej smeri. Drug 
smer je pa bila, e, kar smo bili pa mi zelo presenečeni, je bilo pa spolno nasilje, 
ampak ne med vrstniki, ampak v bistvu nad starejšimi. No, obratna situacija se je 
pojavila. Mi smo skoz mislili, da starejši moški njo nadlegujejo, je pa ona 
nadlegovala, e, starejše moške in jih potem posledično tudi izsiljevala prek 
spleta. Do direktnega kontakta, vsaj koliko je meni potem znano ni prišlo, ampak 
…. To je bil eden primer. Drug primer je pa bil fizičnega nasilja, no, je pa fant 
prihajal, jaz bom tako rekla iz slabih družinskih razmer. In e, smo ga nekak 
skušal, e, usmerit  tudi v vzgojni zavod, ker je bilo že potem drugih vzporedni 
stvari tako zelo veliko, e, in se je v bistvu v obrambi, da pač tja ne bo šel, se je ta 
vrstniško nasilje še stopnjevalo in tudi nasilje do učitelja, a ne. Sicer pol na konc 
smo to vse skupaj lepo speljali, se je obneslo kot nekaj zelo dobrega, da smo ga 
umaknili iz tega domačega okolja, ampak je pa ta proces kar precej časa trajal.  
 
Kako ukrepate, ko opazite medvrstniško nasilje? Kakšen je postopek obravnave 
žrtve, potem ko se je zgodilo med vrstniško nasilje?   
Sigurni je v prvi vrsti pogovor, e z, takoj javimo, bom rekla šolski svetovalni 
službi, ki ona pol po navadi te postopke tudi pelje, opravi razgovor z vsemi 
vpletenimi, e, povabi tudi starše na razgovor, če je, bom rekla ta primer dost 
odmeven, opravi razgovor z razredniki, skratka po tem ustaljenim tirnicah. Če je 
pa potrebno, pa potem tudi obvestimo policiste. Če svetovalna delavka presodi, 
da je to treba dati naprej.  
 
Kaj pa postopek obravnave povzročitelja? 
Enako, isto, gre, gre za pogovor z njim, pogovor, e, v sodelovanju s starši, starši 
so vedno povabljeni zraven, a ne, ko se opravi razgovor  s starši, se obvesti in pa 
seveda potem se to da pač naprej, odvisno zdaj ali lahko to v sklopu šole rešimo, 
ali je to takšno nasilje, da se mora dati prijava naprej, potem se pa postopki pač 
tam peljejo.  
 
Kateri ukrepi pa se vam zdijo najučinkovitejši pri obravnavi medvrstniškega 
nasilja? 
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Jaz bom tako rekla, e, že sama narava našega dela je, da zelo na individualni 
ravni delujemo, a ne, tako da jaz mislim, da še vedno največ veličine pri nas ima 
pogovor. Da dnevno nadziraš, se z njim pogovarjaš, večkrat vprašaš.  Bom rekla, 
da vzgojni ukrepi niti niso imeli nekega blaznega učinka, smo jih bolj izrekal, bom 
rekla da v tej smeri, da smo imeli neke, neke papirje, da smo lahko postopek 
naprej peljali no, če je šlo potem, da se je pač prešolal na drugo inštitucijo, ali če 
so se ti postopki celo tako daleč peljali, da so bili tudi na sodišču, e ampak 
drugače pa največ pogovor no.  
 
Kateri ukrepi so najbolj učinkoviti pri preprečevanju tovrstnega nasilja? 
Mi delamo, bom rekla, mi delamo veliko na preprečevanju. Imamo ogromno 
policistov, predavanja policistov, potem razrednih ur ogromno namenimo temu 
nasilju. Imamo tudi obisk centra za socialno delo, tudi svetovalna služba, izvajajo 
se, določene delavnice. Letos smo imeli na šoli prav dan šole namenjen prav 
temu… Tako da, mislim,  v vsakem primeru je najboljše ta znotraj razreda, da se 
to pogovarjaš na razredni uri. Jaz tudi pripravim različne delavnice, kako reševati 
konflikte, se o tem pogovarjamo. Mislim, da to je še najboljše no, pa da imajo 
otroci neko zaupanje v tebe, da ti lahko določene stvari povejo, a ne. Ker ta 
preskok, da otrok čuti, da ti lahko določene stvari zaupa, je kar umetnost doseči, 
ne … Bom rekla, ker pri nas načeloma se ne obračajo na šolsko svetovalno 
službo, ker nimajo toliko direktnega kontakta z njo. Se veliko bolj obračajo na nas 
učitelje, ko smo dejansko vsak dan z njimi, ko poznamo tudi, marsikdaj rešujemo 
tudi domače situacije, poznamo kakšno je domače okolje in imamo kar veliko 
bazo zaupanja bom rekla pri otrocih.  
 
Ali pridejo policisti predavati vsako leto? 
Vsako leto. Dvakrat na leto pride … gre v bistvu za medvrstniško nasilje, imajo 
predavanje o drogah, imajo tale, kaj je že za božič, novo leto, o petardah. Pridejo 
v ene razrede, tako da določene teme, ki so za nas aktualne bolj predelamo 
skupaj. 
 
Kaj pa sodelovanje s centrom za socialno delo? 
Center za socialno delo pokriva določene teme, e, mi se ga nekako od šestega 
do devetega leta, e, razreda kar vsako leto udeležimo. Imajo pa različne teme od 
drog, medvrstniško nasilje … E, tele telefoni za pomoč, skratka seznanjajo jih 
bom rekla otroke z vsemi pravicami, ki jih imajo no.   
 
Kako je na vaši šoli poskrbljeno za varnost učencev?  
Jaz mislim, da kar dobro. Dežurstva so stalno na hodniku. Imamo preko javnih 
del zaposlene, e, tale informator, ki tudi spremlja bom rekla, e, potem zdaj je kar 
oprema, tako da ... Okna smo dali take na kljuke, na ključek, da ven ne lezejo. 
Mislim, da je kar dobro poskrbljeno, seveda vsega pa ne moreš, ker pri nas je 
sama logistika, šola je kar velika. Odhajajo v športno dvorano, na tej poti se je 
marsikaj dogajalo, pri nas ne, zaradi tega, ker jaz grem zmeraj z njimi, mi se 
počakamo, gremo skupaj tja, v garderobe, in gremo potem iz garderobe skupaj 
sem, tako da … Osnovnošolci iz redne šole pa odhajajo sami , ker jih učitelj tam 
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čaka. Tako da pri nas neki zelo bom rekla, ni to problem. Ker uči en učitelj 
praktično večino predmetov in ima direkten kontakt in pozna situacijo. Skoz smo 
z otroki, ne odhajamo. Pa tudi med odmorom smo tule na hodniku, če pa že 
nismo, pa otroke s sabo odpeljemo tam, kjer smo.  
 
Kaj bi pa bilo potrebno mogoče še spremeniti ali narediti, da bi bila večja varnost 
na šoli? 
Jaz mislim, da za samo varnost kot fizično, je dobro poskrbljeno, mislim pa, da 
mi premalo tudi zaupamo otrokom.  A, ne? Da mi preveč stvari delamo namesto 
njih, bom tako rekla, no, vidimo vse  v najbolj črni luč, črni luč in jaz mislim, da 
otroci vseeno imajo določen, bom rekla razvit, kakšne so vrednote, kakšno mora 
biti obnašanje, kakšna so pravila, ampak jih mi kar nekako, bom rekla držimo v 
eni vati in skoz nadziramo, da ja ne bi prišlo do česa narobe. Jaz mislim, da 
imamo prevelik nadzor, no nad njimi, da bi mogel bolje delati tudi na tem, da 
znajo sami za sebe popaziti v tej smeri, ker to, kar gre pa sedaj šola, da gre v 
popoln nadzor vsega, pa vsega nas je strah, mislim, da tle pa jemljemo neki 
otrokom, kar bi mogel imeti, no, kar bi morali imeti privzgojen, kar bi mogel že 
sam ta nagon bit takšen, da morajo znat pazit na sebe, ne, jim mi jemljemo, ker 
jim dajemo to pretirano, pretirano varnost … Jaz mislim, da če jih mi jemljemo, 
kot da so dost sposobni, zdej govorim za zadnjo generacijo, ki so največji 
problem sedmi, osmi razred. Jaz mislim, ne da mi stiskamo ta nadzor, da bi 
moral biti mehanizem takšen, da počas popuščamo ta nadzor in da vidimo, da 
jim damo, da tudi sami prevzamejo del svojih odgovornosti za lastno zdravje in 
varnost. 
 
Se pravi v tretjem triletju? 
Tako v tretji triadi. Seveda, za prvo, drugo je pa bistvo tudi, da jih mi nekako 
usmerjamo, da jih na to pripravimo. Zdaj v bistvu imamo največ nadzora ravno 
na zadnji triadi, ker pričakujemo vse mogoče, a ne. Nič ne spustimo, čedalje bolj 
stiskamo in v bistvu dejansko otrok ne rabi prevzet več prevzet nobene 
odgovornosti. Tega čuta ne rabi več razvijati, ker itak mi vse nadziramo, bom 
rekla, jaz to tako vidim.  
 
V okviru katerih učnih ur oz. učnih tem pri pouku se z učenci pogovarjate o 
medvrstniškem nasilju?  
V okviru družboslovja in pa v okviru razrednih ur. Seveda pa mi, glede na to da je 
tudi narava našega dela takšna, da smo praktično cel dopoldan z istimi otroci, 
vsako medvrstniško nasilje rešujemo sproti. Ne čakamo na razredno uro, na 
družboslovje, če se to pojavi damo tudi slovenščino in se o tem pogovorimo, da 
temo čim prej rešimo.  
 
Ali pri družboslovju medvrstniško nasilje obravnavate kot samostojno temo? 
E, ne. V sklopu strpnost, toleranca, ko je tam, ob sklopu določenih tem se 
pogovarjamo tudi o med vrstniškem nasilju, no.  
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Na kakšen  način se pedagoški delavci dodatno izobražujete na temo 
medvrstniškega nasilja? 
O, mi se skoz izobražujemo … Pri nas na šoli smo obsedeni. Ne, saj se hecam. 
To je, mislim, da zadnja leta, bom tako rekla … Glih v ponedeljek imamo spet 
predavanje, spletno nasilje, a ne. Dan šole smo posvetili nasilju, vse se, celo leto 
se vse suče, zadnjih pet let samo o nasilju. In jaz imam tega že vrh glave, ker 
mislim, da na račun teh izobraževanj, ko jih je o nasilju, mi jih letno izvedemo 
ogromno, malo stroka trpi, bom rekla. Bi bilo boljše, če bi se mogoče sedaj tudi 
malo bolj posveti stroki, ampak … Vsi se ubadamo samo s tem nasiljem in se 
praktično celo leto nekako izobražujemo samo v smeri nasilja. Naj si bo to 
mediacija e, potem bom rekla spletno nasilje, em, pravni vidik nasilja smo imeli 
letos, skratka letošnje, bom rekla, šolsko leto edinih izobraževanj, ki sem jih jaz 
bila osebno deležna, je bilo pet izobraževanj s področja nasilja.  
 
In kaj je po Vašem mnenju vzrok za tolikšno število izobraževanj na temo 
nasilja? 
Mislim, da je vzrok v tem, da je trenutno generacija staršev, ki strašno pritiska na 
ravnateljico, vidijo ne vem, potem ogromno medvrstniškega nasilja, ki ga pa 
dejansko mi niti ne zaznamo, ne vem, kje ga vidijo, ker mesečne popise zdaj že 
delamo, in so posamezni primeri, seveda so, saj so zmeraj bili in zmeraj bodo, 
ampak je s strani staršev pritisk takšen, da dejansko delamo samo na tem, no. O 
zaznavanju nasilja na šoli in prepričevanju nasilja. Samo v tej smeri.  
 
Kdo bi moral po vašem mnenju še sodelovati  v postopku obravnave žrtve in 
povzročitelja? 
E, zdaj mi itak sodelujemo, če tako pogledamo. Sodeluje razrednik, sodeluje 
starš, sodeluje socialni delavec, ki ga imamo na šoli. Eventualno se vključi tudi 
ravnatelj, če je zelo pereč problem. Jaz mislim, da ta sam postopek se dobro 
izpelje, je pa problem bom jaz rekla potem. A, ne? Zdaj, če je neka žrtev nasilja, 
neko psihološko obravnavo sigurno potrebuje, neke pogovore, odvisno kakšna je 
vrsta. Na drugi strani pa tudi razgovore in neko obravnavo tega, ki je nasilje 
povzročil. Mi dejansko peljemo samo postopek do tam, da zaznamo, 
registriramo. Kaj pa potem s temi, ki so bili udeleženi, bom rekla, neke sanacije 
pa ne naredimo. Zakaj je sploh do tega prišlo, ker verjetno vzrok za neko 
medvrstniško nasilje mora biti, a ne, ali že v samem vzorcu vedenja, ali v neki 
stiski tistega, ki je to povzročil, a ne, s tem se pa ne ubadamo. Kje je bil vzrok, da 
je do tega v bistvu sploh prišlo in tudi potem mi žrtve ne obravnavamo. Mi s tem, 
ko ukrep izrečemo zadevo zaključimo.  
 
Se pravi, menite, da bi bila potrebna poglobljena psihološka obravnava 
udeleženih?  
Tako je, psihološka najprej. 
  
Ali nimate šolskega psihologa? 
Ne. In ta profil bom tako rekla, tudi kolikor se jaz z drugimi šolami pogovarjam, 
strašno manjka. Strašno manjka po vseh šolah, ker dejansko noben drug za to ni 
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usposobljen, a ne. Niti za razgovor z žrtvijo, če gre za to, niti za razgovor s 
povzročiteljem, a ne. Ker tudi on, če jaz tako gledam, je mogu met nek razlog, da 
je to tega, take oblike vedenja sploh prišlo, no.  
 
Ali bi morali biti udeleženci medvrstniškega nasilja po Vašem mnenju dlje časa 
obravnavani? 
Seveda. Ni to zdaj razgovor, mi smo se podpisal, smo izrekli vzgojni ukrep , 
zadeva je zaključena. On nese domov, podpiše in prinese nazaj, mi damo v 
mapo in zadeva je končana, dokler se spet, e,  ne ponovi. Se pa, opažam, da tu 
se ponavlja pri enih in istih učencih enakšen vzorec. Se pravi nekje mora biti nek 
vzrok, pa mogla bi bit potem posledično tudi nekakšna terapija.   
 
Vendar so šole, ki imajo psihologa. 
Imajo. Ampak zelo malo. Pa še tisti so bolj birokrati … Ti postopki vpisa … 
 
Kako sodelujete z zunanjimi institucijami pri kurativi, preventivi? 
Mi dobro. Prednost našega kraja, ki je razmeroma majhen je, da lahko z vsemi 
temi ustanovami zelo dobro sodelujemo. Lahko sodelujemo s centrom, lahko s 
policijo, lahko z zdravstvom, a ne. Mi smo vseeno tako majhni, da se takole po 
telefonu lahko dogovorimo in ni problema pridet. To je prednost in sodelujemo 
dobro. Mene edino osebno moti to, da ko prihajajo ti zunanji strokovnjaki , e, da 
mora biti razrednik zraven ali nekdo od šole, da se ne zaupa, rečmo policistu 
toliko, da je lahko sam v razredu z učenci, da se ne zaupa neki socialni delavki 
toliko, da je lahko sama. Ker mislim pa, da bi lahko tudi učenci v določeni situaciji 
več povedal, pa drugače funkcioniral, kot če sem jaz notri. To mislim, da je 
manjko. Pa mogoče tudi, bi policist drugače delal, kokr da ima občutek kot da ga 
mi nadziramo, a ne. Mogoče bi morali ti strokovnjaki dejansko res sami imeti tisti 
enourni razgovor , da se jih smatra kot strokovnjake in da se jih pusti, da se sami 
z otrokom pogovarjajo.  
 
Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje? 
Jaz, jaz bom tako rekla … (smeh). Jaz, saj sem rekla, ta nadzor mogoče malo 
popustiti pa iti v drugo smer. Da bi naredili mogoče neke kotičke na hodnikih, kjer 
bi se lahko otroci med odmorom družli, se med sabo pogovarjali. Bom rekla več 
jim, e, dati možnosti, ker med vrstniško nasilje prihaja med odmori. Večina. Ker 
med uro niti ne, če gremo zdej fizično ali pa psihično obračunavanje, a ne. Se po 
hodnikih, za mizo, vsi pazimo, lovimo. Zakaj jim ne omogočimo, da bi se med 
hodnikom tudi v nekem primernem kotičku družili, da bi se lahko usedli, da bi se 
lahko pogovarjali, da bi se otroci tega navadili, a ne. Mi jih pa dejansko, zazvoni, 
gredo na hodnik, glih toliko da lahko gredo do stranišča pa nazaj in potem je ta 
sprostitev v razredu. Dajmo jim narediti, ne vem, kako telovadbo med odmorom 
mogoče. Te dejavnosti v tistem času, kjer je najbolj pereča situacija, nekako jih 
zaposliti z enimi sprostitvenimi dejavnostmi. Jaz bi šla bolj v ta smer kokr v nek 
popoln nadzor. In jih posredno dejansko s tem tudi nadzoruješ. Saj, če jih imaš, 
neko telovadbo za deklice na hodniku, a ne, ali pa nek kotiček, da se dobijo, da 
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se pogovarjajo, imaš tudi nadzor lažje, kakor dejstvo, da so po razredih in norijo. 
Kar se pa spletnega nasilja tiče, tle pa mislim, bom tako rekla, tudi kot starš, da 
naj je malo čas povozil, da so nas otroci sami malo prehiteli. Tle je pa na žalost 
treba delati predvsem na starših, ker oni so tisti, ki to omogočijo. Mi več kot da ne 
dovolimo mobitelov pri pouku, niti ne moreš narediti, no.  
 
Ali je potem spletno nasilje po Vašem mnenju bolj stvar, ki se dogaja izven šole? 
Ja, ker v bistvu, saj spletno nasilje se ne dogaja v šoli, ampak se dela v 
popoldanskem času, a ne. Preko mobitelov, preko bom rekla, preko teh 
facebookov, e, ne vem kaj vsega vraga imajo otroci, ampak to dejansko jim 
omogočijo starši, a ne. Tle bi mogli v bistvu potekati izobraževanja, pa te pasti za 
starše, ker za otroke imamo, saj imamo tudi za starše, samo je na žalost tako, da 
prideta na predavanja dva od cele šole. Pa še tako bom rekla, jaz že sama 
gledam tako, dokler starši ne bodo ozavestili tega, da ne morejo vse objaviti, kar 
jim na pamet pride na nekem facebooku, vse fotografije, niti svojih otrokov v tej 
smeri ne bodo vzgajali. Dokler ti daš vse gor, ne vem, kar ti na pamet pade, a ne, 
kako boš pol to otrokom preprečil.  
 
Hvala za pogovor. 
 
Priloga 12: Zapis intervjuja z učiteljico iz Kamnika  (U. INT4) 
 
Zakaj po vašem mnenju prihaja do  medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju?  
Zdi se mi, da razvojno še niso dozoreli dovolj, se pravi, da enostavno ne znajo 
reševati problemov, ker sami niso zreli. E, poleg tega so zelo občutljivi in e, 
otroci, večina teh otrok prihaja iz redne osnovne šole, kar se jim pozna, da so bili 
tam že prej zapostavljeni, ali pa ne vem stigmatizirani in se ne znajo branit. In 
potem tukajle, ko pridejo v eno tako enotno skupino, postanejo močnejši, ampak 
še vedno pa ne znajo reševati problemov. Samo s pomočjo učiteljev. Se pravi, 
vedno imajo, rabijo neko mediacijo, nekoga ki  jih potem sprašuje, ki išče pri njih 
rešitve. 
 
Kakšne so po Vaših izkušnjah značilnosti medvrstniškega nasilja med temi 
učenci? 
Zdaj, ta sedmi, osmi, deveti razred, največ težav je na področju komunikacije, se 
pravi izražanje. Žalijo se z besedami, žaljivke so  čefur, žaljivke so krava, em, 
potem piflar, tudi to je že za ene bolj tako, tisti, ki je majčken bolj, da se uči pa to 
in drugi to opazijo in ga v bistvu s tem piflar žalijo, a ne. To je prva stvar. To so te 
žaljivke. Potem druga stvar je z igro, da se med sabo mal tako ravsajo, a ne, al 
pa ne vem, s kakšno igro tako, da se dotikajo, potem kmal pride do malo 
močnejšega udarca in pol tistemu močnejšemu udarcu sledi še močnejši udarec, 
a ne, in pol se ne ustavi in pride do pretepa. To je predvsem za fante značilno. 
Pri puncah pa vidim, zdaj letos se ne dogaja, ker sta samo dve punci in med 
njima mora biti ena simbioza, da preživita, ampak v lanskem letu je bil pa 
problem, da je bilo pa ignoriranje, zelo močno ignoriranje. Se pravi, da so se v 
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razredu razdelile na dva tabora ali pa celo tri, in v enem taboru je bila ena punca 
čisto sama in ni bila sprejeta ne v drugega ali tretjega, v enem taboru pa so bile 
punce,ki so bile … Se pravi, ki so iskale, ne vem, moč v fantih. V enem taboru 
sta bili pa dve punci, ki sta bili čisto tako zaprti. In sta imeli potem sami svojo 
debato. Se pravi ignoranca.  
 
Katere vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci? 
Hm, se pravi, tukajle bi zdaj e … Samega spolnega ne bi mogla rečti … lahko 
rečem, da ja, da fantje so se dotikali deklet, a ne. Se pravi, ampak to, ta problem 
smo rešili pravočasno, zaradi tega, ker so dekleta povedale učiteljem in smo 
imeli pogovor na to, e. Pogovore imamo pri urah oddelčne vzgoje, e, pa tudi pri 
naravoslovju, pa včasih tudi sproti rešujemo. Se pravi, če je učenec, učenka 
pride, takrat takoj v tistih petih minutah naredimo eno analizo, pogovor. Se pravi, 
da spolno, prihajajo pač do tega dotikov, potem besedne, verbalno nasilje, bi pa 
rekla, da je pa tukaj najmočnejše. Fizično nismo imeli še takega obračunavanja, 
da bi nekdo tako močno fizično napadel, da bi mogel še kakšne zunanje 
inštitucije vključiti v reševanje problemov.  
 
Ali lahko prosim opišete konkreten primer medvrstniškega nasilja? 
Ja, se pravi preko facebook-a smo imeli primer, ko je bila ena naša sošolka, e, 
učenka zlorabljena, se pravi njeno sliko so zlorabili v spolne namene, tako da so 
ji pač glavo dali na fotografijo na neke gole osebe, to smo reševali potem tudi 
preko policije … Ne, zdaj ne, imeli smo pa prej enega romskega učenca … Ta 
romski učenec si je pa nekako podredil učence, druge učence, mlajše učence v 
razredu, tako da so včasih mu nosili denar, ne prav fizično,  morali so mu kdaj 
kakšno sladkarijo prinesti, al pa recimo, da so ga povabili ven, vedno so drugi 
častili, a ne, se pravi, da ta jih je nekako tako podredil, in so se mu, so se ga bali, 
tako da enostavno niso dolg časa to povedali v šoli, potem ta fant je potem tudi, 
je pač manipuliral z njimi. To, to je tisto.  
 
Koliko časa je trajalo, preden ste izvedeli, kaj se dogaja? 
Pol leta, to je trajal kar več kot pol leta, a ne, in ja, potem ko je pa to prišlo na 
plan, smo pa takoj šli v reševanje, najprej znotraj razreda, kaj se je v resnici 
dogajalo, potem smo poklicali starše, njegove starše, potem tudi starše vpletenih 
učencev, da smo se pogovorili, potem smo naredili načrt reševanja, kako se to 
vedenje, kako pri temu fantu to vedenje izboljšati, spremenit. Potem se je od 
takrat  malo spremenilo, do konca šolskega leta, potem je pa fant prišel v deveti 
razred, se je pa spet ponovilo, a ne. Skratka pozabil je, a ne, in mi smo potem 
ponovno  začeli z istim načrtom, tako da smo ga tako spremljali.  
 
Kako ukrepate, ko opazite medvrstniško nasilje, opišite prosim postopek 
obravnave žrtve?  
Najprej, ko otrok … pove, kaj se je zgodilo, dobimo pri njemu vse informacije, se 
pravi kot razredničarka, ali pa učitelj, kateremu se je otrok zaupa, potem tisti 
učitelj običajno pove to razredniku in pač tudi svetovalnemu delavcu, potem 
svetovalni delavec in pa razrednik pokličeta vpletene učence, pa se še z njimi 
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pogovorita, v kolikor zaznamo, vedno se naredi zapisnik,  v kolikor se pač zazna, 
da je težja kršitev, se potem …, potem seznanimo starše, prav za prav z vsakim 
zapisnikom, ki je tudi z lažjo kršitev, so seznanjeni starši, e, potem se pa naredi 
načrt reševanja, se pravi kako temu, kaj mora ta otrok, ali popraviti škodo ali pač 
se s starši, ne s starši, s tem sošolcem pomenit, ali spoprijateljiti, ali obljubiti, da 
e bo več nagajal. To je to … Potem pa mi tega otroka spremljamo in v kolikor pač 
vidimo, da je  v redu, zadevo zaključimo.  
 
Kaj pa če se dejanja ponavljajo? 
Če pa ni, potem, e, potem se pa spet po ponovni kršitvi ponovno naredi zapisnik, 
potem se ugotovi, kje ta načrt ni bil uspešen, potem se pa naredi spet nov plan, a 
ne, in to pomeni, da če je bila hujša oblika lahko otrok je dobi ne samo opozorilo, 
ampak je lahko kaznovan s temi ukrepi, ki sledijo … To so ustni, a ne, se pravi še 
vedno so ukrepi učiteljski zbor, potem je ravnatelj, poda ustno, pisno, a ne. Se 
pravi vse to pa starši dobijo priporočeno po pošti, so seznanjeni.  
 
Opišite prosim postopek obravnave povzročitelja. Ali je mogoče kaj specifičnega 
pri samem postopku obravnave le-tega? 
Ja, tisti,ki je povzročil, v bistvu se vedno vprašamo, zakaj je do tega prišlo, a ne. 
Al je to, da izhajajo problemi doma v družini, al iz njega samega, al je problem, al 
je on tud začutil kakšen problem, pa ne zna in ga na takšen način rešuje, a ne, in 
potem seveda čim več pogovora. V bistvu mi rešujemo s pogovorom. Tako da 
svetovalka spremlja, kliče na pogovor, ga, ga sprašuje po počutju, ga sprašuje ali 
je naredil kaj sam pri sebi, tako da ga nekako skoz opazujemo, a ne, in to je to za 
enkrat.   
 
Kateri ukrepi se vam zdijo najučinkovitejši pri obravnavi tovrstnega nasilja, potem 
ko se je zgodilo? 
Takoj reševanje. Se pravi, problem, ko se je zgodil, se mora takoj tudi rešiti. Tudi 
te otroke pri oddelčnih urah spodbujamo, da ko začutijo, da jim je bila storjena 
kakršna koli krivica ali karkoli, da jih spodbujamo, da spregovorijo. Da če čutijo, 
da ne morejo sami problema rešiti, da povejo osebi, ni potrebno, da je razrednik, 
ampak tisti osebi, ki ji zaupajo. In potem, ko je zaupal učenec, da se takoj učitelj 
pogovor tudi, najprej z njim, s tem otrokom, potem pa še z drugim otrokom in 
potem rešuje, če je problem. Včasih je ta problem tudi potenciran, vidijo več 
težav, kakor pa dejansko obstajajo, ne, kot pa da je težava.  
 
Se pravi pogovor. Ali morda še kaj drugega? 
Se pravi te otroke, e, vključujemo tudi v kakšne dejavnosti. Se pravi zadolžitve, 
zato da imajo občutek, da imajo neko odgovornost, a ne. Recimo, gredo v 
posamezni razred in so odgovorni za tisto skupino učencev, ali pa v jedilnici ali 
pa recimo kjer koli, da jih spremljajo, da pospravijo, da jih spodbujamo, a ne. Se 
pravi, tem otrokom damo tudi nek občutek zadolženosti.  
 
Kateri ukrepi so najbolj učinkoviti pri preprečevanju medvrstniškega nasilja, kot 
preventiva? 
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Najboljše je neko prijetno vzdušje v razredu, a ne. Se pravi, sproščenost v 
razredu, hkrati pa morajo biti zelo znana pravila, a ne. Se pravi, ti učenci morajo 
biti na samem začetku šolskega leta dobro obveščeni, kaj smejo, kaj je njihova 
dolžnost, kakšne so njihove pravice. Ko pridejo, se zavejo, koliko enih pravic 
imajo, nikoli pa svojih dolžnosti. In vedno je pomemben ta hišni šolski red in ta 
šolski red je vedno obešen. Pa tudi same oddelčne ure, je zelo fino, da enkrat na 
mesec, se jih dotaknemo (dolžnosti) in o njih govorimo. Se pravi, ves čas imajo 
to ozaveščeno, a ne, da se to ne pozablja.  
 
Kako je na vaši šoli poskrbljeno za varnost učencev?  
Vsak učitelj je odgovoren za učence v razredu. Ko je konec šolske ure, se v 
bistvu učitelji zamenjajo, tako da otroci ne ostajajo nikoli sami, so nekako vedno, 
jih imamo pred očmi. Se pravi, teh učencev nikoli ne puščamo samih, ves čas je, 
ves čas so v nekem spremstvu pod nekim nadzorom.  
 
Imate morda kakšnega receptorja ali varnostnika?  
Ne, šola je zelo majhna, tako da nimamo nobenega javnega delavca … Se pravi, 
nobenih posebnih zaščit nimamo. Sicer je šolsko okolje zelo prijetno, ker je okrog 
park, in e, ni nobenih takih zgradb, oz. nevarnih, nobenega nevarnega okolja, 
tako da to je prijetno … 
 
Kaj se Vam zdi, da bi bilo potrebno narediti, spremeniti, da bi se varnost na šoli 
še povečala. Je morda kaj takega, kar se Vam zdi, da bi pripomoglo k večji 
varnosti? 
Zdaj, kaj bi še lahko bilo? Samo osveščanje učencev. Se pravi, ne vidimo mi 
tukajle nič več, ker smo prišli do tiste faze, da smo res zaščitili vsako minuto, da  
smo prisotni, da spremljamo otroke, da jih preventivno prej opozarjamo, tako da 
tukaj pri nas, da bi morda lahko še kaj … 
 
V okviru katerih učnih ur oz. tem pri pouku se pogovarjate o medvrstniškem 
nasilju? 
Vedno pri oddelčni, vedno e, vprašam, kako smo preživeli ta teden, katere ure so 
bile najbolj kritične, zakaj, kje ste se slabo počutili. Potem, če je res problem, kjer 
koli, pri kateri koli uri, si vzamemo pet, deset minut in se o tem pogovorimo. 
Skratka sproti, drugače so pa teme tudi pri em naravoslovju, zelo radi se 
dotaknejo kakšne spolnosti, radi poslušajo. So pa tudi družboslovne teme, etika. 
Ampak najprej gredo, em, domnevam, ne vem, ker ne učim, a ne, gredo čez 
zgodovino, potem gredo čez geografijo, potem gredo pa šele čez etiko, se pravi 
šele proti koncu šolskega leta.  
 
Na kakšen način pa se pedagoški delavci dodatno izobražujete na to temo? 
Em, na to temo, vsako leto so razpisani seminarji, in glede na to, da smo 
finančno zelo omejeni, se pač že septembra dogovorimo, kdo bo pač vpisal oz. 
obiskal kakšen seminar, ampak vsako leto se zgodi, da kakšen učitelj na to temo 
obišče kakšen seminar in potem poroča na to temo kolektivu o novostih. Ni 
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vsako leto, da bi se vsi o tem, a ne, ampak učitelj, ki pač obišče potem poroča o 
tem na konferencah, na pedagoških sejah …. o novostih oz. kaj je slišal. 
  
Ali na šolo kdaj povabite koga, ki vam predava na temo tovrstnega nasilja? 
Em, zelo veliko. Imeli smo, recimo lansko leto sta prišla dva psihologa, Mergole 
… Potem vsako leto povabimo iz redne osnovne šole socialne delavce, ki vedno 
imajo temo nasilje ali pa prijateljevanje, tako da naši učenci s posebnimi 
potrebami sodelujejo tudi z rednimi učenci, prijateljujejo, a ne, navezujejo stike. 
Tako da vsako leto vsaj dva seminarja oz. dve udeležbi sta na šoli.  
 
Kdo bi moral po Vašem mnenju in izkušnjah še sodelovati v postopku obravnave 
žrtve in povzročitelja? 
Najprej je vključen razrednik, potem učitelj, kateremu je učenec zaupal, 
svetovalni delavec, e, seznanjen o tem je tudi ravnatelj. Potem mislim, menim da 
ta skupina se odloči ali je problem širši. Potem v bistvu je običajno, je prva, prvi 
klic center za socialno delo, kolikor je pa še kakšna tatvina, čeprav nismo še 
imeli primera, bi pa poklicali še policijo.  
 
Kakšno je Vaše mnenje glede sodelovanja z zunanjimi institucijami pri kurativi ali 
preventivi pri medvrstniškem nasilju? 
Sama osebno nimam z njimi nobenih izkušenj, mogoče bi to bolj vedela povedati 
svetovalna delavka. Lahko rečem, da center za socialno delo, pač ti delavci na 
šolo ne pridejo, domnevam, da rešujejo problem na centru oz. da so ti starši ali 
otroci povabljeni tja … Mi sami ugotavljamo, da je center premalo ažuren. Se 
pravi niso tako aktivno vključeni.  
 
Kaj pa sodelovanje s policijo? 
Policija pa, policaji pa pridejo vedno vsako leto so povabljeni pred božičem takrat 
ko imamo te prednovoletne petarde, potem septembra varnost v prometu, policaji 
so tudi tukajle vi-za-vi naše šole, tako da naši učenci vsak dan vidijo policaje in 
se mi zdi, da je  že tukajle ena točk, ena prednost, ker imamo za sosede 
neposredno policaje … Em, ja. Vsako leto pride medicinska sestra in sicer 
predava za višje letnike vedno o spolnosti, ker je tudi najbolj zanimiva tema 
zanje, potem sprašuje tudi oz. nižja stopnja em, vedno preventiva zob, zobna 
sistematika,potem vsako leto obiščemo tudi ko imamo to zdravstveni pregled 
splošno. Kot razredničarka sem vedno povabljena v ZD k doktarci, potem o 
vsakem otroku malo povem, kako ga vidim čez šolsko leto. Tako da … 
 
Kaj bi bilo potrebno po vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje med učenci? 
Ne vem, včasih imam občutek, da včasih že pretiravamo, že sami preveč 
ozaveščamo, preveč govorimo o nasilju, a ne. Se pravi, prevečkrat uporabljamo 
besedo nasilje in s tem spodbujamo neko negativno razmišljanje in mogoče je to 
en korak k negativnosti. Mogoče bi morali ravno iz druge strani. Spodbujati 
recimo, večkrat govoriti o prijateljstvu, a ne. To se pravi, da bi bila beseda 
prijateljstvo bolj v ospredju kot pa nasilje. Tako da … Em, šola, šola ne more 
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negativno vplivati na učenca. Problemi izhajajo vedno od doma, torej otroci, ki 
prihajajo v šolo, prinašajo svoje življenje v šolo, a ne. In se pravi, če se doma 
dogajajo kakšne težje stvari, karkoli, kar je zakrito, za štirimi stenami, se odraža 
potem tukajle. Je pa tako, a ne, da so večinoma vsi učenci socialno ogroženi in 
da so to bolj otroci revnih staršev, staršev, ki so brezposelni, staršev, ki nimajo 
izobrazbe, staršev, ki so tudi predhodno obiskovali našo šolo … Se pravi gensko 
ti otroci kar nekako sledijo svojim staršem. Tako da vsi problemi bolj izhajajo iz 
domačega okolja.  
 
Hvala za pogovor.  
 
Priloga 13: Zapis intervjuja z učiteljico iz Grosuplja (U. INT5) 
 
Zakaj po vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju? 
Tako kot vsepovsod. Lahko je to v družini, lahko je med samimi vrstniki. V bistvu 
ni razlike med našimi pa med onimi v redni šoli. Največkrat je … vzrok v družini. 
To se pravi, da je že neko nasilje v družini. In potem seveda otroci se ne znajo 
spopadati s tem, ga  ne znajo obvladati in enako prenašajo na vrstnike v šoli. To 
je največkrat, a ne. Drugič je potlej pa, ko se ne znajo kontrolirati, pa jih nekdo 
izziva, pa ne znajo pravilno odreagirati. Čeprav v družini točno vejo, sploh ta 
veliki, točno vedo, kako bi morali, ampak ko so pa v situaciji, se pa ne znajo 
obvladati.  
 
Kakšne so značilnosti medvrstniškega nasilja pri učencih z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju? 
Kaj je značilno? Hja, čim se počutijo izzivanega, je hitro tlele potem fizično 
nasilje. To je najbolj značilno, pa tudi če ni na primer kdo mislil, da ga je ravno 
izzival, ampak on to takoj čuti kot izzivanje. To je sploh pri učencih, ki pridejo k 
nam iz redne šole. Ker v bistvu vse tisto, kar so oni prej doživljali, zdaj vračajo 
drugim nazaj …  
 
Katere vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci? 
Same grožnje niti niso pri nas toliko, ampak bolj je takoj to fizično nasilje, pa 
verbalno, zmerjanje in podobne stvari, ne. Grožnje so pa, kaj pa vem, bolj iz 
strani, če imajo starejšega brata, pa potem prinesejo od doma to, ne, da bo brat 
prišel na primer v šolo, boš že videl, kaj ti bo brat naredil, a ne. V tem primeru je 
grožnja, ali pa če se res, kaj pa jaz vem, letos, ko imam ta primer, ko sta močna 
fanta pa taka in čutita, da že s svojo pojavo lahko nekoga ogrožata. Ja, bolj na ta 
način, te bom pršvasu, ali pa podobno reče. Drugače pa da bi bile prav kakšne 
grožnje, ali pa izsiljevanja, tega pa med našimi ni. Kvečjemu, da naši to trpijo iz 
strani redne šole. Ali pa iz strani kakšnega Roma ali pa kaj podobnega, ne. 
 
Ali ste opazili izločanje? 
Ma niti ne. Dobro, morda med redno šolo pa med našimi, ampak tako bom rekla, 
bolj sami se izločijo, ne da bi jih oni, a ne. No, recimo, kaj jaz vem, kateri je tak 
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bolj komunikativen otrok, ne bo imel nikoli nikjer probleme. Ravno prej, ko Ste 
intervjuvali Andraža, ta se bo sporazumel z  vsemi. Ni važno, ali je redna šola, ali 
je naša šola, ali je posebni program. Medtem ko imam pa one tri, ki pa niso naši 
… dol iz Bosne so, oziroma iz Kosova so, oni se pa sami distancirajo, a ne. In 
enako potem postopajo tudi v odnosu s PPVI -jem. Imajo nek vzvišen pogled na 
njih, tako kot ima redna šola na njih, a ne … Ja, smo imeli tudi neke primere, kjer 
je bilo tudi spolno nasilje nad otrokom doma in potem je to bilo tudi na šoli. V 
samem razredu, pa ne, sicer je morda tekom teh tridesetih, normalno, da je kdo 
kje poskušal, ampak ko smo razložili, zakaj se gre, kako se gre, da se to ne dela, 
tega potem nismo več naprej opažali.  
 
Ali lahko opišete konkreten primer medvrstniškega nasilja? 
Ja, imeli smo na primer, kaj jaz vem, ravno pri otroku, ki je imel doma spolno 
nasilje, fizično nasilje, a ne, in ta je bil tudi izredno agresiven. In z njim smo se v 
bistvu ukvarjali skoraj celo šolsko leto, ampak smo potem ugotovili, da tudi 
rejniška družina ni ustrezna, a ne. In je bil potem prešolan v zavod, kjer se je pa 
otrok zelo varnega počutil, se je poboljšal in se je sama situacija dost spremenila, 
ne.  
 
Kaj se je v razredu dogajalo, da ste morali ukrepati? 
Pravzaprav v razredu direkt nič. Vse je bilo tako v bistvu za hrbtom. To se pravi 
med odmorom, ali pa če slučajno je bil učitelj stran obrnjen, ne pa diretk, a ne. 
Saj pravim, je pa bilo to, da recimo kaj pa jaz vem, med odmorom, da je eno 
deklico prijel, jo je k zidu stisnu, a ne, in jo hotu otipavat, pa grozil ji je, da če ne 
bo pustila … V bistvu vse, kar je nekako sam doživljal, je potem … ali pa udaril 
na primer isto. In tega, to je bilo kar precej prisotno takrat pri tistem otroku. To je 
bilo nekako, s tem smo se vsi nekako najbolj ubadali … V bistvu mi smo se, jaz 
sem se zelo veliko s tem otrokom pogovarjala. Ampak individualno v pogovoru je 
bil ta otrok čudovit. Tudi on je razumel, da tega ne sme delati in obljubil, da ne bo 
več delal, a ne in svetovalna služba se je z njim pogovarjala in vse. Potem smo 
na primer tudi starše klicali, da smo se s starši, kako morajo oni doma, mislim ne 
starši, rejniki, saj on iz starši ni imel kontakta, a ne, ker sta bila oba v zaporu, 
ampak z rejniki, a ne, da morajo pač določene meje postaviti, pa tistih mej se 
držati, kar nista bila sposobna. Potlej pa,ker nikakor ni šlo, smo tudi zaradi 
varnosti vseh ostalih učencev … pač je prišlo do prešolanja.  
 
Kakšen je postopek obravnave žrtve?  
Pogovor imamo, najprej z enim, imamo pogovor z drugim, otroci tudi sami 
zapišejo na list, eden in drugi opišeta vse, kar je bilo, a ne, po navadi se situacija 
žrtve in nasilneža razlikujeta. Vsak po svoje povesta. Če se da, še očividca. 
Potem pa probamo poiskati, kje je resnica. Potlej so tukaj ukrepi. Treba je pa pri 
naših otrocih ugotoviti, kaj najbolj zaleže. Na primer določenim ti ukrepi, ki jih 
pišem domov in obvestila, čisto nič ne pomenijo. Starši jih podpišejo, oz. po 
navadi jih dajo še celo mami podpisati, ki sploh slovensko ne razume, in podpiše, 
kar podpiše, ne, e, tako da poskusimo pa nek drug način najti. Recimo na primer, 
kaj jaz vem, ravno pri teh treh, ki jih imam, najbolj zaleže, če jih dam eno uro v 
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PPVI pomagati. In na primer, od takrat, ko sem ga dala pomagati, samo 
pogledam ga, pa točno ve, da ne sme več naprej … To se pravi, res je vsak 
posameznik, ki moramo poiskati tist kar, tisti vzvod, ki naj bi pomagal.  
 
Kaj pa postopek obravnave povzročitelja? 
Tist, ki kaj povzroči, zapiše, kako je bilo in potem najdemo pač rešitev. Saj 
pravim, na začetku smo šli po tistem hišnem redu, ki ga imamo, po vzgojnem 
načrtu. Samo zdaj,  komur to zaleže gremo točno po tem, kar imamo, po 
vzgojnem načrtu, a ne. Pri tistemu, kjer pa ni nobene izboljšave, ni nič, gremo pa 
na to, da poskušamo najti vzvod … Medtem ko žrtev, ne … Imamo seveda pa 
pogovor, poskušamo razložiti, zakaj je do tega prišlo, tako da tudi sama žrtev, da 
poskuša razumeti. Hkrati pa poskušamo tudi postaviti njo, da ne bi bila žrtev, 
ampak da zna takoj nazaj povedati, a ne, povedati, kaj ji ne odgovarja, da ji to ni 
všeč, da to ni prav, da to delajo, a ne, ker tega pa ne znajo takrat povedati v 
situaciji. Saj znajo potlej, ko so v pogovoru. Vejo, da morajo to reči, ampak ko so 
pa v situaciji, se pa kar nekam vase zgrbančijo, pa nič ne povejo, a ne … In so 
tista žrtev, sploh če so še doma, da imajo tak vzorec, ne, sploh dekleta na 
primer, so pogosto to, da sprejmemo pač to vlogo. V bistvu, če doma vidijo, jim je 
to normalno, ne. To je tisti problem. Še vedno.  
 
Kateri ukrepi se Vam zdijo najbolj učinkoviti, potem ko se je nasilje zgodilo? 
Ja, pri nekaterih zaleže recimo, da takoj pokličem starše. To je pri tistih, kjer 
starši lepo sodelujejo, ampak največkrat je tako, če starši lepo sodelujejo s šolo, 
potem tudi nimamo težav z otrokom. Tudi, če slučajno pride do tega, otrok ve, da 
tega ne bi smel narediti, mu je žal in potem tudi nekaj časa sigurno tega ne bo 
naredil, ne. Tam, kjer pa nimamo podpore staršev, saj pravim, pa iščemo 
različne načine. Zdaj, nekaterim zaleže, če ostanejo šesto uro, ali pa po pouku, 
pa da mora nekaj delati, saj pravim, z grožnjo, da bo moral iti v PPVI pomagati, 
ne, ali pa karkoli, pač poskušamo nekaj najti. Pri nekaterih ne najdemo tako 
rekoč nič, a ne, drugod pa nam uspe to.  
 
Kateri ukrepi so najbolj učinkoviti pri preprečevanju medvrstniškega nasilja?  
Zelo težko, če nimamo nobene podpore doma od staršev. Jaz lahko ne vem kaj, 
pogovore imam, primere imam, ne vem kaj, ampak če ni zaledja v starših, jaz 
skoraj ne morem nič narediti. Zelo malo. Pogovor ja, samo sam pogovor, če 
imamo več nasilja skoraj ne pomaga. Mora biti nek ukrep potlej, da to dejanje, da 
nekaj za sabo potegne. Jaz pri ta velikih na primer tudi pogosto dam tak primer 
že, da so že stari 14 let, kar pomeni, da odgovarjajo že deloma za svoja dejanja. 
To se pravi, če bodo spolno nasilni, mislim spolno nasilje izvajali, fizično nasilje, 
lahko za to dejanje že ukrepajo starši tega otroka, nad katerim ga izvajajo in 
lahko pokličejo policijo in so že kazensko odgovorni za to.  Recimo to jih tudi 
…že malo  pretrese.  
 
Kako je na vaši šoli poskrbljeno za varnost? Kaj bi bilo po vašem mnenju 
spremeniti, da bi se varnost na šoli še povečala? 
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To imamo, to imamo kar poskrbljeno … Recimo, edino mogoče tlele varnost, 
varnost je problem, ker imamo tele ozke hodnike. To nikakor niso varni. Ker, ker 
predno se čez zgužvaš, lahko hitro pride, pa nehote do poškodbe in potem je to 
tko, da se kdo zaleti v koga nehote, pa pride potlej do nekega nasilja lahko tudi 
naprej, a ne. Tako da tile hodniki niso varni, drugače pa kaj pa vem, se mi pa zdi, 
da vsi učitelji zelo poudarjamo to da, in če se le da skoz imamo te dežurne 
učitelje. Včasih morda celo preveč … Ja, tak da so otroci skoz pod enim 
nadzorom, kar tudi morda ni v redu. Slej ko prej bodo morali biti samostojni, ker 
ne bo tega nadzora in ki ga imamo mi na vsakem vogalu. Dobro, smo kriti, če do 
česar koli pride, a ne, ampak za same otroke pa najbrž tudi ni v redu. Imamo še 
dva varnostnika, v bistvu en varnostnik in pa preko javnih del, ki delata in še 
pomagata zraven. Medtem ko je samo en varnostnik spredaj, mislim, da od 
dvanajstih do dveh pred šolo pazi, da ne bi prišlo do kakšnega nasilja iz strani 
Romov, ki so včasih tudi prišli pred šolo … Ja in je bilo to tudi nasilje in 
izsiljevanje in ne vem, kaj še vse. Tako, da je zdaj vedno, vsake toliko časa pa 
pride še varovanje tudi v tem času, ko otroci čakajo na šolske avtobuse, ne.  
 
Na hodniku je tudi kamera, kajne? 
Ja, po ta novem, ampak ne toliko zaradi same varnosti, ampak zaradi tega, ker 
so v garderobah začele zmanjkovati določene stvari, a ne, prišlo je do kraj in 
zaradi tega so potem namestili kamere.  
 
V okviru katerih učnih tem oziroma ur se z učenci največkrat pogovarjate o 
tovrstnih temah? 
Da bi prav samo temo … imamo razredne ure, a ne, kjer se zelo veliko o tem 
pogovarjamo, sploh na začetku šolskega leta, itak predelamo ves hišni red, 
vzgojni načrt, vse, a ne. Potlej pa, v bistvu imamo še pri družboslovju tudi, na 
primer to je višji razred, omenjamo tudi pri gospodinjstvu … pri tehniki, v bistvu 
vsepovsod, pri naravoslovju, a ne. Drugače pa ukrepamo itak takrat, ko je. Ne 
glede na to, katero uro imamo, lahko je slovenščina, ampak če je prišlo do česar 
koli, je slovenščina na drugem tiru in vzgoja na prvem, a ne. Glede varnosti na 
spletu imajo pa računalniško opismenovanje do šestega razreda, potem pa tudi v 
okviru računalništva kot izbirnega predmeta in to vedno opozarjamo tudi in pri 
tehniki, ko imamo to informacijsko tehnologijo tudi vedno imamo tudi varnost na 
spletu. 
 
Ali ste se izobraževali na temo medvrstniškega nasilja?   
Na naši šoli moram reči, da smo imeli zelo veliko tega izobraževanja, a ne. In ga 
imamo še zmeraj … Da bi prav tako posebej imeli za nasilje ne. Nasploh za 
odnose to pa imamo, to pa vsako leto imamo, a ne. Avgusta vem, da smo imeli, 
in tako vmes smo tudi že imeli, pa na teh pedagoških konferencah. Pa recimo 
tudi, če gre kdo na kak tak seminar, potem predstavi, kaj je bilo na tem 
semenarju. Vem, da so bile, kaj jaz vem, Sabina pa še ena so bile, pa so potem 
na pedagoški konferenci predstavile.  
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Se pravi, niste imeli izobraževanj na temo nasilja, ampak bolj v zvezi z 
medosebnimi odnosi? 
Tako. Bolj na ta način, kako recimo… Sem pa jaz bila na tem izobraževanju pred 
leti, kako sploh do tega otroka pristopiti. Po Gordonu smo imeli mislim, da eno 
tako izobraževanje, kar je men osebno zelo odgovarjalo, mi je tudi veliko 
prineslo. Drugač pa zdej, se mi zdi, da zame, ki imam že toliko let delavne dobe 
… Ja, recimo, a veste, se mi zdi, da se zdej pa že določene stvari ponavljajo, a 
veste. Ja, za ta nove, ki pridejo, je to blazno zanimiva tema, na primer zame, ki 
pa sem to že vse slišala, pa vse to že čez dala, mi pa to ni tako zanimivo.   
 
Kdo bi moral po Vašem mnenju še bolj sodelovati v postopku obravnave žrtve in 
povzročitelja? 
Problem se mi zdi, je tudi v tem, da mi nimamo toliko vpogleda oz. znanja še iz 
psihološkega stališča. Na primer jaz sem bila zdajle na enem seminarju, kjer je 
bila ena pedopsihiatrinja, e, tak je krasno povedala, ko bi jo človek lahko dobil k 
nam na seminar. Ona na primer je razpisala en seminar za 30 ljudi, na katerega 
se je prijavilo čez tisoč tristo ljudi. Ker točno pokaže, tudi nekako kako znaš ti 
diagnostificirati otroka in potlej glede na diagnozo se k njemu približati … Mhm, 
kaj jaz vem, na primer za en primer učenke, ki sploh ne bi rekla, da ima ene take 
psihološke težave, sem jo točno našla v tistih njenih … ko je dala povzetek, 
kakšni so simptomi, ne. Pa recimo prej pojma nisem imela. In zdaj čisto drugače 
gledam nanjo, a ne. To je tisto, tega pa nimamo … Ne vem pa, kaj pa vem, 
morda malo več podpore bi nam svetovalna služba lahk dala. Tukaj pa majčkeno 
šepa. Verjamem, da imajo sedaj ogromno dela, ker je tudi v redni šoli ogromno 
teh težav.   
 
Kakšno je vaše mnenje glede sodelovanja z zunanjimi institucijami: s policijo, s 
CSD itd.? 
S policijo kar dobro sodelujemo, tako tudi ko smo klicali, a ne. Razen enkrat 
mislim, da je bil en tak primer, ko je rekel, da nima zdaj časa ravno, da se mu je 
služba končala … Drugače pa je kar ukrepala, tudi tukajle se je kdaj sem pa tja 
zapeljala, ko smo imeli kakšne težave. Tudi recimo, kaj jaz vem, pridejo za te, kaj 
jaz vem pred novoletnim časom in podobno, ne. Medtem ko center za socialno 
delo tukaj v Grosuplju se mi zdi pa da šepa, da pa ne delajo tako, kar bi morali, 
da delajo tam, kjer ni dela. Tam, kjer bi pa morali ukrepati, se pa potegnejo nazaj 
… Zdravstvena služba, to bi morali pa še, na tem področju je pa Slovenija daleč 
daleč zadaj. Tudi sama diagnostika, pa potem naprej pošiljanje k pedopsihiatrinji 
in podobno, a ne, tega, to pa zelo manjka. Ker določene, ravno te, kot je ta 
pedopsihiatrinja povedala, da so dedne stvari. Če bi se to vodilo že iz 
zdravstvenega doma, bi bilo potem mnogo lažje, in njim in nam. Tudi zgodnja 
obravnava in pomoč staršem, to se pravi tem staršem, ki niso sposobni otroke … 
Ki so že sami, kaj jaz vem, recimo, kaj jaz vem, da imajo kakšno tako težavo, a 
ne, tem bi moral center za socialno delo pomagati. Tega pa ni. V Sloveniji mislim, 
da sploh ni nikjer še.  
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Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje? 
Kaj bi se moralo spremeniti? Sam sistem v državi. To se pravi, da tudi tisti, ki so 
v vodstvu države, vlada prevzema odgovornost za svoja dejanja … Da so zgled 
državljanom, ne pa, da niso za nič odgovorni, ker potem to ljudje vidijo in enako 
ravnajo.  
 
Kaj pa v ožjem smislu, pri samih učencih? 
Morajo pa tudi starši zraven pristopiti, morajo pa tudi oni vzgajati otroka, pa 
pomagati, sama šola če ni, ne more prav dosti. Mi blažimo, delamo, kar je v naši 
moči. Zdaj, če ni prepozno imamo še malo učinka. V določenih primerih, če je pa 
prepozno, pa ne gre. Najprej, največ bi lahko naredile same družine, to se pravi 
brez permisivne vzgoje, da bi šli v vzgojo otroka, to se pravi starš ne more biti 
prijateljček svojemu otroku, ampak mora biti starš.   
 
Hvala za Vaše odgovore.  
 
Priloga 14: Zapis intervjuja z učiteljico iz Novega mesta (U. INT6) 
 
Zakaj po vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju? 
Jaz bom takole rekla … V glavnem mi imamo, pri nas konkretno na naši šoli 
mogoče eno specifiko; to so romski učenci, in zaradi njih, prihaja… mislim zaradi 
njih… Zaradi vseh vzrokov ugotavljamo, da so oni nekako tisti, ki povzročajo 
nasilno vedenje oz. so, em, storilci tega, ne. E, drugače nismo opažali pri 
učencih z lažjo obliko nekih posebnih oblik tega nasilja Razen, če je šlo recimo 
za psihične težave, to so bile pa ne vem, tudi težave, ki so bile pogojene ali ne 
vem s psihičnimi stvarmi ali z njihovo neko organsko zadevo, ne vem, ki se je pol 
prevesila v kaj drugega. Da bi pa zaradi tega, ker so otroci z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju bili pa nasilni, ne vem, ali pa odstopali, pa ne no … Em, ne 
vem, če sem odgovorila.  
 
Kakšne so po Vašem mnenju značilnosti medvrstniškega nasilja? 
… Pa zmerjanje, to je najpogostejše. Besedno obračunavanje, verbalno nasilje 
pač, ne, potem tudi nagajanje, ne, tako vse za hrbtom, ne. Besedno sicer tudi 
ujameš, ne, druge stvari pa ne. Tako da, to recimo je tisto glavno, a ne, pol so pa 
fizični kontakti, ne vem udarec, ne vem brca, e, odriv, pač take stvari. To se mi 
zdi, da je nekako najbolj, ne. Čeprav smo se pa srečali tudi z oblikami nasilja, ki 
je bilo pa prav, tako bom rekla, dolgotrajno, skrito, zelo prikrito, da je bilo, da smo 
rabili tudi posredovanje policije in tega, tako da …Predvsem pa te no, ki sem jih 
naštela, so pa tiste bazične stvari.  
 
Katere vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci?  
Recimo, ne vem, konkretno verbalno, ne vem, da mu grozi, grožnje, potem 
zmerljivke, psovke, take stvari, ne. Potem pri fizičnem, udar, udarec, da odrine, 
da brcne, da spotakne,  em, to no, se mi zdi, da nekako izstopa.  
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Kaj pa spolno nasilje? 
Tega, tega niti ni tako zelo … No, ne vem, zdej se ne spomnim, da bi konkretno, 
ampak  ja, tudi je bilo, ne vem, da je udaril po riti, ampak na tak način, čeprav 
bolj malo. Tudi se mi zdi, da mi ful zaščitimo vsaj tukaj na naši šoli, zato ker smo, 
resnično imamo težave z nasiljem, a ne, pač prav s strani Romov. In mi imamo, 
zelo bom rekla nadzorovane situacije v samem, v samem poteku tega pouka, a 
ne, in tudi učenci nikoli niso sami, tudi ko je petminutni odmor je učitelj z njimi, 
tudi menjave, nikoli jih ne pustimo same. Recimo jaz sem danes lahko prišla 
zato, ker učiteljice še ni bilo, pa je spremljevalec notri. Drugače bi morala pa 
čakati, da pride učiteljica. Pač tako te menjave med nami so pač potrebne, no. 
Da spremljamo skoz po hodniku od učilnice do učilnice, v jedilnici smo zraven 
prisotni, pri malici, pri kosilu. V glavnem skozi je neki nadzor, bom rekla nekako 
preprečimo na ta način tudi marsikatero stvar. Vseh se tudi ne da zagotovo kljub 
temu, em, ampak dobro, potem je tukaj še, malo sem zašla, tle se pa potem 
pojavi tudi prezaščitenost mogoče tudi, ne.  
 
Ali ste se morda srečali s spletnim nasiljem? 
Ne, to ne oz. enkrat je bilo, samo tako sem ujela, da so se učenci med seboj, to 
so bili albanski predvsem, e, med sabo neke zmerljivke, pa bolj to. Samo en 
učenec iz naše šole, pa drugi iz drugih. Ni bilo pa konkretno tukaj na naši šoli ne, 
tega ni bilo, ne. Vsaj, da bi jaz vedela… Mi imamo resnično bolj te, kar je zelo 
konkretno tako fantovsko agresivno mislim, veliko več kot tega ali pa bom rekla 
tudi možno, to zdej razmišljam, da tudi ne zaznamo, ker smo tako orientirani zelo 
na to, kar je zelo problematično in zelo očitno in zelo moteče, ne, sej pravim, da 
je bila tudi policija in sodniki za prekrške itd, ne, da mogoče tudi nismo pozorni 
tolk na te druge oblike vedenja, mislim nasilja, čeprav smo ničelno tolerantni do, 
do vsakega no.  
 
Ali lahko prosim opišete kakšen konkreten primer? 
Mhm, to je bil pač to, kar sem zdaj omenila, to je pač učenec, bil je v osmem 
razredu. Situacija je bila taka, no da se je v osmi razred vključil novi učenec, in ta 
učenec, ki je že bil, to je bil romski, je zelo prikrito začel izvajati tako tipične 
znake nekega medvrstniškega nasilja, e. Ne vem, jaz nisem vedela nič, vse se je 
dogajalo za mojim hrbtom, ustrahoval je vse, ker so se ga vsi bali v razredu 
sošolci, žrtev se ga je bala. Vsi, ki so to vedeli, so se bali, vse se je dogajalo za 
mojim hrbtom recimo … 
 
Za kakšne vrste nasilja je šlo? 
Grožnje, zmerljivke, fizično obračunaval,  udaril, pretepal, zelo grdo no. Dokler 
nisem jaz pač opazila, tako da … celo situacijo. Jaz sem opazila pri tej žrtvi, pri 
tem fantu, da nekaj ni, (po kakem mesecu, ko je bil pouk) da nekaj ni, nekaj ni v 
redu, ker se je on stalno tiščal mene. Ko je bil odmor, je prišel k meni, to ni glih 
običajno, da so učenci pri učiteljici, ko imajo prosto, ne. Ko smo kjerkoli bili, je bil 
on vedno v moji bližini, ker takrat se pač ni nič zgodilo, ne, in pol je meni to malo 
postalo sumljivo in jaz sem začela raziskovati. Jaz sem najprej njega vprašala, 
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on ni povedal nič, potem sem pa jaz preko sošolcev ugotovila za kaj gre in potem 
sem pa začela zelo dobro opazovati prav takrat, ko je on mislil, da ga ne in 
ugotovila, za kaj gre. V glavnem zelo … Med poukom ga je udaril, po hodniku, ko 
ga je šel, ga je ful brcnil. Fizično, fizično in tudi grožnje, ustrahoval vse ostale 
učence zraven in tudi tega fanta konkretno, ne. V glavnem potem je pa izbilo dno 
nekaj dogodkov, ki so pa bili zelo ekstremni, ko ga je dobesedno prijel za vrat, ga 
davil ne, ker se pač ni mogel kontrolirati, em. In potem smo podali, mislim da, ne 
vem, nekajkrat prijavo na policijo, ker to ni šlo več dalje. Bil je pogovor, cel 
proces postopek izpeljan, razgovor s starši, najprej učenca, potem učenca med 
seboj, potem starši, potem s svetovalno delavko oz. vmes že prepletali učiteljice, 
ravnateljico, sestanek v bistvu s policijo, policajem, s centrom za socialno delo, 
em. V glavnem timsko delo, e, in potem bom rekla, ko je bil učenec klican k 
sodniku za prekrške, ker je bil že kazensko odgovoren, ne, ker je bil že toliko star 
ta storilec, e so se zadeve začele malo umirjati, em … 
Ali je bil kazensko odgovoren? 
14, ja 14 let … tako ja, je bil kazensko odgovoren. In je pač, je šel in tudi jaz kot 
priča na sodniku za prekrške, učiteljice, ki so bile priče dogodkom, ker je bil zelo 
tako nepredvidljiv, zelo, ne vem, kar je planil nanjga, prijel za vrat, ga boksnil 
pred vsemi, potem že, ko se je, je zadeva v bistvu že razkrila. In smo dejansko, 
smo ustavili na tak način to stvar, no.  Je pa to bil proces enega pol leta, ne. Hja, 
recimo jaz, ta fant je bil fizično zelo močan, zelo eksploziven, em, res ekstremno 
eksploziven, sama moč, nepredvidljiv tudi v končni fazi in je, jaz recimo se ga 
nisem bala, ne, marsikatera se ga pa je, in jaz sem skočila vmes in sem … 
Čeprav sem tudi jaz dobila recimo pri tem kak udarec, ki ni bil sicer namenjen 
meni … ampak v tistem trenutku, ko sem jaz stopila vmes, me je tudi zadelo, 
recimo ne. V glavnem take stvari no, ko je bilo res urgentno, no.  
 
Se pravi, da si je izbral enega učenca? 
Tako je. To je bilo ena žrtev tipično, ne da druge ni, ker je druge isto ustrahoval, 
da niso povedali, da so se bali povedati recimo, ampak ni se pa fizično nanje 
tako spravil. Tle si je pa prav izbral tega fanta, ki se je vključil, zaznal neko 
šibkost in potem se pa je… Storilec je bil iz romske družine, ne, em, žrtev je bila 
pa Albanska, albanske bom tako rekla. Storilec je bil močnejši fizično, tako zelo 
odrasel fant razvit, ta pa ne, čeprav zdaj se je že v tem letu potegnil in vse, 
ampak v tistem trenutku je bil pa šibkejši, no, tudi fizično od njega in tudi bal se 
ga je. On se ga je zelo, zelo bal … Oče pri storilcu je zelo sodeloval z nami. Zelo 
pomagal, se udeleževal sestankov, pripeljal tudi tega fanta v to situacijo, da se je 
soočil s centrom za socialno delo zatem. Oče je bil zelo podporen, saj verjetno je 
zaradi tega bil tudi rezultat tudi tukaj, ne, da se je nekaj premaknilo, ne. Em, jaz 
mislim, da gre pri Romih za en način funkcioniranja, pa kulturne razlike, ne vem. 
Pa saj to je verjetno cel proces, ki se odvija v ozadju, na katerega mi ne moremo 
nekako niti vplivati. Ni pa, zagotovo pa ni, da zato ker so nasilni doma recimo, da 
bo pa tudi otrok, ne. Em, jaz mislim, da gre tle za eno, eno širšo stvar, no. 
Družbeno tudi.  
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Opišite prosim postopek obravnave žrtve, potem ko se je zgodilo medvrstniško 
nasilje? 
Mi smo zelo natančno opredelili pravila, ker smo jih morali, in to smo razvijali kar 
nekaj let, v našem vzgojnem načrtu … lahko si ga tudi na spletni strani naše šole 
pogledate, če si ga niste. Imamo pač opredeljene kršitve prve, druge, tretje, 
četrte, pete stopnje, tudi sankcije, ki sledijo temu. Ampak običajno pač peljemo 
tako, opazimo, ne vem, zdaj odvisno za kako situacijo gre, če je to enkraten 
dogodek, ko se dva sošolca skregata, pa en enga odrine in tisti pade, ne vem. 
Kaj jaz nardim: najprej pogovor z enim, pogovor z drugim, soočenje, če je 
potrebno, se probamo nekako dogovoriti, ne, tle se stvar zaključi. Če gre za to 
stvar, če se zadeva recimo stopnjuje, da se to drugič ponovi, tretjič, četrtič, je s 
svetovalno delavko pogovor učencev, recimo lahko tudi soočenje … e, teh dveh 
učencev pri njej, ali pa tudi jaz zraven s svetovalno delavko, tako nekako peljemo 
postopek. Če se zadeve še ne uredijo, se (odvisno od situacije) na eni točki tudi 
starše obvesti. Ali je to takoj po enkratnem dogodku, ali je, ko se drugič ponovi, 
tretjič, pač to presodiš glede na situacijo, glede na otroka. Potem recimo, če se 
še stopnjujejo zadeve, pa starše povabimo še na šolo, obveščeni so že prej. Se 
pogovorimo z njimi, potem pa tako, kot sem rekla, se vključijo tudi: ne vem 
ravnateljica, da ve, kaj se dogaja, zunanje inštitucije, ne. Prej se pa seveda 
izpeljejo … ne vem, tudi mi smo potem pri tem učencu, katerega primer sem 
opisovala, smo naredili individualiziran vzgojni načrt ne, smo delali nekako pri 
njemu, ne.   
 
Kaj pa postopek obravnave povzročitelja, je mogoče kaj drugače kot pri 
obravnavi žrtve?  
Ja, seveda, mislim nekak, čeprav delati moramo z obema. To je …tudi jaz delam 
vedno z obema. Nasilneža pač v to vedenje mogoče: kaj ni v redu, kaj ni prav, na 
kak način se lahko čuti jeza. Če gre za neko napetost v njem, pa jo on sprosti na 
tak način, da jo butne v nekoga, kako se da to na drug način rešiti, ne. Pri žrtvi 
pa zagotovo prepoznavanje nasilja in da on mora povedati učitelju ne vem, da je 
treba odreagirati, da to ni tožarjenje, da ti moraš reči, lej, ta me je udaril, ne smeš 
tega skrivati, ne smeš ob tem čutiti krivde, ne. To bi jaz rekla, da je bistvena 
razlika, ne.  
 
Kateri ukrepi se vam zdijo najučinkovitejši pri obravnavi medvrstniškega nasilja? 
Zopet tudi odvisno od posameznega primera. Pri blažjih mogoče enkratnih 
dogodkih običajno (in teh je tako večinoma) zaleže en pogovor, ne vem, mogoče, 
da starše obvestiš in potem se zadeva nekako umiri, ne. Tam, kjer je pa bilo zelo 
ekstremno in tle je pa, ne vem, cela …To delovanje v kompletu, cel spekter, vse, 
kar potegne za seboj, razgovori s svetovalno delavko, sodelovanje z zunanjimi 
inštitucijami, pač vse to pripelje, jaz ne bi mogla rečt, da je tu ena stvar tista, ki ja 
bila pač učinkovita, ampak cel postopek, ki smo ga peljali, je pripeljal pol do tega, 
da se je zadeva umirila, ne.  
 
Kaj pa preprečevanje medvrstniškega nasilja? 
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No, tudi s tem, točno s tem smo se ukvarjali recimo. Em, ja, kaj. V bistvu 
ozaveščanje, ne. Na splošno, generalno šola, mi smo imeli delavnice na temo 
nasilja. Učitelji smo se izobraževali o nasilju, smo imeli, ne vem iz različnih 
institucij ljudi tukaj na šoli, ki so nam predavali, e … Em, policija je bila, e, center 
za socialno delo je bil, recimo ti dve sta bili, ne. So nam pač ene stvari tako … 
smo se pogovarjali, v bistvu konstruktivno, no. Se pravi, mi, učitelji, smo tudi ne 
vem, o spletnem nasilju smo imeli seminar, ne, čeprav ga v bistvu ne 
zaznavamo, ampak smo ozaveščeni, da se tudi to pojavlja in tako. Torej, da si mi 
učitelji naprej nekako, em, ozavestimo stvari, da vemo, da si priznamo, da je 
nasilje, da to nasilje obstaja. Da veš, kakšne oblike so, ne, tko, čeprav jih ne 
zaznavaš, e, to je prva stvar, druga stvar, da pa ti to potem prenašaš na učence, 
ravno to. Tako sem rekla, smo imeli delavnice za učence, kjer smo se pogovarjali 
o nasilju. Kako narediti, kako odreagirati, e, tudi o tem, ne,  da to ni tožarjenje, če 
ti poveš, da to se enostavno mora, na tak način no, em … 
 
Kako je na vaši šoli poskrbljeno za varnost učencev?  
Tako kot sem rekla. Jaz mislim, da zelo kontroliramo situacije v razredu, izven 
razreda. Mislim, praktično jaz mislim, da smo učitelji skoz prisotni in e, ravno s 
tem, ko se nam je tako povečalo, neko …pojavljati začelo nasilje s strani 
predvsem romskih učencev. Ker je tle ena vzgojna problematika tudi, ko pridejo k 
nam, em, da smo enostavno morali, ne, povečati nadzor in zaščititi učence, žrtve 
recimo, ki bili potencialne žrtve … na tak način, da smo skoz v situaciji in 
probamo kontrolirati na tak način. Čeprav kljub temu, ne moreš preprečiti vsega. 
Ker se mimogrede zgodi, mislim to je čisto človeško. Em, druga stvar, ki se nam 
tle pojavi, je pa to, kar sem že prej omenila, ta prezaščitenost otrok, skoz je 
nekdo … Potem pa, ko pridejo, bom jaz rekla, v nek realni svet, končajo pri nas 
deveti razred,  so pa vrženi v neko realnost, in se bom rekla, kar težko spopadajo 
z njo, ne. In potem smo tudi mi zdej tle na tehtnici, ne. Ali je prav, da  to delamo, 
ja, s tem preprečimo neko nasilje, po drugi strani pa učence zaščitimo, tako da 
ne znajo sami odreagirati. Tako da tudi jaz mislim, da o tem razmišljamo že pri 
nas na šoli in zagotovo bomo še, no.  
 
Ali bi bilo potrebno kaj spremeniti za večjo varnost na šoli?  
Jaz mislim, da, da ne. Da smo se tako, bom rekla … Dobro, ne bom zdaj trdila, 
da ne moremo nič naredit. Ampak trenutno nimam ideje, kaj bi še lahko, ker se 
mi zdi, da smo se toliko ukvarjali s tem problemom nasilja, da smo nekako iz 
prakse prišli do enih ugotovitev in do enih stvari, ne. In ne vem, kaj bi še lahko 
no. Imamo zelo dodelano se mi zdi.  
 
V okviru katerih učnih ur pri pouku z učenci obravnavate temo medvrstniškega 
nasilja? 
Oddelčna skupnost zagotovo, ne. Jaz bom pa tako rekla, jaz osebno nikoli ne 
vežem stvari na predmet. Če se zgodi, v tistem trenutku rešimo, pa je to 
matematika, pa je to družboslovje, kar koli je. Ko  pride do situacije, se rešuje, ne 
in pač odreagiraš takrat, tudi takrat se pogovorim z učenci. Velikokrat pa potem 
gre kakšna ura matematike, česarkoli, ampak to je pač situacijsko. Ko pa se želiš 
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namensko pogovarjati, je pa to zagotovo oddelčna skupnost tista oz. ko imamo, 
smo imeli dodatno organizirane delavnice recimo, ne.  
 
Na kakšen način se pedagoški delavci izobražujete na temo medvrstniškega 
nasilja? 
V bistvu tako kot sem rekla, mi smo imeli s policijo en primer, neko predavanje iz 
centra za socialno delo: nekak prepoznavanje oblik nasilja, seminar o spletnem 
nasilju. V glavnem, verjetno je še kakšna… Neke delavnice na katerih smo se 
izobraževali in predavanja in potem debatirali o vseh teh stvareh no.  
 
Kdo bi moral po vaših izkušnjah še sodelovati v postopku obravnave žrtve in 
povzročitelja? 
Zagotovo je učinkovito, če so starši podporni, to zagotovo. Da starši poznajo 
problem, da želijo sodelovati, da so pač nekako sodelujejo z nami, da so 
podporni, da razumejo za kaj gre, da, ne vem, potem delajo z nami, ne vem 
peljejo ene stvari, ne. To je baza, jaz mislim, da tukaj to sodelovanje starš – 
učitelj tle mora biti. Potem pa seveda zunanje, ne vem, svetovalna delavka je 
tista, ki je tudi zelo pomembna recimo v tem odnosu. Potem, pol če je pa 
potrebno pa pač tudi druge institucije. Mi imamo izkušnjo, da so se odzvali. 
Predvsem policija, ne. Se je odzvala na nasilje, vedno so prišli. Se pogovorili, 
tudi z otroci, tako pogovor o nasilju, o tem, ne, kaj se sme, kaj se ne sme in tako 
naprej. Pač neko ozaveščanje tudi s strani policije, ne. Center za socialno delo 
bom rekla, v začetku ni bil tako zelo odziven, potem pa so tudi oni … Mogoče ne 
vem, v tistem momentu, prvič ko smo kontaktirali z njimi, je bilo pač neka 
odsotnost enga gospoda, ki pač tam dela, ne, in se ukvarja s to problematiko. Ne 
vem, jaz predvidevam, da je šlo tukaj za bol eno tako stvar, kot pa da ne bi bili 
oni pripravljeni na sodelovanje. Tako sem jaz zaznala … Jaz mislim no, ne vem. 
Pol so zelo sodelovali in prišli in odreagirali. Se pogovorili, klicali, šli domov k 
temu učencu, tko no. Prvega odziva ni bilo, drugi, pa potem nadaljnji so pa bili.  
 
Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje med učenci? 
Ja, jaz mislim, da zagotovo je nek pogovor o tem nasilju, o … pa tudi, da 
pokažeš, na kakšen način se da rešiti neko konfliktno situacijo, ne. Da si na nek 
način tudi vzor, kako se stvari rešujejo, na kak način jih lahko, e. Če si 
vznemirjen, da ne boš butnil nekoga, da boš, ne vem, druge filtre za to 
vznemirjenost poiskal, em. V glavnem jaz mislim, da to, nekako ozaveščanje, 
kako se da drugače, pri otrocih z zgledom, z vzorom, z mirnim reševanjem, z e, 
pač eno tako kaj pa vem, em pozitivno naravnanostjo, no. To, to bi rekla tako 
ožje, ne. Širše pa zagotovo tudi ne, saj ne vem, akcije, kot so bile te, preprečimo 
nasilje, to se mi tudi zdi zelo fajn, ker tega generalno gledano je, ne, še vedno v 
družbi dost, pa si vsi nekako zatiskamo oči pred tem. Pa nočeš videt, kaj se pri 
sosedu dogaja, ker se ne želiš vpletati. Mislim, saj tle si na tehtnici, koliko ti 
lahko, pa kdaj, ne. Sploh ker običajno potem tudi še, ne vem, zdaj govorim na 
splošno, generalno, pokličeš za sosedo, ker jo mož pretepa. Pa potem pride 
policija in ona reče, da ni res, čeprav je prej jokala in tulila, ne, in klicala na 
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pomoč, ne, si pa tudi ti v neprijetni situaciji, ne. Tako nekako se mi zdi no, da pa 
kljub vsemu no bi morali čutiti dolžnost, da odreagiraš na neko nasilje, če ga 
vidiš, ne.  
 
Hvala. 
 
Priloga 15: Zapis intervjuja z učiteljico iz Ljubljane (U. INT7) 
 
Zakaj po Vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo  v duševno razvoju?  
Jaz mislim, da je tako kot v splošni populaciji, a ne, razlog so čustvene težave 
otrok, predvsem to no. In potem pač, ker jih ne znajo in naši jih pa mogoče še 
težje rešujejo, a ne,  in je mogoče še kakšen konflikt več, ki sicer ne bi bil 
potreben. Kako čustva prepoznati, kako jih razrešiti, kako si jih tudi dovoliti, tukaj 
je glavni problem. 
 
Kakšne so po Vaših izkušnjah značilnosti medvrstniškega nasilja?  
Ja verbalnega, verbalnega, je največ, a ne, v zadnjem času. Pa v zadnjem letu 
smo pa tudi že imeli spletno nasilje, ne, ko so vsi že ne internetu … Ja, kar 
kakšne take manjše žalitve, pa zelo se opozarja na napake drug druzga, pa 
kilogrami, pa jezik je tudi pogosto in je zanimiv. Jaz sem imela letos v razredu 
večinoma Neslovence, a ne. Pa se potem oni med sabo opozarjajo na 
slovenščino, k vsi podobne napake delajo, a ne. In se med sabo, tako da sem jih 
pol probala nekak ustavit, pa saj ti tudi tako poveš, a ne. Sploh fantje …fantje so 
zelo punce opozarjali letos. Tako da … 
 
Kaj se je dogajalo? Ali lahko prosim opišete konkreten primer? 
Ja, lahko čisto konkretno povem, nacionalizem smo imeli letos, a ne. Smo imeli 
dva fanta muslimanske vere in enga Srba, in so se najprej, sicer ne vem točno, 
kako se je začelo, so si malo simbole pošiljali vsak svoje, a ne. Potem je pa to 
kar preraslo, tako da je ta fant srbske narodnosti v tem smislu začel, mi smo vam 
Sarajevo podrli, a ne in zelo zelo grde stvari, a ne. Tako da je potem mama 
enega od teh fantov prišla v šolo, in seveda, sploh nisem vedela, da se to 
popoldan dogaja doma, a ne. Tako da smo imeli pol razgovor, a ne, z vsemi 
tremi, tudi e, ne samo jaz in razredničarka, ampak tudi vodja šole, a ne. Starše 
smo poklicali v šolo, no in smo potem to zaključili, no.  
 
Kaj pa spolno nasilje, ali se pojavlja? 
Tudi to je, ja. Letos je bilo tega malo manj no, moram reči. Otipavanje je bilo 
potem šele proti koncu šolskega leta, spomladi se potem te stvari bolj razvijejo, a 
ne, ampak še to res, no v juniju. V juniju smo imeli en tak primer ne, pa tudi ni 
bilo kaj hujšega na srečo, a ne.  
 
Katere vrste medvrstniškega nasilja ste opazili med učenci? 
Ja, verbalno na prvem mestu, potem fizično je tudi, se, se najde, a ne … Ja, zdaj 
letos moram reči, ni bilo tega tako veliko, a ne. Nekaj let nazaj, se pa spomnim,  
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je bilo pa zelo, tako da je popoldan ena mama enga učenca klicala, smo na 
urgenci, ker so se … V bistvu je šla pol bolj tako preventivno na urgenco. Na 
srečo se je izkazalo, da ni bilo hujšega, a ne, ampak so se tolk prerivali že pol po 
pouku, a ne. Zdaj letos so, kaj jaz vem, predvsem smo imeli kaj, ja, v koloni za 
kosilo je bil zmeraj problem, so se prerivali, e. Pri športni so imeli kar naprej, tam 
je že tako več kontaktov. Po vsaki uri športne smo se morali potem še mal 
pogovarjati. No, saj smo se zmenili, načeloma morte že pri športni razrešit, ne, 
ampak jih je tako mučilo, a ne. Em, pa kaj jaz vem, velikokrat se mi je zgodil, no 
ne velikokrat, ampak ene parkrat po tehniki recimo, ko smo imeli na mizi orodja, 
ravnila, da so se pol pa, ko je bil vmes odmor, ko sem šla jaz ven, kar s tistim 
orodjem mal, a ne, tako en druzga, najprej malo za hec, pol je pa bila kaka roka 
rdeča ali pa kaj takega. Ja, tako, tako. Ja, tud no letos smo tri vzgojne ukrepe v 
mojem razredu smo imeli tri in vsi so bili na račun verbalnega nasilja … Ja, zdaj 
mogoče tam je bil spletni, kot sem omenila, a ne … je bil letos taka izkušnja. 
Drugače pa, kaj jaz vem kej, da bi pa izpostavila, zmeraj se tako pokaže, zdaj, če 
tiste gledam, kjer smo nekako uspešno rešili problem, a ne, tam so starši zraven 
sodelovali in smo bili na isti strani, smo vsi takoj vedeli, za kaj gre, a ne. Tam, ko 
smo bili pa neuspešni, tam pa so bili starši skoz tisti, ki so videli naše napake, da 
učitelji ne znamo dobro delati, a ne … Tudi letos, a ne, sem rekla, tri ukrepe sem 
dala. Dva je dobil en fant, pa ta tretjega, samo enega e, ta, ki je dobil samo 
enega, šlo je spet za verbalno nasilje in je bilo potem, seveda postopek je tak, a 
ne, najprej pogovor z razredničarko, pa potem vodjo šole, potem se starše 
obvesti in se nekako pripravi nekako vzgojni načrt, a ne. 
 
Kakšne težave je imel ta fant? 
On je v bistvu, v bistvu je bilo pri gospodinjstvu največ težav, a ne, tam je, a ne.  
Tako da v ukrepu je pisalo neprimeren odnos do sošolcev in učiteljev, a ne, tako. 
Kar zmerjal je vse po vrsti, norčeval se je iz dela, ni hotel delati, a ne. Brez veze 
in on bi kaj druzga počel, ne pa pomival posodo pa takšne stvari, a ne, do sošolk 
tudi neprimerne … In to se je kar naprej ponavljalo, a ne, to ni bil enkraten 
dogodek, a ne, ni bila ena taka, da bi bila ena huda stvar, ampak večkrat eno in 
isto se je ponavljalo. Tako da smo rekli, zdaj pa nekaj moramo naresti, a ne. In 
je, smo pač v vzgojnem načrtu je pač dobil za nalogo, da bo desetkrat pospravil 
učilnico, tole našo, prav namesto snažilke, pač da snažilka tistih deset dni ne bo 
nič stopala v razred …  (Zmotilo obvestilo po zvočniku.) … Ja, no in je dobil 
potem tole nalogo in zelo je bil jezen, užaljen, kaj bo zdaj on s temi snažilkami 
pucal, a ne, tako da ta prvi dan se je … Smo pa tako postavili, da če se bo še 
pregovarjal, pač en dan dobi več za narest. Nič se ne bomo mi z njim 
pregovarjali, on točno ve, oče ve, vsi smo podpisali. On je podpisal ta načrt, oče 
ga je podpisal, tako da vse je jasno vsem … No, ta prvi dan se je zelo 
pregovarjal, a ne, še en dan dobiš, a ne, ni kaj. Ta drugi dan je pobegnil domov, 
po pouku je imel to zadolžitev, a ne. Je bilo tudi že v dogovoru, da če ne pride 
narediti, obvestimo očeta, a ne, nič drugega. Seveda pokličem očeta, a ne. No, 
potem ta tretji dan je pa že resno naredil … in e še tako je bilo, da oče je že takoj 
rekel, ja, jaz se strinjam naj naredi, ampak ob sredah, mislim, da je imel verouk 
ali nekaj in je pač rekel, prav samo da ob sredah ne bi, ostale dneve pa naj dela, 
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a ne. In potem na koncu, ko je že velikokrat opravil, se je celo z očetom a ne, on 
se je že v šoli pogajal, ne, jaz bom tudi v sredo prišel, da bo čim prej fertik. Sem 
rekla, ne moreš v sredo, če imaš verouk, a ne, če ti pa oče napiše, potem pa 
lahko tudi v sredah. Tako da je res prinesel listek, da lahko tudi v sredo on čisti in 
je potem opravil svojo nalogo. Ja, ja. V resnici je bila razlika. In če je kdaj spet 
pozabil nanj, smo samo rekli, lej, kako je bilo neprijetno, lej, da se ne bo ponovilo 
in je bilo za dost, sam smo ga spomnili, kolegica, ki tudi gospodinjstvo uči, je bilo 
to za dosti. Ja, ja.  
 
Kako ukrepate, ko opazite medvrstniško nasilje? Kako  obravnavate žrtev in kako 
povzročitelja? 
Ja, ja mogoče nisem prej na začetku. Jaz vedno ta prvi dan pouka, ne glede na 
to, da sem v sedmem razredu, a ne, se pogovorimo predno se karkoli zgodi, 
kako rešujemo spore, da imamo pred očmi semafor a ne. Ko je rdeča, smo vsi, a 
ne, jezni, razburjeni, da malo premislimo, se poskušamo izogniti žaljivkam in tako 
naprej. Pač cel postopek do zelene, da mogoče se pa tudi lahko opravičimo, a 
ne. In razredna pravila postavimo, a ne, in potem se ves čas, karkoli se zgodi, se 
jaz na to obračam. In razredna pravila vsi podpišemo, a ne, vsi se strinjamo, ta 
prvi dan smo še vsi prijatelji, a ne. Smo še vsi dobre volje in celo so dali letos 
rešujemo spore brez nasilja na prvo mesto, a ne, čeprav sem jaz na tem 
spoštovanju, a ne, to sem hotla imeti prvo, pa  so otroci na prvo mesto tole dali. 
No, in potem res na tem gradimo, ko se karkoli zgodi. Tudi potem seveda, zelo 
se mi zdi pomembno, da opozarjam tudi na opazovalca, a ne. Seveda je 
nasilnež, pa je žrtev, pa so opazovalci, a ne. Da, da opazovalci ne, ne stojijo 
mirno. Da probajo, a ne, pomagati zraven, a ne. Tudi otroke v tem smislu pač, da 
karkoli se zgodi, da najprej poskusi sam, opozori, povej, kaj se je zgodilo. Če ne 
gre, prosi sošolca za pomoč. Če še to ne gre, učiteljico, a ne, oziroma katero koli 
odraslo osebo, ki jo srečaš, a ne. Moram reči, da večinoma se kar držijo otroci 
tega, no. 
 
Kaj pa sam postopek ob nasilnejših dogodkih? 
Zdaj po navadi, no … Če ni tako resna stvar, vsak napiše svoje mnenje. Potem 
se pogovorimo, a ne. Potem še drugi otroci povejo, kaj je bilo. In zdaj, če je 
potrebno, pri nas je potem razgovor z ravnateljico. Zdaj, že to je huda kazen, če 
mora iti v pisarno in potem včasih vodja še kaj doda zraven, a ne, kaj bo, kakšna 
opravila. Se mi zdi, da tudi naša vodja je tako naravnana, se mi zdi zelo fino, da 
je pač treba potem nekaj narest za celo skupnost. In da če si bil nesramen do 
drugih, boš to pač nekako poravnal, a ne. Ali da potem ne bi smel kam iti, a ne. 
Tudi enkrat , ko je bil kino, tudi tega se poslužujemo, da potem ostane v šoli, po 
navadi še celo z vodjo ostane v šoli in dobi neke naloge, a ne. Ja, v bistvu je 
težko, a ne,  z žrtvijo sploh, če je mogoče najbolj v tem smislu, da nekako, da ni 
on kriv za kar se je zgodilo, a ne. Zdaj, če je kaj hujšega, pol tudi starše pokličem 
in jim povem, kaj je bilo v šoli, a ne, včasih … (Nekdo vstopi in nekaj vpraša.) … 
Pa mogoče kaj bi lahko naredil, a ne. Kako se drugače postavil zase, a ne. Kaj 
mogoče tudi spremeniti pri sebi, da se mu to ne bi več dogajalo, sploh če se, saj 
so posamezniki, ki se jim večkrat to dogaja. Da so žrtve, a ne, ker so, ali 
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prestrašeni, a ne, ali kar tiho, ne reagirajo v primeru, ko jim kdo kaj začne 
nagajati in se potem to stopnjuje, a ne. Nekako podpreti, a ne … Tako, tako, ja. 
Ali pa enkrat, no, to je bilo pa že par let nazaj, smo pa celo imeli, je napadel en 
fant enga z nožem, sicer je bil en tak kuhinjski nož. Takrat sem pa pol mamo 
prosila, da ga je pa prav iskat prišla v šolo … Saj to je bil res izreden primer, 
drugače tega nismo imeli.  
 
Kaj je najbolj učinkovito? 
Ja, res nekaj narediti v dogovoru s starši, a ne. Če starši res stojijo tud za tem, 
pol to kar pomaga. Če pa starši: »ta zmešana učiteljica, kaj je spet to« …. Pol 
smo pa nemočni, no, se mi zdi, da dostikrat. 
 
Kako se vam zdi, da je na vaši šoli poskrbljeno za varnost? 
Ja, jaz ocenjujem v zadnjih letih, da je, da je dost varno pri nas. Ali pa mogoče 
zdaj zadnja leta nismo imeli toliko problematičnih vedenjcev, otrok z vedenjskimi 
težavami, a ne. Tako da, predvsem je pomembna enotnost, a ne. Tud da vodja 
podpre učitelja, da ne začne raziskovati, kaj pa če je bil učitelj povzročitelj, a ne. 
Em, da smo nekako enotni … Bi si pa želela, če bi, a ne, če bi imeli neko sobico 
za umik, a ne. Sicer pri nas je včasih psihologinja tista, kamor pošljemo otroka, a 
ne, ali pa učiteljica, ki dela v oddelku, a ne. Lahko ima tudi ona individualno 
obravnavo, da pol nekako sprejme še tega, ko ga je treba umakniti … Da bi bil to 
res dogovor, da bi se točno vedelo, vsako uro, kam lahko nekoga pošlješ, a ne. 
To bi bilo idealno. Dežurstva sicer imamo, pač na vsakem hodniku en učitelj 
dežura. Varnostnika imamo preko javnih del in pomaga v posebnem programu. 
Ja, je pa res, se mi pa zdi, da je zadnja leta res več otrok prav s psihiatričnimi 
težavami in pol tudi nasilja potem več povzročijo, tako se mi zdi. Tukaj si ne 
upam nič reči no, ampak včasih se mi tud zdi, da terapija ni ta prava. Saj imamo 
potem tudi s psihiatrom kontakt,  celo na Levcu imamo tako, da za naše otroke, 
kjer se starši odločijo, da prihaja na upravo psihiatrinja, a ne … Da prihaja enkrat 
mesečno, prihaja na Karlovško in se tudi naši otroci potem te ambulante 
udeležijo in so na obravnavi pri njej. Smo pa imeli v lanskem šolskem letu zelo 
velik upor staršev, ravno za tega fanta, ki je z nožem hodil okrog, nikakor ga niso 
želeli peljati na psihiatru, a ne. No, po tem dogodku je bil pa sprejet na psihiatrijo. 
 
V okviru katerih učnih ur oz. učnih tem se z učenci pogovarjate o medvrstniškem 
nasilju? 
Ja, jaz sem letos imela razredne ure, tako da smo ob petkih imeli preduro. Zdaj 
ne vem, kako je uradno s tem razrednimi, ampak smo jih dejansko imeli. Potem 
ko sem rekla sred maja, zdaj bomo končali z razrednimi urami, so otroci prav 
želeli, kar imejmo jih, a ne. Tako da res rabijo ta čas, a ne. Že itak med vsemi 
urami, če se kdaj kaj zgodi, veliko časa temu namenimo, a ne. Zdaj, v sedmem 
razredu no,  smo imeli pa tudi letos, moram povedati, prav spolno vzgojo, no, ko 
je hodila psihologinja v razred. Pa na šoli imamo na srečo delavno terapevtko, je 
zaposlena, in sta potem vsaka en del tega dela. Tako da kakšno leto imamo pa 
več na temo čustev, no. Že to prepoznavanje čustev, pa kako potem reagirati, a 
ne.  
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Na kakšen način se izobražujete na to temo?  
Seveda so ti seminarji, predvsem zadnje čase. Zdaj, kar mi prvo na misel pride, 
to kar Jurešičeva dela … »Podpora pozitivnemu vedenju«, no, to ona zelo na 
tem dela in se mi zdi fajn, no. Mi smo tudi že imeli neki seminarjev na to temo.  
(Obvestilo po zvočniku.) 
Ja, že to, da imaš v zavesti recimo, koliko več je treba pohvalit kot grajati oz. 
opozarjati na neke nepravilnosti, a ne. Se mi zdi, da če že to mi osvojimo, pa se 
tega zavedamo, ker dejansko, saj so eni otroci problematični, a ne. In pol če ga 
cel dan samo nekaj opozarjam, to ni bilo dobro, da ga moram tudi pohvaliti vmes, 
a ne. To osvajamo, no … Saj ona ima potem to beleženje, analizo, kdaj se zgodi, 
zakaj se zgodi, a ne. Da se pol tudi razreši v kakšnih primerih se neko 
neprimerno vedenje pojavi. Ja, ona ima zelo to beleženje.  
 
Ali vam je morda še kdo drug prišel predavati? 
Ja, policist pride včasih ja, tukaj iz bežigrajske.  
 
Kdo izmed zunanjih institucij bi moral po Vašem mnenju še sodelovati pri 
obravnavi udeleženih v nasilnem dogodku? 
Ja, zdaj, Izkušnje kolegic, no jaz nisem še imela takšnega primera, a so imele 
letos, ko je šlo pa za družinsko nasilje, a ne, in je bil odziv CSD - ja pa res tko 
medel, da … CSD ni, ni toliko … kot bi si želeli, a ne. Recimo, kaj jaz vem, 
znotraj šole imamo super šolsko psihologinjo, na katero se res obračamo in 
pomaga. Imamo tudi socialno delavko, če je treba se vključi tudi ona, a ne. 
Ponavadi posreduje šolska psihologinja, a ne, tudi  potem kontaktira s pediatrinjo 
in kjer se pokaže potreba, tudi ona celo kar naroči otroka, seveda v dogovoru s 
starši. Če se starši strinjajo, jih naroči potem tudi na Metelkovo … Ja, tudi tam, 
včasih ko so vsako leto ti sistematski pregledi, a ne, se včasih že vnaprej tudi 
zdravnico opozori, a ne … Običajno tudi starši pridejo z otroki na te preglede in 
da jo že vnaprej opozorimo, naj bo tudi ona pozorna na to, da naj še ona staršem 
potem kakšno stvar na to temo reče. To se mi zdi tudi super, ja. In res že leta 
pozna otroke, pozna našo populacijo. Ni treba, a ne, ni treba, da se ji kaj razlaga, 
točno ve, o čem govorimo … Ja, sicer načeloma tudi jaz nisem zagovornik velike 
uporabe tablet, a ne. Ampak, ko je pa tista kriza, a ne, pa mogoče za prebrodit 
najhujše, a ne … Ja, jaz bi si vseeno želela več, da bi se CSD - ji  bolj vključevali 
v to, a ne. Da če bi mogoče tudi to, ne vem, kar imajo teh programov za družine 
namenjeno. Niti ne poznam vseh, zdaj da bi mogoče oni večkrat prišli in 
predstavili. Povedali, ne vem, tudi kakšne šole za starše, saj imajo vse sorte. 
 
Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje med učenci? 
Ja, zdaj, če bi širše … prvo, kar mi na misel pride … Razmere v naši družbi. Saj 
se mi zdi, da je res, a ne, nekako imajo zglede pri vsakih poročilih, da tisti, ki je 
pa dovolj vztrajen, pa lahko doseže kar hoče, a ne. Se mi zdi, da ko se bodo v 
družbi stvari na svoje mesto postavile, tudi starši tisti, ki so bolj agresivni, bolj 
ambiciozni, bolj … a ne. Nekako se jim zdi, da imajo vse pravice, a ne. In vsak 
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samo svoje pravice gleda, a ne. Ne pomisli pa na druge, a ne. In jaz potem 
kakšni mami rečem, saj so tukaj vsi otroci s posebnimi potrebami, k se pritožuje, 
ne vem, ali nad sošolcem, a ne, nekako majčken širše razumeti, a ne. Zdaj se mi 
pa zdi, da smo zelo tako, da vsak samo svoj problem vidi in ne more širše 
pogledati. Saj mogoče naši starši, saj so res v bistvu dvojno obremenjeni, a ne, 
pa jih poskušam čisto iz človeškega vidika razumeti, a ne. Pa mame, sama sem 
mama, pa si mislim, saj kako bi pa jaz reagirala, a ne, v takem primeru. Ampak 
že to, da se jih ozavešča, da se jih na to opozori, da se jim reče, a ne … Ja, zdaj 
če jaz na te moje letošnje otroke … Saj vsak let je drugače. Vsak let nov razred 
pride. Zdaj letos sem imela takšne otroke, da so ves čas, vsi so imeli roke gor 
skoz, oz. kar govorili, a ne. Tako da smo dejansko mogli, sem uvedla žetončke, a 
ne, dva na uro. Dva  žetončka na uro je dobil, a ne, želim nekaj povedati, a ne. 
Ker drugače bi oni govorili, jaz ne bi mogla pouka spelati. In je včasih tudi to 
potem lahko bil razlog njihove slabe volje, pa pol posledično tudi nasilja, a ne, ker 
se je komu zdelo, ja mene pa nikol ne upošteva, jaz pa nič ne morem povedati. 
In tako, ko je dejansko videl, tista dva žetončka je porabil … Ja, pa da vsak 
nekako dobi pozornost, pa možnost se izraziti, a ne. Pa enotnost, a ne. Tukaj 
smo res imeli podporo vodje, a ne in da je tudi ona zelo veliko na to dala 
poudarka, da se enotno obravnava, a ne. Že če sem jaz med uro recimo, včasih 
se je zgodilo, a ne, da pač nikakor nisem mogla umiriti otroka in sem rekla, kar 
pejt se k ravnateljici pogovort. Pa razloži, kaj se je dogajalo v razredu. In je tudi 
potem po navadi prišel od nje otrok nazaj in je rekel, oprostite, ne bom več tega 
delal, a ne, tako da to je super … Pa ta sobca, oz. če bi bilo več kadra na šoli, bi 
bilo tudi lažje. Nekdo, ki bi bil na voljo pač, kadar ga rabiš.  
 
Hvala za pogovor. 
Ni za kaj.  
 
Priloga 16: Zapis intervjuja z učiteljico iz Kranja (U. INT8) 
 
Zakaj po Vašem mnenju prihaja do medvrstniškega nasilja med učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju? 
Veste, kako je, men se zanimiv zdi … in vedno bolj ugotavljam, da so nosilci 
nasilja učenci, ki pridejo iz redne osnovne šole kasnej k nam. In je dejstvo, da so 
bili oni tam zasmehovani. Tam so se v bistvu na njih spravljal in tko naprej. Oni 
so bili žrtve in potem marsikdo izmed njih tud ni želel sem pridet, oziroma je dobil 
doma občutek, da je tukaj šola za neumne, a ne. In zaradi tega se njemu ne zdi, 
da bi sem pasal in hoče pokazat, da je pa on zdaj tuki več. In se dostikrat v 
bistvu zgodi, da stvari, ki jih je on doživel na redni šoli, potem prinese sem in hm 
in začne manipulirat. Večinoma so to tud učenci, ki potem dejansko manipulirajo 
z učenci, ki so že dalj časa tukaj. Jih na nek način izzovejo potem, da bi ti začel 
prepir. Se mi zdi, da je to najbolj pogosto. 
 
Katere so značilnosti medvrstniškega nasilja med vašimi učenci? 
Pri nas je tega zlo mal, lahko rečem … Jaz v mojemu razredu opažam, samo en 
učenec, no, je večkrat pobudnik teh zadev. Ampak da bi šlo dejansko za fizično 
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nasilje, ga ni blo letos v tem razredu. Je šlo pa velikokrat za psihično, glih v tem 
smislu kot sem ga zdaj opisala. Recimo, dejansko je ena učenka z Downovim 
sindromom v razredu in oni skoz začnejo »Ti Downovc«, a ne. Potem je en 
avtist, ki zlo slabo funkcionira, že tko, no, je zlo nizek, je v bistvu … verjetno bo 
preusmerjen, no. Ja, res, zelo je nizek, ima težave in tko naprej. In dejansko 
»Glej, kako gledaš, David?«, »Glej, kakšen si?« in gre tko proti njemu. In je glih v 
petek, sem brala recimo zapis v e-asistentu, je napisala učiteljica. Ga je 
provociral, ga je neki žalil in potem je učiteljici sam rekel: »Sej boste vidla, tolk 
časa ga bom provociru, da bo on mene udaru, pol bo imel pa on problem«. Gre 
bolj v bistvu za ta način, no, se mi zdi. 
 
Katere vrste nasilja ste opazili med učenci? 
Ja. Zdej, če bi vse, v vseh osmih letih … Recimo je prišlo do tega, da je šel 
nekdo na avtobusno postajo, pa je nekdo prišel za njim, pa ga je boksnu al pa kej 
tazga. Potem  sem imela enkrat učenca, no, on je tud zdej v posebnem program, 
kjer je bil podoben problem kot pri Davidu. Ta nemoč in potem nesposobnost v 
bistvu, da bi se z besedami zoperstavil, a ne in potem reagira z agresijo in je bla 
podobna situacija kot jo imam recimo zdej. En učenc je prišel iz redne šole, bil je 
bolj mejna motnja kot lažja. Res, imel je same petke, zlo motiviran, zlo so ga 
stvari zanimale, ampak bil je hiperaktiven in zarad samega vedenja po mojem, je 
bil prešolan. Bil je pa tud en drug učenec ki je bil zlo hipoton, velik težav je imel, 
na velikih področjih ene primanjkljaje in enostavno ni znal drugač, kot da je 
recimo zagrabu in začel davit. In je bil zlo velikrat sprovociran s strani tega 
sošolca. Prek facebooka so tud mel, pa smo to probal, no, vsaj približno smo 
probal te stvari … Velik izobraževanj smo imel no, na ta račun, velikrat so bili tud 
oni na različnih teh predavanjih, pa tko naprej. Smo jim predstavil, kakšne ima 
lahko to posledice, tak da mislim, da se je mal zmanjšal, čeprav še vedno se 
gotov te stvari dogajajo. Tud po mobitelih tud to smo imel, različne žalitve, kot 
sporočila so si vse sorte pisal. Psihičnega je največ, žalitve, manipulacije. 
fizičnega skoraj ni.  
 
Opišite prosim en konkreten primer medvrstniškega nasilja. 
V temu razredu, ki sem ga lansko leto imela, je pa blo, no, ko so se spravil na to 
deklico, a ne. Slabotna, celiakija, osteoporoza, vse ima, ni, da ni. Lažja motnja, 
drobna, taka bolehna, ampak drugač, v resnici tud zlo jezična in jih to zlo moti, a 
ne. Recimo moti jih, k ona nazaj kej reče in potem jim je zelo moteče. Ampak ona 
pa tko deluje kot nek obrambni mehanizem, napad je najboljša obramba, tko pa 
ona funkciunira. In tako si je zdej v celem razredu pridobila same nasprotnike, 
praktično nima nobenega prijatelja  Je tko: »Anja je šla na WC, uuu, fuj ne grem 
na WC.«; »Ona se je dotaknila krede, uuu, prav v temu smislu, no. Recimo, 
punce spečejo piškote, brezglutenske in običajne piškote. »A boste poskusli te? 
Uuu, so od Anje.« Tko grozn, dejansko je prav grozn. Izločajo jo … Zlo velik se 
pogovarjamo, tud velik so bli starši so tukaj. Pol vidiš, da dejansko takrat se 
zmanjša v razredu. Jaz sem vidla, da recimo, da pri meni je blo tko, da pol 
dejansko ni blo nič več opazno. Ampak takoj za zaprtimi vratimi recimo, si pa 
prav šokiran. Kakšna punca da vtis, glih tolk da ne svetnice, potem pa slučajno, a 
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ne, ko si v kabinetu, pa so vrata zaprta, pa slišiš, ko se preoblačijo za k športni, 
pa te kar majhen stisne v trebuhu, kaj lahko to bitje izust. Tko da, a ne, se mi zdi, 
da sej se… Sej v bistvu vsi ti pogovori. Jaz zdej dost te oddaje od Zvezdane 
Mlakar dost uporabljam, pa pri razrednih urah to pogledamo, pa se pogovorimo. 
Ker ta konkretna punca ima tud anoreksijo, o deklici »slon«, kako se ta sekira. 
 
Kako ukrepate ob pojavu medvrstniškega nasilja? 
Zdajle praktično ni blo nič … Recimo, ponavadi je vedno tako. Najprej se 
pogovori razrednik. Zdej, če sta učenca iz različnih razredov pač oba razrednika, 
vsak s svojim učencem. Potem se obvesti svetovalno službo, svetovalna služba 
potem v bistvu tud oba dva učenca posebej izpraša. Potem se obvesti starše, pa 
tko naprej no. Takrat, če bi blo kej tazga, po mojem bi se tud obvestila policija, a 
ne. 
 
Opišite prosim postopek obravnave povzročitelja. 
Se pravi. Prvič, zelo veliko se pogovarjamo. Potem so tudi kazni, pač ukrepi so 
po sistemu, a ne, ki ga določa tudi ta, em, vzgojni načrt, a ne. Recimo, sej smo 
letos dali tudi že ene par vzgojnih ukrepov, opominov, e, take stvari. Kdo tudi, 
družbeno koristno delo dela recimo. Enkrat je imel en učence glih to, da je mogel 
potem tej deklici z Dawnovim en mesec torbo nosit po štengah. Tko no, čisto 
take praktične stvari.  
 
Kateri ukrepi se Vam zdijo najučinkovitejši pri obravnavi nasilnih dogodkov? 
Ne vem, se mi zdi tudi ta samorefleksija v smislu pisanja spisov, pa mogoče to 
družbeno koristno delo.  
 
Kaj pa pri preprečevanju nasilja?  
Ja, pogovor. Pogovori. Razredne ure se mi zdi, da so zelo pomembne. Pa skoz 
osveščanje, da nas je zelo malo, da moramo skupaj držati, da smo ena celota … 
Da nimamo ne vem koliko možnosti za prijatelje, saj ni treba, da smo v razredu 
najboljši prijatelji, moramo se pa prenašati, spoštovati, pa tako naprej. Da, tako 
kot jaz spoštujem njih, morajo oni mene in se morajo med sabo in tko … Ne vem, 
se mi zdi, ta pozitivna motivacija. Zdaj jaz imam tudi tamle tistele znakce. Zdaj, 
če so pridni dobijo rdečega pa tako naprej. In potem na koncu meseca dobi tisti, 
ki je bil najboljši, najbolj priden, dobi recimo nagrado. In pol to v smislu, zdaj 
dobiš bonus, če nekomu pomagaš, če nardiš nekaj brez, da bi ti bilo treba 
narediti. Vsaka dodatna stvar se pač tko nagradi no, v smislu tega bonusa 
recimo. In potem se ti bonusi seštejejo in cel pregled tega dobijo in na koncu 
meseca nagrado. Se mi zdi, da jih to kar dosti zmotivira, sploh takrat do prve 
nagrade niti ne. Potem pa, ko vidijo da un dobi čokolado al pa neki, jim pa ni 
vseeno, a ne. In pol tud tisti najhujši, ki rečejo, ma kaj me briga čokolada, ko jo 
grem v trgovino kupiti. Ti rečeš, ja seveda v trgovino jo greš kupit popoldan, 
ampak zdejle bi si jo tudi želel pojesti, pa je ne moreš. In potem se, jim ni 
vseeno, a ne, in se kar trudijo.  
 
Kako je na šoli poskrbljeno za varnost učencev? 
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Mislim, da kar v redu. Svetovalna služba je kar dost aktivna na temu področju. 
Zdajle sicer, a, ne, jo imamo na porodniški, tole gospo Tino. Bo prišla vsak čas 
nazaj, a ne, ampak recimo, saj se tud, ta, ki jo nadomešča, se tud kar trudi, samo 
ona jih je res poznala do obisti, a ne. In se mi zdi, da so zelo veliko tudi sami k 
njej hodili. Tako da ko je bilo karkoli narobe, karkoli se je začutilo, so bili že pri 
njej. Že preden bi do česar prišlo, tako da se mi zdi, da je ona bila njim kar en tak 
zelo pomemben zaupnik, ko en prijatelj, ki je dejansko vse vedela. Ona jih je tudi 
nahecala recimo, da je FB prijateljica z vsemi, pa da ne vejo pod katerim 
imenom. In so jo skoz, kje, kaj je ona. Ja, ne vem mogoče sem Matic, mogoče 
sem Jasna, lej. Nikoli ne boš vedel, samo lej, js vem, to si ti. Samo dejansko so 
skoz imeli občutek, da je ona kot en big brother in da dejansko ima to vse pod 
kontrolo, no.  
 
Kaj bi bilo po Vašem mnenju mogoče spremeniti na šoli, da bi se še bolj varno 
počutili? 
Mislim, da smo čisto varni.  
 
V okviru katerih učnih ur oz. tem se z učenci pogovarjate o medvrstniškem 
nasilju? 
Pač, namenjene temu so razredne ure, ampak po potrebi se pač to vključi tudi v 
druge ure, a ne. Mislim, pač po potrebi se to vključuje … Je pa, saj pravim čisto 
tako hitro se lahko naredi kaka primerjava, ali kakor koli čisto glede na samo 
situacijo. Sploh če se neki zgodi, en incident, ga itak takoj obravnavaš. Tako da 
pred poukom, po pouku, tudi če je treba včasih med. Kakšna urca gre, da se to 
razčiščuje, tako da je dosti tega. Se mi zdi, da se kar dosti dela okrog teh stvari. 
Imeli smo tudi predavanja letos vsaj dva, mislim, v smislu nasilja, e tko, da tko. 
 
Na kakšen način se pedagoški delavci dodatno izobražujete na temo 
medvrstniškega nasilja? 
Smo recimo imeli zdajle, ko je bila glih ta zloraba interneta, pa možnosti nasilja 
prek spleta. A ne, to je tudi tale projekt, ko so prišli. Je veliko no, in vzporedno in 
za učitelje in za učence.  
 
Torej ste sodelovali pri projektu »Hej, ti, zavaruj se, internet je rast pa tudi past«? 
Ja. V bistvu to so … tale družina Kolenc ima potem na to temo  igro, tako da so 
za otroke … otroci so videli dramatizacijo, igro in tako naprej. Dejansko zelo 
dobra, no, zelo dobra predstavitev. Za nas, za učitelje pa je bilo potem 
predavanje v temu smislu … in tudi za starše je bilo predavanje. Tako da zdajle 
niti ne vem, a sem bila tud na tistem, ker sem bila na več ali manj vseh, ki so za 
starše. 
 
Kdo bi moral po Vašem mnenju še sodelovati v postopku obravnave?  
Mislim, da je to to, da je čisto v redu. Vključimo starše, učitelji smo, svetovalna 
služba, po potrebi se tudi ravnatelj vključi, tako da vsi sodelujemo.  
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Kakšno je vaše mnenje glede sodelovanja z zunanjimi institucijami pri kurativi ali 
preventivi? 
V redu sodelujemo. Ja, zelo dobro. Zelo hitro se mi zdi, da se da … 
Ja, sam s centrom za socialno delo recimo smo zdaj imeli nasilje znotraj družine. 
In pridemo pač kot zunanji dejavnik, pa smo imeli zdejle skoz ene sestanke. Tudi 
policija je bila tudi v temu smislu za isti primer, ko je bil sum nekega nasilja 
znotraj družine, em, pač tko, če je potrebno, a ne, v tem smislu. Da bi pa zdej 
imeli potrebo, da bi v razredu, v šoli imeli kakšne take stvari, da bi bilo treba 
policijo, pa nismo imeli.  
 
Kaj bi bilo potrebno po Vašem mnenju spremeniti, da bi se zmanjšalo 
medvrstniško nasilje? 
To, kar delamo, no. Se pravi ozaveščanje, predvsem pa tlele pri naših se mi zdi, 
da je res najbolj pomembno to, da vedno obrneš na njega, no. Kako recimo, da 
mu točno daš, ogledalo mu postaviš in mu pokažeš, kako se točno on počuti. In 
mu vedno poveš, da ti točno veš, kaj on zdajle misli. Recimo jaz vem, ko on 
kakšne ven meče ali neprimerne besede ali kakorkoli. Ko dejansko mu potem 
poveš, lej ti zdej hočeš povedati to pa to. Dejansko z besedami ga dostikrat 
šokiraš. Ker pač pričakuje, a ne, ne vem, da mogoče čisto drugače izpade 
dejansko. Ker vidi, da ti veš, ker ti kaže eno nemoč. Mislim, da je to najbolj 
pomembno, da mu kar tako konkretno , včasih mogoče tudi malo bolj na grobo. 
Ampak točno tako, da on vidi, da ti točno veš, kaj on čuti. Ja, na splošno je pač ... 
Naših je veliko takih, ki imajo težave v družinah. A ne, tlele gre velikokrat tudi za 
iskanje te pozornosti. Učenc  ki recimo, otrok, ki ima razdrto družino, k ma 
pomanjkanje, k se počuti, da ga noben ne mara. Je seveda, da je potem to 
iskanje pozornosti dostikrat. V bistvu več ukvarjanja z njimi, no. To je zelo 
velikokrat opazno, da glih taki, ki so prav bogi, v resnici so največji, so najbolj 
moteč dejavnik. Ko pol pa vidiš, da v resnici je en revček. 
 
Hvala Vam. 
 
Prosim. 
 
  
Priloga 17:  
 
Tabela 3: Kodirna tabela intervjujev z učenci in učenkami (u. INT2 - u.INT8) 
 

Intervjuvanec Kode Kategorija 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Prepir 
Stopnjevanje nasilja 
Fizično nasilje 

Razumevanje pojava 
medvrstniškega nasilja 
 
 UČENKA – HRASTNIK  

(u. INT3) 
Pretep 

UČENEC – KAMNIK  
(u. INT4) 

Pretep 
S sošolci 
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UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Med vrstniki 
Verbalno nasilje 
Fizično nasilje 
Spolno nasilje 

UČENEC – NOVO MESTO  
(u. INT6) 

Nasilje med vrstniki 
Prijatelji, sošolci, 
sorodniki 

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Spor  
S sošolci 
Pretep 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Pretep 
Žaljivke  
Vrstniki 
Med sošolci 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Laži 
Odrivanje  
Stopnjevanje nasilja 
Pretep  
Nesporazum  
Očividec učitelj 
Pogovor 

Osebna izkušnja 
medvrstniškega nasilja 

UČENKA – HRASTNIK 
(u. INT3) 

Nadlegovanje  
Udarci  
Vlečenje za lase  
Zaupanje učiteljici 
Zaupanje mami  

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Izzivanje  
Stopnjevanje nasilja 
Telesno nasilje: vlečenje za 
dele telesa, porivanje 
Poziv k prekinitvi  
Grožnje z orožjem  
Dvom v iskrenost  
Pogovor z učiteljico 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Sošolkin brat  
Grožnja s pretepom 
Psiholog 
Zaupanje učiteljici 
Policija 
Strah 
Jok 
Prekinitev stikov 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 
 
 

Romska otroka  
Odtujitev očal 
Podajanje  
Odrivanje  
Stopnjevanje nasilja 
Prihod učiteljic 
Fizična ločitev  
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UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7)  
 
 

Udarci 
Prošnja za prekinitev  
Zaupanje učiteljici  
Odstranitev iz razreda  
Sprehod 
Namerno spotikanje  
Udarec v obraz 
Prihod učiteljice 
Ravnateljica 
Pisanje spisa 
Opravičilo žrtvi  

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 
 
 

Nadlegovanje po telefonu 
Spolna vsebina  
Občutek ogroženosti  
Zaupanje mami 
Zaupanje učitelju  
Obvestilo staršem 
Psihologinja 

UČENEC – CELJE 
(u. INT2) 

Nespretno komuniciranje 
Pomanjkanje pravičnosti  
Nerazumevanje 
Občutek moči povzročiteljev 
Nemoč žrtev 
Zabava 
Jeza  
Spoštovanje mej 

Vzroki za  
medvrstniško nasilje 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 
 

Izkazovanje moči 
Žaljivke  
Udarci   

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Izzivanje  
Neobvladovanje poraza 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Izzivanje  
Žaljivke  
Jeza  
Nenadzorovanje čustev 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Izzivanje  
Zmerjanje 
Vpitje  
Zabava 

UČENKA - LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Različna stališča/ 
(ne)strinjanje  
Pretekli spori 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 

Vzbujanje pozornosti  
Izkazovanje pozornosti 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Verbalno nasilje Oblike medvrstniškega nasilja 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Prepiri  
Pretepi 

UČENEC – KAMNIK  
(u. INT4) 

Žaljivke 
Pretepi 
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UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Fizično nasilje  
Prerivanje  
Spotikanje  
Verbalno nasilje 
Žaljivke 

UČENEC – NOVO MESTO  
(u. INT6) 

Izzivanje  
rimanje na ime Luka  

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Prepiri  
Porivanje  
Otipavanje  
Brce po riti  
Udarci  
Dotikanje 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 
 

Žaljivke  
Dotikanje zadnjice  
Opazke s spolno vsebino 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Prenehanje  
Umik 
Pomoč učitelja 

Reakcija ob medvrstniškem 
nasilju 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Pomoč učiteljice 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Udarec  
Neodzivanje  
Verbalni odziv 

UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Umik 
Ignoriranje 
Poziv k prekinitvi 
Izpoved učiteljici 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Poziv k prekinitvi  
Ignoriranje  

UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Umik 
Poziv k prekinitvi  
Izpoved učiteljici 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 

Umik  
Izpoved učiteljici  
Izpoved staršem 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Ohranjanje lastne varnosti 
Reševanje konflikta 
Pomoč učitelja 

Sovrstniška pomoč ob nasilju 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Iskanje učiteljeve pomoči 
Pomoč odrasle osebe 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Poziv k pomiritvi  
Opozarjanje na učitelja  

UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Pomoč učitelja 
Pomoč psihologa 
Pomoč prijateljev 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Poziv k prekinitvi 
Obramba žrtve  
Opozorilo o neprimernosti 
vedenja 

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Poziv k prekinitvi  
Zaupanje učitelju 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Obramba žrtve 
Zaupanje učitelju 
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UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Telovadnica Kraj medvrstniškega nasilja 

UČENKA – HRASTNIK 
(u. INT3) 

Šolski hodniki 
Malica – jedilnica 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Učilnica  
Šolski hodniki  
Jedilnica 

UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Šolski hodniki 
Razred 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Jedilnica 
Igrišče 

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Razred  
Hodniki 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Učilnica  
Zgoščenost  

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Med poukom Časovni interval 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Po pouku 
Pred šolo 

UČENEC – KAMNIK  
(u. INT4) 

Po malici 
Po kosilu  
Brez nadzora 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Med odmori  
Po pouku 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Med odmorom 

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Med odmorom 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Med odmorom 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Velika varnost  
Nadzor 
Opozarjanje na napake  
Zadovoljstvo  
Brez skrbi  
Dobro počutje 

Občutek varnosti 
 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Prisotnost odraslih 
Sošolci 

UČENEC – KAMNIK  
(u. INT4) 

Občutek varnosti  
Učiteljica 

UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Nihanje občutka varnosti 
Občasne grožnje 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Varnost  
Prisotnost učiteljev  
Manj nasilja  

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Prijatelji  
Varnost 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Varnost 
Prisotnost učitelja  
Pomoč prijatelja 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Učiteljica Nadzor med odmori 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Učiteljica 
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UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Brez nadzora  
Krajši čas 
Jedilnica  
Nadzor  
Neprijetni občutki  
Omejenost 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Hišnik 
Učitelj 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Učiteljica 

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Učitelj 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Učiteljica 

UČENEC – CELJE 
(u. INT2) 

Ozaveščanje o nasilju 
Strožji ukrepi 

Ukrepi za zmanjšanje nasilja 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Prijateljski odnosi 
Pogovori 

UČENEC – KAMNIK  
(u. INT4) 

Pogovori 
Druženje izven šole 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Kazni 
Družbeno koristno delo  
Psiholog  
Pisanje poravnave 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Ukrepanje odraslih 
Krepitev prijateljstva  
Brez prepirov  
Dobro počutje  

UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Spoštovanje  
Prijaznost  
Pogovori z odraslimi 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 

Pogovori 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Zaupanje učitelju Oseba zaupanja 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Zaupanje učiteljici 
Zaupanje domačim 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Nezaupanje 
Kompliciranje učiteljice 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 
 

Učitelj 
Hujše kršitve 
Psiholog 
Ravnatelj 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Učiteljici 
Svetovalna delavka  
Psihiatrinja 

UČENKA – LJUBLJANA  
(u. INT7) 

Učiteljica 
Starši 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Učitelj  
Starši  
Prijatelji 
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UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Razredna ura  
Pregled e-asistenta 
Pogovor o dogodkih  
Opis dogodka 
Presoja ukrepa  
Opravičilo 

Odziv učitelja na nasilje 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Nejevolja 
Kazen 
Več naloge 
Pospravljanje razreda  
Opravičilo 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 
 

Pogovor 
Pisanje zapisnika  
Ukor 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 
 

Sklic očividcev 
Sklic vpletenih 
Iskrena izpoved  
Iskanje vzroka  
Dodelitev kazni 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Takojšen odziv  
Pogovor  
Pogovor s starši 

UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Pogovor  
Napotitev k ravnateljici  
Pogovor o kazni  
Vzgojni opomin 
Družbeno koristno delo 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 
 

Jeza  
Pogovor  
Ravnatelj 
Psihologa 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Razredne ure  
Osveščanje 
Lastna presoja 
Način reakcije 

Učna vsebina 

UČENKA – HRASTNIK 
(u. INT3) 

Oddelčna skupnost  
Socialno učenje  
Nudenje pomoči 
Razumevanje 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Oddelčna skupnost 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Oddelčna skupnost  
Oblike nasilja 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Ob pojavu nasilja 
Sprotni pogovori 

UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Razredne ure 
Ob pojavu nasilja 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 

Naravoslovje  
Družina  
Odraščanje  
Družboslovje 
Spletno nadlegovanje 

UČENEC – CELJE 
(u. INT2) 

Tehniški dan  
Policisti – predstavitev poklica 

Sodelovanje zunanjih 
strokovnjakov 
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UČENKA – HRASTNIK 
(u. INT3) 

Policist  
Neprimerno reševanje težav 
Reševanje = pogovor 
Neodzivanje na nasilje 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Policist 
Rokovanje s petardami 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Policist  
Petarde 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Strokovnjak 
Pogovori o nasilju  
Delavnice 
Ignoriranje izzivanja  
Ustrezni odzivi na nasilje  
Iskanje odrasle osebe 

UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Ne 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 

Policist  
Obisk zunanjih institucij 
Predavanje  
Gledanje video posnetkov 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

Spoštovanje  
Pravičnost 

Učinkovit ukrep proti nasilju 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Medsebojno razumevanje 
Zaupanje težav odraslim 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Prijateljstvo 
Zaupanje  
Pomoč  
Brez žalitev 

UČENEC – GROSUPLJE  
(u. INT5) 

Pogovor 
Iskanje rešitve  
Analiza dogodka  
Iskanje vzrokov  
Preverjanje situacije 

UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Medosebno razumevanje  
Dobro počutje  
Prijateljstvo 
Razumevanje 

UČENKA – LJUBLJANA   
(u. INT7) 

Ignoriranje izzivalca 
Umik od izzivalca 
Zaupanje učiteljici 

UČENKA – KRANJ  
(u. INT8) 

Primerno izražanje  
Umik  
Pomiritev 

UČENEC – CELJE  
(u. INT2) 

 Ignoriranje 
Zahteva po prenehanju 

Osebno doživljanje nasilja 

UČENKA – HRASTNIK  
(u. INT3) 

Slabo počutje  
Želja po povračilu 
Jeza 

UČENEC – KAMNIK 
(u. INT4) 

Neprijetni občutki 
Povračilo 
Nelagodje v trebuhu 

UČENEC – GROSUPLJE 
(u. INT5) 

Ogroženost 
Žalost  
Obžalovanje 
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UČENEC – NOVO MESTO 
(u. INT6) 

Jeza  
Nenadzorovane reakcije 
Udarec po mizi 
Žalost 

UČENKA – LJUBLJANA 
(u. INT7) 

Žalost 
Prestrašenost 

UČENKA – KRANJ 
(u. INT8) 

Ogroženost 

 
 
 
 
 
 
 
Priloga 18: 
  
Tabela 4: Kodirna tabela intervjujev z učiteljicami (U. INT2 - U.INT8) 
 

Intervjuvanec Kode Kategorija 

UČIT. CELJE 
(U. INT2) 

Privzgojeni vzorci  
Povišan adrenalin  
Razdražljivost  
Motnje pozornosti 
Malenkosti 
Pretirana odzivnost  
Užaljenost  
Ogroženost  
Notranji nemir 

Vzroki za medvrstniško 
nasilje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Verska nestrpnost  
Družinski vzorci 
Socialni položaj 
Izsiljevanje denarja  
Značaj otrok 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Razvojna nezrelost 
Nezmožnost reševanja problemov  
Občutljivost 
Prešolanje 
Nezmožnost obrambe  
Pomoč učitelja  

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Družinski vzorci  
Brez razlik z redno OŠ 
Neobvladanost 
Prenos na vrstnike  
Brez samokontrole  
Izzivanje  
Nepravilni odzivi 

UČIT. NOVO MESTO  
(U. INT6) 

Romski otroci  
Psihične težave 

UČIT. LJUBLJANA  
(U. INT7) 

Čustvene težave  
Nezmožnost razreševanja čustev 
Prepoznavanje čustev  
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UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Prešolani učenci 
Zasmehovanost  
»šola za neumne«  
Občutek nadvlade 
Prenos vzorcev  
Manipulacija  
Izzivanje 

UČIT. CELJE 
(U. INT2) 
 

Fizična bližina  
Zbadanja  
Starejši učenci 
Občutek nadvlade  
Fizično nasilje – fantje  
Dekleta – Izločanje 
Upad nasilja  
Generacija  
Izjeme 

Značilnosti med. nasilja 

UČIT. HRASTNIK  
(U. INT3) 

Izsiljevanje  
Spletno nasilje  
Fizično nasilje - fantje 
Verbalno nasilje – dekleta 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Neprimerna komunikacija  
Verbalno nasilje 
Žaljivke  
»ravsanje« 
Stopnjevanje  
Fantje - fizično nasilje 
Dekleta - izločanje 
Ignoriranje  
Več »taborov« 

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Izzivanje  
Fizično nasilje 
Redne šole 
Pretirani odzivi  
Redna OŠ 
Prenos vzorcev 
Fizično nasilje 
Verbalno nasilje 

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Verbalno nasilje  
Zmerjanje  
Zbadanje 
Fizično nasilje  
Udarec 
Brca  
Odrivanje 
Prikrito nasilje 

UČIT. LJUBLJANA 
(U. INT7) 

Verbalno nasilje  
Spletno nasilje  
Žaljivke  
Izpostavljanje »napak« 
Telesna teža  
Izražanje 
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UČIT. KRANJ  
(U. INT8) 

Izjeme  
Nizka detekcija  
Žaljivke 
Izpostavljanje napak  
Zbadanje  
Odziv  
Fizični obračun 

UČIT. CELJE  
(U. INT2) 

Odrivanje 
Izkazovanje moči  
Stopnjevanje nasilja 
Narodna mešanost  
Verbalne opazke 

Najpogostejše oblike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK  
(U. INT3) 

Spletno nasilje 
Psihično nasilje  
Manj fizičnega  
Lažje zaznavno 
Najlažja detekcija  
Fizično nasilje  

UČIT. KAMNIK  
(U. INT4) 

Dotikanje  
Pogovor z učiteljem 
Verbalno nasilje  
Fizično – obvladljivo 

UČIT.  GROSUPLJE  
(U. INT5) 

Fizično nasilje 
Verbalno nasilje 
Zmerjanje 
Žalitve  
Vrstniki iz redne OŠ 
Romi 

UČIT. NOVO MESTO  
(U. INT6) 

Grožnje  
Zmerljivke 
Udarci, odrivanje, brce  
Romska populacija 
Spolno nadlegovanje  
Nikoli brez nadzora  
Prisotnost učitelja  

UČIT. LJUBLJANA  
(U. INT7) 

Verbalno nasilje  
Fizično nasilje  
Prerivanje  
Šolski hodniki  
Kolona za kosilo  
Športna vzgoja 
Pogovori  
Tehnični pouk 
Orodja  
Kraje  
Otipavanje 
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UČIT. KRANJ  
(U. INT8) 

Na avtobusni postaji 
Fizično nasilje 
Boksanje 
Nesposobnost besednega odziva 
Agresija 
Davljenje 
Izzivanje 
Facebook 
Mobitel 
Žalitve 
Psihično nasilje 
Manj fizičnega 

UČIT. CELJE  
(U. INT2) 

Fizično nasilje  
Opozorilo 
Pogovor  
Udarci 
Eksplozivnost  
Vedenjske težave  
Prehitre reakcije 
Pretirane reakcije  
Osebna napetost  
Jeza 

Konkreten primer nasilja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK  
(U. INT3) 

Primer učenke  
Dve obliki nasilja  
Spletno nasilje  
Med vrstnicami 
Manipulacija na spletu 
Kontrola stikov  
Spolno nadlegovanje  
Starejši fantje  
Spletno izsiljevanje  
Fizično nasilje fanta 
Slabe družinske razmere 
Predlog prešolanja 
Fantov odziv  
Pozitivne posledice 

UČIT. KAMNIK  
(U. INT4) 

Spletno nasilje 
Zloraba slike učenke 
Fotomontaža 
Posredovanje policije 
Romski učenec  
Podrejanje učencev 
Izsiljevanje denarja  
Manipulacija  
Sestanek s starši  
Načrt reševanja  
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UČIT. GROSUPLJE  
(U. INT5) 

Spolno nasilje v družini 
Fizično nasilje v družini 
Neprimerna rejniška družina  
Odzivi otroka  
Prešolanje v zavod 
Osebna varnost 
Spremembe  
Prikrito nasilje  
Med odmori  
Otipavanje  
Grožnje  
Udarci 
Pogovori 

UČIT. NOVO MESTO  
(U. INT6) 

Romski učenec 
Prikrito nasilje  
Ustrahovanje  
Grožnje 
Zmerljivke  
Fizično nasilje  
Udarci 
Opažanje vedenja žrtve 
Iskanje bližine učitelja 
Med odmori  
Poizvedovanje pri žrtvi 
Spraševanje sošolcev  
Davljenje 
Brez samonadzora  
Prijava na policijo  
Pogovor 
Razgovor s starši  
CSD 
Timsko delo 
Sodnik za prekrške  
Fizična moč  
Eksplozivnost 
Izbor ene žrtve - Albanec 
Šibkost 
Kulturne razlike 

UČIT. LJUBLJANA  
(U. INT7) 

Nacionalizem  
Muslimanska vera  
Srbska narodnost  
Izmenjava nacionalnih simbolov 
Žaljivke  
Obisk starša  
Pogovori  
Razredničarka 
Vodja šole  
Starši 
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UČIT. KRANJ  
(U. INT8) 
 

Fizično slabotna deklica  
Celiakija 
Osteoporoza 
Slabša konstitucija 
Zgovorna 
Obramba=napad 
Izločanje  
Zbadanja  
Žalitve 

UČIT. CELJE  
(U. INT2) 

Učiteljevo opozorilo 
Prošnja za pomoč 
Pogovor 
Iskanje razlogov 
Pojasnjevanje (ne)primernega vedenja  
Hujši prekrški: 
Vzgojni ukrepi  
Vzgojni načrt za učenca  
Sodelovanje učenca  
Prevzemanje odgovornosti  
Iskanje rešitev  
Restitucija  
Določitev naloge  
Mediacija  
Sodelovanje s starši  
Evalvacija 
Aktiv učiteljev 
Prevzemanje posledic  
Materialna poravnava 
Razvijanje empatije 
Družbeno koristno delo 

Ukrepi ob nasilju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 
 
 
 

Pogovor  
Svetovalna služba  
Vodenje procesa  
Starši  
Razrednik  
Policija  
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UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Izpoved žrtve 
Obvestilo razredniku 
Svetovalna služba 
Pogovor  z vpletenimi 
Zapisnik 
Težja/lažja kršitev 
Obvestilo staršev  
Načrt reševanja  
Prevzemanje odgovornosti  
Spremljanje aktivnosti  
Ponovna kršitev 
Zapisnik  
Novi načrt  
Vzgojni ukrep  
Seznanitev staršev  
Iskanje vzrokov  
Družinski vzroki  
Osebni vzroki  
Osebna zaznava 
Pogovor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Pogovor 
Dve zgodbi 
Zapis dogodka  
Razlike v zaznavi  
Očividci  
Iskanje ukrepa 
Poznavanje otrok  
Podpisi neučinkoviti 
Pomoč v PPVI 
Zapis dogodka 
Iskanje ukrepa  
Vzgojni načrt  
Neuspešno 
Iskanje vzvodov  
Delo z žrtvijo 
Opogumljanje  
Izražanje mnenja  
Zaustavitev nasilja  
Odziv v situaciji  
Težava deklet 
Privzgojeni vzorci 
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UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Natančna pravila  
Pet stopenj kršitev  
Določene sankcije  
ID pogovor 
Soočanje  
Enkraten dogodek 
Ponavljanje  
Sodelovanje svet. službe 
Obvestilo staršem 
Povabilo strašev na šolo  
Pogovor s starši  
Ravnateljica  
ID vzgojni načrt  
Delo z obema  
Žrtev 
Prepoznavanje nasilja  
Zaupanje učitelju  
Reagiranje  
Povzročitelj  
Umirjanje  
Prepoznavanje čustev 
Pravilna reakcija 

UČIT. LJUBLJANA 
(U. INT7) 

Zapis svoje zgodbe  
Pogovor  
Očividci 
Pogovor z ravnateljico  
Delo za skupnost  
Različne sankcije  
Delo z žrtvijo 
Obvestilo staršem 

UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Pogovor 
Obvestilo svetovalni službi 
Obvestilo staršem 
Vzgojni ukrepi 
Družb. koristno delo 
Hujše kršitve: policija 

UČIT. CELJE  
(U. INT2) 

Mediacija  
Prevzemanje odgovornosti  
Materialna škoda  
Družbeno koristno delo  
Soočanje s posledicami 
Odnos zaupanja 

Najučinkovitejši ukrepi 
obravnave 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Individualni pristop 
Pogovor  
Vsakodnevno spremljanje učencev 

UČIT. KAMNIK  
(U. INT4) 

Takojšen odziv  
Spodbujanje iskrenosti 
Zaupna oseba 
Pogovor  
Družb. koristno delo  
Odgovornost 
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UČIT.  GROSUPLJE  
(U. INT5) 

Obvestilo staršem 
Brez podpore staršev 
Različni načini  
PPVI pomoč 
Po pouku 

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 
 

Pogovor 
Enkratni primeri  
Obvestilo staršev  
Svetovalna služba 
Zunanje institucije  
Celoten postopek 

UČIT. LJUBLJANA  
(U. INT7) 

Sodelovanje s starši 

UČIT. KRANJ  
(U. INT8) 

Družbeno koristno delo 
Samorefleksija – spis 

UČIT. CELJE  
(U. INT2) 
 

Sprotni pogovori 
Ogled filma 
Pogovor o vsebini filma  
Razvijanje  empatije  
Delavnice 
Rdeči križ 
Policija 
Psihologinja  
Kulturni dan: medosebni odnosi  
Medkulturno  sodelovanje 

Najučinkovitejši ukrepi 
preprečevanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Predavanja policistov 
Razredne ure 
CSD 
Dan šole 
Delavnice: reševanje konfliktov  
Zaupanje učitelju 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Pozitivna klima  
Sproščenost  
Jasna pravila   

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Pogovor o odgovornosti 

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Ozaveščanje  
Delavnice za učence 
Izobraževanje učiteljev  
Policija 
CSD  
Seminar o spletnem nasilju 
Priznavanje obstoja nasilja  

UČIT. LJUBLJANA 
(U. INT7) 
 
 

Preventiva  
Semafor  
Razredna pravila 
Opozarjanje na vlogo  
opazovalca  
Iskanje pomoči 

UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Pogovor 
Razredne ure  
Ozaveščanje o 
spoštovanju 
Pozitivna motivacija (znakci) 
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UČIT. CELJE 
(U. INT2) 
 

 Brez varnostnika 
Aktivno sodelovanje vseh 
Vodstvo šole  
Opozarjanje na neprimerno vedenje 
Sprotno reševanje  
Potrebna sprememba: 
Time out soba  
Varnost  
Nadzorni učitelj 

Skrb za varnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Dežurstvo učiteljev 
Javna dela  
Zaklenjena okna 
Nenehen nadzor  
Velika varnost 
Potrebna sprememba: 
Premalo zaupanja otrokom 
Nesamostojnost otrok 
Odgovornost otrok za lastno varnost 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Učiteljeva odgovornost  
Nenehen nadzor 
Ni javnih delavcev  
Potrebna sprememba: 
Ozaveščanje 

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Varnost 
Dva varnostnika 
Javna dela  
Kamere na hodnikih  
Kraje 
Potrebna sprememba: 
Prostorska neustreznost 
Ozki hodniki  
Zaletavanje  
Nenamerno sproženje nasilja  
Dežurni učitelji  
Nenehen nadzor  
Pomanjkanje samostojnosti  

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Nadzorovanje situacij  
Nenehna prisotnost učitelja  
Prezaščitenost otrok  
Težave obvladovanja vseh situacij 
Nezmožnost reagiranja otrok  
Potrebna sprememba: 
Brez dodatnih ukrepov 

UČIT. LJUBLJANA 
(U. INT7) 

Zadostna varnost 
Podpora vodstva  
Enotnost 
Dežurni učitelji 
Varnostnik 
Potrebna sprememba: 
Soba za umik  
Individualna obravnava  
Več psihiatrične obravnave 
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UČIT. KRANJ  
(U. INT8) 

Aktivna svetovalna služba 
Dobro poznavanje otrok 
Samoiniciativni obiski  otrok 
Zaupanje  

UČIT. CELJE 
(U. INT2) 

Po potrebi 
Medosebni odnosi  
Nasilje  
Ure oddelčne skupnosti 

Vključenost v učne teme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Razredne ure 
Sprotni pogovori 
Družboslovje  
Teme: strpnost, toleranca 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Oddelčne ure  
Sprotni pogovori 
Naravoslovne teme  
Družboslovne teme  

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Razredne ure  
Hišni red 
Vzgojni načrt  
Družboslovje  
Gospodinjstvo  
Tehnika 
Naravoslovje 
Takojšen odziv  
Rač. opismenjevanje  
Varnost na spletu 

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 
 

Takojšen odziv  
Oddelčna skupnost  
Delavnice 

UČIT. LJUBLJANA 
(U. INT7) 

Razredne ure 
Sprotni pogovori 
Spolna vzgoja 
Prepoznavanje čustev 

UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Razredne ure 
Sprotni pogovori 
Predavanja 

UČIT. CELJE 
(U. INT2) 

Izobraževanja po izbiri 
Povabljeni strokovnjaki 
Mediacija 
Restitucija 

Izobraževanje o nasilju 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Nenehna izobraževanja 
Predavanja 
Mediacija 
Spletno nasilje 
Pravni vidik nasilja 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Razpisani seminarji 
Prenos znanja v kolektiv  
Predavanje psihologov  
Socialni delavci 

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Veliko izobraževanja  
O odnosih 
Pedagoške konference 
Ponavljanje tem 
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UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Interna predavanja  
Zunanji sodelavci 
Policija  
CSD  
Prepoznavanje oblik  
Spletno nasilje 

UČIT. LJUBLJANA 
(U. INT7) 

Predavanja  
Podpora pozitvnemu vedenju  
Pomen pohvale 
Analiza neprimernega vedenja 
Policisti 

UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Dramatizacija o spletnem nasilju 
Predavanje za učitelje  
Predavanje za starše 

UČIT. CELJE 
(U. INT2) 

Policisti 
Zdravstveno osebje – spolna vzgoja 
Nezadostno sodelovanje s CSD 
Sodelovanje s kriznim centrom 

Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 

Timski pristop šole 
Ni psihološke obravnave žrtve 
Ni psihološke obravnave povzročitelja 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami 

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Nezadostno sodelovanje s CSD 
Sodelovanje s policisti 
Zdravstveno osebje: spolna vzgoja 
Sistematski pregled 

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Pomanjkanje psiholoških znanj 
Premalo podpore svetovalne službe 
Sodelovanje s policijo 
Nezadostno sodelovanje s CSD 
Premalo pedopsihiatrične obravnave 
Premalo zgodnje obravnave 

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Sodelovanje s starši 
Svetovalna služba 
Odzivnost zunanjih institucij  
Sodelovanje s policijo 
Ozaveščanje/pogovor 
Sodelovanje s CSD 

UČIT. LJUBLJANA  
(U. INT7) 

Neodzivnost CSD 
Šolska psihologinja  
Socialna delavka 
Sistematski pregledi 
Sodelovanje z zdravnico 
Več sodelovanja s CSD 
Šole za starše 

UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Timski pristop 
 Sodelovanje 

UČIT. CELJE 
(U. INT2) 

Vloga staršev 
Umirjeni pogovori 
Spoštovanje 

Predlogi sprememb 
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UČIT. HRASTNIK 
(U. INT3) 
 
 
 
 

Popustitev nadzora  
Družabni kotički 
Možnost druženja  
Telovadba med odmorom  
Sprostitvene dejavnosti  
Spletno nasilje 
Ozaveščanje staršev  

UČIT. KAMNIK 
(U. INT4) 

Preveč o nasilju 
Pogovor o prijateljskih odnosih 
Družinske razmere 

UČIT. GROSUPLJE 
(U. INT5) 

Sodelovanje staršev  
Vzgoja otroka 

UČIT. NOVO MESTO 
(U. INT6) 

Pogovor o nasilju 
Vzgoja z vzorom 
Ozaveščanje 
Družbene akcije 
Odziv na nasilje  

UČIT. LJUBLJANA  
(U. INT7) 

Individualnost  
Omejenost na lasten svet 
Nezmožnost empatije 
Možnost izražanja 
Enotnost kolektiva 
Soba za umik 
Povečanje kadra 

UČIT. KRANJ 
(U. INT8) 

Ozaveščanje 
Pozornost posamezniku 

 
 

 


