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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem preučevala trpinčenje med otroki ter prepoznavanje in ravnanje 

vzgojiteljic pri zaznavi trpinčenja. 

 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila pojem nasilja, pri katerem gre za skupek agresivnih 

in sovražnih dejavnosti posameznih skupin ter njihovih članov, kjer so v ospredju socialni in 

kulturni dejavniki. Omenila sem vrste nasilja, kot so fizično, psihično, spolno, ekonomsko 

nasilje in zanemarjanje. Nato sem opredelila pojem trpinčenja med otroki, o katerem 

govorimo takrat, ko je otrok v daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu 

vedenju, ki ga je povzročil njegov sovrstnik ali skupina otrok. Predstavila sem značilnosti 

žrtve in nasilneža ter kako ju prepoznamo. Pojasnila sem razlike med spoloma in posledice 

trpinčenja. Omenila sem še nekaj zakonov, s katerimi v času trpinčenja zaščitimo otrokove 

pravice. V zadnjem poglavju teoretičnega dela pa sem pisala še o preprečevanju trpinčenja v 

vrtcu, ravnanju pedagoških delavcev ob sumu trpinčenja med otroki in pogovoru z otrokom, 

ki je žrtev trpinčenja. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da nekatere vzgojiteljice ne prepoznajo pravega trpinčenja, 

saj se po podatkih sodeč s takšnim primerom ni srečala več kot polovica anketirank. 

Ugotovila sem, da jih večina zgolj na podlagi dovolj vidnih posledic razbere, da je otrok žrtev 

trpinčenja, kot tudi kateri otrok je povzročitelj trpinčenja. Premalo pozornosti dajejo manj 

opaznim, prikritim dejanjem. Tiste vzgojiteljice, ki so se s primerom trpinčenja že srečale, pa 

so večinoma ravnale tako, da so se pogovorile z obema otrokoma in njihovimi starši, nekatere 

pa so se obrnile tudi na zunanjo institucijo. O nastali situaciji je večina obvestila kar 

sodelavko. Najbolj pogosti ukrepi, s katerimi preprečujejo trpinčenje med otroki, pa so 

pogovor z nasilnežem, z žrtvijo, s starši in pohvale pozitivnega vedenja. Ker jih samo tretjina 

uporabi sankcije, menim, da njihovo ravnanje ni ustrezno, ker žrtev trpinčenja še naprej trpi, 

pri tem pa povzročiteljevo dejanje ni kaznovano. Menim, da je njihovo prepoznavanje in 

ukrepanje toliko slabše in imajo manj znanja tudi zato, ker se jih večina ni udeležila nobenega 

izobraževanja na to temo.  

 

Ključne besede: nasilje, trpinčenje, žrtev, nasilnež, vzgojitelji. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In my thesis paper, I have studied the bullying among children and the reognition and 

treatment of educators in the perception of bullying. 

 

In the theoretical part, i firstly defined the concept of violence, which is a set of aggressive 

and hostile activites by individual groups and their members, where social and cultural factors 

are in the foreground. I have mentioned types of violence, such as physical, psychological, 

sexual, economic violence en neglect. Then I defined the concept of maltreatmenf amongst 

children, which is a consequence of a child being often exposed to aggressive behavior, 

caused by a peer or a group of children. I have also presented the characteristics of the victim 

and the bully, and how we notice or recognize them. I have explained the differences between 

the sexes and the consequences of bullying. Furthermore, I have stated some laws, with which 

we protect children's right in the time of bullying. In the last chapter of the theoretical part I 

have also written about preventing bullying in kindergarten, the behavior of the pedagogical 

staff at the signs of bullying among children, and the coversation with the child who is the 

victim of bullying. 

 

Research shows that some pedagogical works do not recognize real bullying, considering that 

not even half of the surveyed have encountered such case. I have discovered that most of the 

pedagogical workers see that a child is a victim of bullying and the culprit behind it, only on 

the base of highly visible consequences. They do not give enough attention to less visible, 

hidden acts. Those pedagogical workers who have already had a case of bullying usually act 

by having a converastion with the both children and their parents, some of those also seek 

help in the eyternal instituion. The majority of the pedagogical workers who have come upon 

such cases has informed their coworkers. The most freuqent measures they use to prevent 

bullying among children are having a conversation with the bully, the vistim and the parents, 

and praising the positive behavior. Since only third of the pedagogical workers use sanctions, 

I believe that their behavior is inappropriate, since the vistim of the bullying is still suffering 

and the bully's acts are not sanctioned. I believe that their recognition and actions are that 

worse and they have less knowledge also because most of them have not attended any kind of 

education in this coure. 

 

Key words: violence, bullying, vistim, bully, pedagogical staff. 
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1 UVOD 

 

Otroci veljajo za majhne in občutljive posameznike v družbi. Raznorazni vplivi in dejavniki 

lahko vplivajo na njihovo nadaljnje življenje, pri tem pa imajo poleg staršev pomembno vlogo 

tudi vzgojitelji v vrtcih. Za pisanje diplomskega dela na to temo sem se odločila zato, ker sem 

mnenja, da je trpinčenje med otroki pogost pojav v vrtcih in da vzgojitelji dajejo premalo 

poudarka na to. Predvsem imam v mislih trpinčenje v splošnem pomenu, pri katerem imajo 

vzgojitelji še vedno premalo znanja za takojšnje in učinkovito ukrepanje. Pri praktičnem 

pedagoškem usposabljanju sem opazila, da se vzgojiteljice s tem problemom niso dovolj 

ukvarjale, temveč so morali otroci kar sami med sabo razrešiti situacijo. Na drugi strani pa je 

tu tako imenovano tiho trpinčenje, kot je namerna izključitev iz družbe, saj gre za manj 

opazno, prikrito dejanje. Vzgojitelji največkrat reagirajo na trpinčenje, ki je bolj vidno, kot so 

tepenje, brcanje in porivanje, pa tudi posledice, kot so zlomi, modrice, so takoj opazne. Zaradi 

pomanjkanja znanja o problemu trpinčenja se hitro zgodi, da dajo enemu dejanju prednost, 

drugega pa zanemarijo. Zato kot bodoča vzgojiteljica želim z diplomskim delom izboljšati 

svojo ozaveščenost pri ustreznem prepoznavanju trpinčenja med otroki. 

 

V diplomskem delu bom v teoretičnem delu opredelila pojem nasilja in njegove oblike, nato 

pa se bom osredotočila na trpinčenje. Predstavila bom značilnosti otroka, ki je žrtev trpinčenja 

in otroka, ki povzroča trpinčenje. Omenila bom še nekaj glavnih znakov, po katerih lahko 

najhitreje prepoznamo oba otroka. Nadaljevala bom z opisom razlik med spoloma in posledic 

trpinčenja. Glavni del pa bo sestavljalo poglavje o preprečevanju trpinčenja med otroki, pri 

katerem bom predstavila pravno formalne okvire, ki se nanašajo na zaščito otrokovih pravic, 

naštela pa bom tudi nekaj pomembnih ukrepov, s katerimi preprečujemo trpinčenje. Na koncu 

bom opisala, kakšno je ustrezno ravnanje ob sumu trpinčenja med otroki. 

 

Z raziskavo želim ugotoviti, kako vzgojiteljice prepoznajo žrtev trpinčenja in nasilneža. 

Zanima me, kako se odzovejo v primeru trpinčenja in ali je njihovo ravnanje pravilno. Z 

raziskavo bom preučila še ukrepe, ki jih vzgojiteljice poznajo proti trpinčenju med otroki. 

Hkrati pa me zanima še, kako ocenjujejo svojo ozaveščenost pri prepoznavanju trpinčenja. 

 

 

 



Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev Valentina Poljak 

2 

2 OPREDELITEV NASILJA 

 

Nasilje opredeljujemo kot zlorabo moči, saj gre večinoma za namerno, zavestno, premišljeno, 

nadzorovano, predvidljivo ter ponavljajoče dejanje. Oseba z več moči želi osebo z manj moči 

kaznovati, jo nadzorovati, se ji maščevati, poškodovati, izkoristiti, ponižati ali uničiti. Pri 

nasilju gre za nespoštovanje posameznikovih osebnih mej ter kršenje bistvenih 

posameznikovih pravic in svoboščin (Aničić in drugi, 2015). Nasilje definiramo kot skupek 

agresivnih in sovražnih dejavnosti posameznih skupin ter njihovih članov, kjer so v ospredju 

socialni in kulturni dejavniki. Tako lahko govorimo o nasilju kot eni izmed ravni izrekanja 

agresije in sovraštva (Kristančič, 2002). M. Tomori (1996) pojasnjuje, da je nasilno vse, kar 

zmanjšuje ali omejuje otrokov osebnostni razvoj, oblikovanje pozitivne samopodobe, razvoj 

njegove identitete ter izrablja njegovo nemoč in odvisnost. Nasilje je nekaj neprijetnega, 

čemur bi se najraje izognili. Sproža močno čustveno vznemirjenje, ki je povezano z jezo, 

odporom ali strahom. Včasih nas ob nasilnih situacijah zajamejo občutki nemoči, ne vemo, 

kako bi rešili situacijo, morda občutimo krivdo ali preveliko odgovornost (Aničić in drugi, 

2002, str. 74). Nasilje je pojav, ki je povezan z osebnostnimi, situacijskimi, socialnimi, 

družbenimi in kulturnimi dejavniki. Pogosto je dolgotrajno, z vmesnimi prekinitvami. Med 

žrtvijo in storilcem obstaja zaupno razmerje (Dvoršek in Selinšek, 2010, str. 32). 

 

Habbe (2000) govori tudi o nasilju, ki ni povezano samo z uveljavljanjem, temveč skrbi za 

sproščanje frustracij in povzroča dobro počutje. To ne velja le za močnejše in šibkejše otroke, 

temveč za nasilneže in njihove žrtve. Olweus (1995, str. 11 in 12) za nasilje uporabi termin 

»trpinčenje« in pravi, da o trpinčenju med učenci lahko govorimo, kadar je neki učenec v 

daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim 

dejanjem, ki jih je povzročil njegov sovrstnik ali skupina učencev. Gre za namerne poškodbe 

ali povzročanje neugodja. O trpinčenju ne govorimo, kadar se več učencev, ki so po moči in 

statusu enakovredni, med seboj stepe. Značilnost trpinčenja je vidna predvsem v neravnovesju 

moči – šibkejši se težko brani in je nemočen proti učencu ali učencem, ki ga nadlegujejo. K. 

Domiter Protner (2014) nasilje označuje z izrazoma »trpinčenje« in »zloraba«. Na splošno za 

oba izraza velja, da gre za širok razpon vedenja, tako neprimernega in neprijaznega kot tudi 

brutalnega in škodljivega. M. Elliot (2002) za nasilje uporablja izraz »trpinčenje« in ga 

poimenuje kot obliko nasilja, pri kateri gre za namensko grožnjo ali pa spravljanje v 

neugodno situacijo. Otroci, ki se znajdejo v takšnem položaju, so prestrašeni in nesrečni. 
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3 VRSTE IN OBLIKE NASILJA 

 

3.1 Vrste nasilja 

 

Nasilje lahko na splošno razdelimo na dve večji skupini. Prvo skupino predstavlja tisto 

nasilje, ki ga posamezniki povzročajo znotraj družinskih, prijateljskih ali intimnopartnerskih 

odnosov, drugo skupino pa opredeljuje nasilje, ki ga posamezniki povzročajo do ljudi, s 

katerimi običajno nimajo tesnega osebnega odnosa (Aničić in drugi, 2015). Na drugi strani pa 

D. Lešnik Mugnaioni in drugi (2009) menijo, da avtorji izraza »vrste nasilja« in »oblike 

nasilja« menjujejo. Z izrazom »vrste nasilja« lahko pojmujemo posamezna področja 

družbenega dogajanja in vsebino nasilnega odnosa, kot sta denimo telesno in spolno nasilje. 

 

D. Lešnik Mugnaioni (2005) tako opredeljuje naslednje osnovne vrste nasilja: vrstniško oz. 

medvrstniško nasilje, nasilje v odnosu med učenci/otroki in učitelji/vzgojitelji, nasilje v 

odnosu med učitelji/vzgojitelji in starši, nasilje nad otroki v družini in druge vrste nasilja v 

družini, nasilje med vodstvom zavoda in preostalimi zaposlenimi, nasilje med 

učitelji/vzgojitelji (t. j. znotraj učiteljskega/vzgojiteljskega kolektiva), nasilje posameznika/-

ice nad seboj ter institucionalno oz. strukturno nasilje organizacije nad njenimi člani oz. 

subjekti. Poleg tega pa prihaja do zgoraj omenjenih vrst nasilja med: posamezniki ter 

posameznicami, formalnimi ter neformalnimi skupinami v organizaciji in posameznikom ter 

različnimi skupinami znotraj organizacije. Nekatere vrste nasilja bolj izstopajo po 

pogostnosti, intenziteti, posledicah ipd., kar velja za vrstniško nasilje, nasilje med 

učenci/otroki ter učitelji/vzgojitelji in nasilje nad otroki v družini. Vsaka našteta vrsta nasilja 

se izraža skozi različne oblike nasilja, največkrat pa se oblike prepletajo. 

 

3.2 Oblike nasilja 

 

Izraz »oblika nasilja« pojasnjuje, na kakšni stopnji in s kakšnimi sredstvi povzročitelj izvaja 

nasilje (Aničić in drugi, 2015). Tako nasilje ločimo v naslednje oblike: fizično nasilje, spolno 

nasilje, psihično nasilje, ekonomsko nasilje in zanemarjanje (Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini, 2008, 3. člen). Na drugi strani pa M. Elliot (2002) govori o štirih oblikah nasilja. Prvo 

je verbalno ali besedno nasilje, pri katerem nasilnež svojo žrtev prizadene z besedami, denimo 

govori ji, da je debela, neumna, da smrdi ipd. Drugo je telesno nasilje, do katerega pride v 

primerih pretepanja, porivanja, lasanja, brcanja, boksanja. Tretja oblika je tiho nasilje, kadar 
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gre za izključitev iz družbe, ko nasilnež žrtvi ničesar ne reče, vendar ji želi s svojim 

ravnanjem vzbuditi slab občutek, na primer zavija z očmi, ji kaže hrbet, jo ne posluša in raje 

odide stran ipd. Zadnja oblika pa predstavlja čustveno nasilje, pri katerem nasilnež za žrtev 

uporablja zlobne in žaljive vzdevke, se ji posmehuje, se iz nje norčuje itd. V nadaljevanju je 

vsaka oblika podrobneje opisana. 

 

3.2.1 Fizično nasilje 

 

Fizično oziroma telesno nasilje je vsaka uporaba fizične moči, ki pri posamezniku povzroči 

bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na nastanek poškodb (Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini, 2008, 3. člen). Pri telesnem nasilju je v ospredju namerni telesni napad, s katerim se 

otrok počuti ogroženo, poškodovano, povzroča se mu telesno bolečino, neugodje ali celo 

smrt. Telesno trpinčenje je denimo ščipanje, puljenje las, razni udarci z dlanjo, s pestjo, z 

nogo, metanje, vbadanje, opekline, dušenje, preprečevanje spanja, odtegovanje hrane in/ali 

vode, uporabe sanitarij, zdravstvene oskrbe ipd. (Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007). 

 

Prepoznavni znaki fizičnega nasilja so odrivanje, klofutanje, boksanje, lasanje, brcanje, 

pljuvanje, zapiranje v omare, omejevanje gibanja itd. (Aničić in drugi, 2002). Značilne so 

odrgnine na koži in podplutbe, poškodbe glave, zlomi kosti, opekline. Lahko gre za komaj 

opazne lahke poškodbe, lahko pa pride do krvavitve v notranjih organih prsnega koša in 

trebuha, od smrtno nevarnih pa so še najbolj pogoste možganske krvavitve. Zelo redke so 

naklepne zastrupitve, prav tako utapljanja ali zadušitve (Kornhauser, 1996, str. 26). Tudi A. 

Kristančič (2002) je podobnega mnenja, saj meni, da je fizična zloraba opredeljena kot fizična 

oblika ogrožanja otroka ter mladostnika do 18. leta starosti, kot je na primer tresenje, 

davljenje, pretepanje, povzročanje opeklin in poškodb notranjih organov, prelomi kosti, 

ustrahovanje, zapiranje v določene prostore ter povzročanje smrti. 

 

Pri otroku do telesnega nasilja pride v primerih, ko zaradi hudega kaznovanja pride do 

natrganin, zlomov, zvina sklepov, modric in ko so v kaznovanje vključeni udarci s trdim ali 

ostrim predmetom, denimo palica, pas s sponko. Primer telesnega nasilja je tudi, ko odrasla 

oseba ob kaznovanju izgubi samonadzor, na primer metanje otroka ob zid ali porivanje otroka 

po stopnicah navzdol. Med drugim omenjeno nasilje vsebuje nenavadne ali nesprejemljive 

oblike telesnih poškodb, kot so opekline, če otroka zvežejo ali mu potiskajo glavo pod vodo 

(Mikuš Kos, 1996). 
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3.2.2 Spolno nasilje 

 

Spolno nasilje je opredeljeno kot dejanje s spolno vsebino, ki ji posameznik bodisi nasprotuje 

bodisi je vanjo prisiljen (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008, 3. člen). Gre za 

dejanja, ki so povezana s spolnostjo, posameznik pa jih čuti kot prisilo. Kadar si oseba želi 

spolnosti in hkrati zraven niso prisotne fizične, psihične, ekonomske ali druge prisile, 

govorimo o spolnem odnosu. V nasprotnem primeru, če ni pristanka, govorimo o nasilju 

(Aničić in drugi, 2015). Za spolno nasilje uporabljamo različne izraze, kot so spolno 

nadlegovanje, spolna zloraba, posilstvo, nasilni spolni stik ter incest (Zloković in Dečman 

Dobrnjič, 2007). K. Domiter Protner (2014) pojasnjuje, da o spolni zlorabi otroka govorimo 

takrat, kadar odrasla oseba spolno izkorišča otroka za svojo seksualno stimulacijo ali 

zadovoljitev, kljub morebitni odsotnosti fizičnega stika. A. Mikuš Kos (1996) meni, da do 

spolne zlorabe pride v primerih, ko je prišlo do stika spolovila odrasle osebe z otrokovim 

spolovilom, ko je prišlo do dotikanja otrokovih prsi ali spolovila v raznih situacijah, ko so 

otroka prisilili ali ga na drug način privedli do tega, da se je dotikal prsi ali spolovila odrasle 

osebe, ko je odrasla oseba namerno razkrila svoje prsi ali spolovila pred otrokom in/ali ko je 

odrasla oseba namerno otroka pripravila na dejstvo, da je razkril svoje prsi ali spolovilo. A. 

Kristančič (2002) spolno nasilje opredeli kot posameznikovo izkoriščanje otrok in 

mladostnikov z namenom, da dosežejo osebno seksualno zadovoljitev, kot so spolni odnos, 

verbalna stimulacija, oralno-genitalno draženje otroka, razkazovanje spolovil, vojarizem, 

vključevanje v prostitucijo in pornografijo. 

 

3.2.3 Psihično nasilje 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008, 3. člen) psihično nasilje opredeli kot dejanja, s 

katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi sproži strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, 

ogroženosti in druge duševne stiske. Psihična zloraba otrok zajema vsa dejanja, ki povzročajo 

čustvene in kognitivne vidike psihične stiske otrok (Domiter Protner, 2014). K psihičnemu 

nasilju uvrščamo izločanje, osamitev, grožnje, ustrahovanje, žaljive kretnje, trpinčenje, 

nacionalizem, seksizem itd. (Aničić in drugi, 2002). 

 

A. Mikuš Kos (1996, str. 61–62) je mnenja, da k psihičnemu nasilju spadajo namensko 

omalovaževanje, zmerjanje ali druge oblike žaljivega vedenja do otroka, ki prizadevajo 

njegovo samospoštovanje in samopodobo, zavestno in namensko zanemarjanje otrokovih 
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čustvenih potreb, odsotnost čustvene topline, neodzivanje na znake čustvene stiske, namensko 

odklanjanje podpore v okoliščinah, ki jih otrok ne zmore obvladati sam, postavljanje delovnih 

in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove zmogljivosti (starši ali drugi 

odrasli postavljajo pred otroka zahteve glede vedenja in uspehov, ki jih otrok zaradi svojih 

razvojnih značilnosti ali sposobnosti ne more izpolniti). K omenjenemu nasilju poleg že 

naštetega sodi še zavračanje, nepravično ravnanje z otrokom (na primer izrazito v negativnem 

smislu različno obravnavanje otroka v primerjavi z njegovimi sorojenci ali vrstniki na način, 

ki jasno kaže, da odrasli ne mara otroka), poniževanje otroka in prikrajševanje za 

dostojanstvo, prizadevanje otrokovega ugleda in blatenje otroka, omalovaževanje otroka, 

nazivanje otroka s ponižujočimi izrazi, javna ponižanja. Primeri so lahko še teroriziranje 

(zastrahovanje), povzročanje kratkotrajnega ali dalj časa trajajočega stanja skrajnega strahu, 

discipliniranje z zastrahovanjem, kričanje, grožnja s fizičnim napadom ali ubojem, siljenje 

otroka, da opazuje nasilje, izvajano nad osebo, katero ima otrok rad, zapuščanje malega 

otroka samega, izolacija otroka (prostorska osamitev otroka, prepoved stikov in odnosov z 

vrstniki), kvarna vzgoja (namenska vzgoja za antisocialnost ali disocialnost), vzgoja, ki ne 

pripravlja otroka za socialno ustrezno in sprejemljivo vedenje, izkoriščanje (izrabljanje otroka 

za koristi, ugodnosti materialne ali položajne narave odrasle osebe), izkoriščanje otrokovega 

dela v družini in/ali ko odrasli uporablja otroka kot sredstvo izsiljevanja. 

 

Munc (2010) piše o elementih, ki kažejo na to, da prihaja do psihičnega nasilja. To so: 

agresivnosti, verbalni ter neverbalni napadi, zanikanje, čustveno izsiljevanje, izolacija, 

podcenjevanje, dominiranje, zastraševanje ter teroriziranje in nepredvidljivi odzivi. Pri 

elementu agresivnosti gre za obtoževanje, zmerjanje, grožnje in ukazovanje. Verbalni napadi 

se kažejo kot poniževanje, vpitje, grožnje, kritiziranje, zavračanje pogovora, sarkazem, 

grozilna ali vulgarna sporočila, posmehovanje pred drugimi … Neverbalni napadi pa obsegajo 

geste, obrazno mimiko in telesne gibe. Pri zanikanju povzročitelj nasilja zanika žrtvine 

čustvene potrebe in jo kaznuje, istočasno pa zanika tudi lastne besede. Čustveno izsiljevanje 

vključuje psihološko igro z občutki krivde, sočutja in vrednosti. Kadar povzročitelj žrtvi 

omejuje vsakdanje stike z drugimi ljudmi, govorimo o izolaciji. Podcenjevalni odnos 

povzročitelja kaže na dvom v resničnost izjave in čustvovanja v ozadju. Dominiranje je vidno 

takrat, kadar povzročitelj želi vse nadzirati, kar počne žrtev, posledica pa je izguba zaupanja. 

Zastraševanje in teroriziranje se kažeta kot grozeče geste, uničevanje lastnine, grožnje s 

smrtjo, razbijanje stvari v žrtvini navzočnosti ipd. Pri nepredvidljivih odzivih pa gre za 

nihanja razpoloženja, nenadne čustvene izbruhe in/ali različne odzive na enako vedenje. 
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3.2.4 Ekonomsko nasilje 

 

Ekonomsko nasilje je neutemeljeno nadzorovanje ali omejevanje posameznika pri 

razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim posameznik 

samostojno razpolaga (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008, 3. člen). Ekonomsko 

nasilje so vse oblike nadvladovanja, izkoriščanja oziroma poniževanja žrtve s pomočjo 

sredstev za preživetje ali z odrekanjem pravic, povezanih z zaslužkom (Aničić in drugi, 2015, 

str. 15). Prepoznavni znaki izsiljevanja oziroma ekonomskega nasilja so, da povzročitelj od 

žrtve zahteva denar ali druge materialne dobrine, da mu piše domače naloge, pomaga goljufati 

pri testih, da ne pove o vandalizmu, ki mu je bil priča itd. (Aničić in drugi, 2002). 

 

3.2.5 Zanemarjanje 

 

Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar posameznik ne skrbi za drugo osebo, ki jo potrebuje 

zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin (Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini, 2008, 3. člen). A. Mikuš Kos (1996) meni, da je zanemarjanje 

opustitev dejanja, s katerim odrasla oseba zadošča otrokovim telesnim, čustvenim, 

intelektualnim ter drugim potrebam, ki ščitijo otroka in mu omogočajo ustrezen razvoj. Poleg 

tega pojasnjuje, da je lahko fizične narave (nepravilno prehranjevanje, odsotnost skrbi za 

otrokovo varnost, nepravilna skrb za otrokovo zdravje), čustvene narave (otrok je prikrajšan 

za pozitivne čustvene odnose v družini, ki mu omogočajo zdrav razvoj) in izobraževalne 

narave (odrasli otroku preprečijo izobraževanje, denimo obiskovanje šole). K. Domiter 

Protner (2014) prav tako zanemarjanje pojasnjuje s fizično, čustveno in izobraževalno naravo. 

Hkrati pa je mnenja, da je omenjeni pojem heterogen in kompleksen ter družbeno in osebno 

neželen pojav. 
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4 TRPINČENJE 

 

4.1 Opredelitev trpinčenja 

 

Olweus (1995, str. 11–12) za nasilje uporabi termin »trpinčenje«, ki pa ga sicer povezuje s 

šolskim okoljem. Pravi, da o trpinčenju med učenci lahko govorimo, kadar je neki učenec v 

daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim 

dejanjem, ki jih je povzročil njegov sovrstnik ali skupina učencev. Gre za namerne poškodbe 

ali povzročanje neugodja. O trpinčenju ne govorimo, kadar se več učencev, ki so po moči in 

statusu enakovredni, med seboj stepe. Značilnost trpinčenja je predvsem v neravnovesju moči 

– šibkejši se težko brani in je nemočen proti tistim, ki ga nadlegujejo. Tudi M. Elliot (2002) 

za nasilje uporablja izraz »trpinčenje« in ga poimenuje kot obliko nasilja, pri kateri gre za 

namenske grožnje ali spravljanje v neugodno situacijo. Otroci, ki se znajdejo v takšnem 

položaju, so prestrašeni in nesrečni. Omenila je dva primera: 

 11-letna Nina opisuje: »Kar naenkrat se je šest mojih sošolk začelo do mene čudno 

vesti. Izogibajo se me, ne pogovarjajo se več z mano, si šepetajo na uho in me 

opravljajo. Pogosto grem zaradi tega spat objokana.« 

 13-letni Toni opisuje: »Dva starejša fanta me vsako jutro pričakata pred vhodom v 

šolo. Grozita mi, da me bosta pretepla, če jima ne dam denarja, in da mi bosta zlomila 

roko, če ju bom zatožil. Preveč me je strah, da bi komu povedal, kaj se dogaja.« 

 

Medtem pa M. Pušnik (1999) piše o tujem izrazu »bullying«, kateri pomeni tako 

»ustrahovanje« kot tudi »trpinčenje«. Pravi, da je trpinčenje tisto nasilje, ki traja dlje časa, 

vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in nasilnežem, pri tem pa se žrtev ne more braniti, 

temveč občuti nemoč in strah. K. Domiter Protner (2014) nasilje označuje z izrazoma 

»trpinčenje« in »zloraba«. Na splošno za oba izraza velja, da gre za širok razpon vedenja, tako 

neprimernega in neprijaznega kot tudi brutalnega in škodljivega. 

 

4.2 Značilnosti žrtve trpinčenja 

 

Termin žrtev se nanaša na osebo, ki preživlja nasilje. Žrtev simulira nekoga, ki je pasiven, trpi 

in se ne zmore upreti povzročitelju nasilja (Lešnik Mugnaioni in drugi, 2009). Žrtve so 

običajno previdne, občutljive in mirne. Na napad sovrstnika pogosto reagirajo z jokom in/ali 

nemočno jezo. Občutek imajo, da niso uspešne, počutijo pa se osamljene. Pogosto so tudi v 
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zadregi. Sčasoma trpinčenje sprejmejo kot nekaj, kar si zaslužijo. Z vrstniki se ne razumejo 

najbolje, zato se običajno lažje uveljavijo z odraslimi. Do trpinčenja imajo negativno stališče. 

Žrtev trpinčenja pa lahko postane tudi otrok, ki ima kakšno zunanjo posebnost, npr. nosi 

očala, ima rdeče lase, škili, je manjše rasti … O tem, ali bo otrok postal žrtev, je odvisno od 

tega, kako pogosto se trpinčenje pojavlja, kakšen je odnos med trpinčenim otrokom in tistim, 

ki ga trpinči, kakšno podporo vrstnikov ima tisti, ki ga trpinči in ali je bilo trpinčenje javno. V 

primeru, da stigmatizacija traja dlje časa, žrtev začne verjeti vzdevkom, kot so očalar, škilar, 

škrat, posledično trpi zaradi ponižanja in postaja prestrašen (Pušnik, 1999). Otroci, ki so žrtve 

trpinčenja, večinoma veljajo za občutljive, inteligentne, nežne. Prihajajo iz družine, kjer spore 

rešujejo produktivno, brez vpitja in pretepanja. Sprašujejo se, kaj je razlog, da jih trpinčijo, in 

krivijo sebe (Aničić in drugi, 2002). Olweus (1995) pojasnjuje, da tipične žrtve običajno 

kažejo več tesnobnosti in negotovosti v primerjavi z drugimi otroki, poleg tega pa so 

občutljive, mirne in previdne. Na trpinčenje največkrat odreagirajo z jokom in umikom. Imajo 

nizko stopnjo samospoštovanja in samopodobo. Občutek imajo, da niso uspešne ter da so 

neumne, ponižane in neprivlačne. M. Pušnik (1999) omenja raziskavo, v kateri so ugotovili, 

da so žrtve razdvojene v odnosih do staršev. Na eni strani gre za močno navezanost, na drugi 

pa imajo občutek, da se jih starši sramujejo in da imajo rajši sorojence. Prav tako so 

nezadovoljne s šolo, ki jo obiskujejo. So mnenja, da med sovrstniki niso priljubljene, počutijo 

se potrte, osamljene in prestrašene. Kljub temu da so učno manj uspešne, imajo do šole 

pozitiven odnos. Običajno so nezadovoljne, napete, težko se obvladujejo. Skrbi jih za svoje 

zdravje in telesni videz. Imajo veliko težav s spolno samopodobo, občutek imajo, da so 

neprivlačne. Ne znajdejo se v družbi sovrstnikov, zato so raje same. Čeprav večkrat občutijo 

jezo, le-te ne izražajo. 

 

4.3 Značilnosti nasilneža 

 

Termin nasilnež izhaja iz tega, da je nasilje nekaj, kar je lastno oziroma vrojeno takemu 

človeku (Lešnik Mugnaioni, 2009). M. Elliot (2002) in Olweus (2002) podobno menita, da je 

pri nasilnežih v ospredju njihova agresivnost, ki je povezana s telesno močjo, med drugim so 

nasilni tudi do odraslih. Takšni otroci imajo pozitivno mnenje o nasilju ter uporabi nasilnih 

sredstev. Do žrtev niso empatični, imajo dobro samopodobo in močno potrebo po moči, všeč 

jim je nadziranje drugih, imajo pa tudi veliko željo po tem, da se jim drugi podrejajo. Večino 

časa so od doma, na družino niso vezani. So samosvoji, naduti, jezni, zavistni, nesrečni, 

negotovi, brezobzirni, prepuščeni samim sebi, starši pa jih ne nadzorujejo. Kljub temu da so 
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intelektualno povprečni, pa v šoli niso uspešni. Nasilneži veljajo za priljubljene, obkroža jih 

skupina do treh prijateljev, ki jih podpirajo. M. Pušnik (1999) dodaja, da je lahko nasilno 

vedenje vzrok psihičnega izvora, ki nakazuje tri motive, le-ti pa so lahko med seboj povezani. 

Prvi motiv je izrazita potreba po pomoči in prevladovanju, saj nasilneži uživajo v nadziranju 

sovrstnikov. Drug motiv se nanaša na družinsko vzgojo, ki temelji na pomanjkanju ljubezni in 

spoštovanja otrok s strani staršev, prisotne pa so lahko tudi preostre kazni. Posledično so 

otroci v takšni družini razvili sovražnost do okolja. Zadnji motiv pa predstavljajo koristi, ko 

npr. nasilneži žrtve silijo, da jim dajejo denar (Pušnik, 1999). 

 

4.4 Prepoznavanje žrtve in nasilneža 

 

Olweus (1995) meni, da je za preprečevanje trpinčenja med otroki potrebno poznati določene 

znake otrok, ki bi lahko bili žrtve ali nasilneži. Avtor jih deli na primarne in sekundarne. Za 

primarne znake je značilna neposrednost in jasna povezanost s problemom trpinčenja, 

medtem ko sekundarni znaki kažejo na trpinčenje, vendar pa povezanost ni tako neposredna 

in močna. Znaki se lahko kažejo tako v vrtcu kot tudi doma. V vrtcu se primarni znaki žrtve 

trpinčenja kažejo v obliki nagajanja, zafrkavanja, s ponižujočimi vzdevki, zasmehovanja, 

norčevanja, zastrahovanja, groženj ipd. Prav tako lahko žrtve sodelujejo pri prepirih in 

pretepih, v katerih so nemočni. Nasilneži njihove knjige, denar ali druge stvari uničijo, 

poškodujejo ali vzamejo. Med drugim so primarni znaki pri žrtvah tudi razne otekline, 

vreznine, poškodbe, praske ali strgana oblačila. Na drugi strani pa so sekundarni znaki, ki se 

pri žrtvah kažejo tako, da so običajno same, izolirane od vrstnikov, so žalostne, nesrečne, 

nerade govorijo pred celotnim razredom, nimajo niti enega dobrega prijatelja, prav tako pa 

jim učni uspeh pada. Primarni znaki doma pa so vidni tako, da žrtve domov prihajajo z 

raztrganimi oblačili in poškodovanimi knjigami, ali pa imajo otekline, poškodbe, vreznine … 

Sekundarni znaki doma se kažejo tako, da žrtve nemirno spijo, imajo hude sanje, delujejo 

nesrečne, žalostne, sošolcev ali prijateljev ne pripeljejo domov, lahko pa se zjutraj obnašajo 

tudi tako, da kažejo odpor do vrtca, kot da bi se ga bali. Med drugim pa so splošni znaki 

nasilneža oziroma otroka, ki trpinči vrstnike naslednji: žrtev ponižuje, zaničuje ali ji grozi, se 

iz nje norčuje, zafrkava, udarja, brca, tepe, uničuje njene stvari ipd. Od žrtve je običajno 

telesno močnejši, uspešen je pri telesni vzgoji in športu. Ni tesnoben in negotov, ima 

pozitivno samopodobo, med vrstniki je priljubljen, prav tako pa je tudi vročekrven, 

impulziven, nasprotovalen, kljubovalen in agresiven tudi do odraslih. Kadar se znajde v težki 

situaciji, se iz nje zna dobro »zmazati«. Avtor omenja tudi izzivalne žrtve, ki veljajo za 
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telesno šibkejše od vrstnikov. Med drugim veljajo za vročekrvne, hiperaktivne, nemirne, 

nezbrane, lahko pa poskušajo trpinčiti tudi druge šibkejše vrstnike (prav tam). 

 

A. Kristančič (2002, str. 129–130) prav tako omenja znake zlorabe, ki pa jih deli na fizične, 

spolne, vedenjske in ostale znake. Fizični znaki so nepojasnjene opekline, vreznine, zlomi 

nosu, obraza ali drugih delov telesa, modrice, zmečkanine ali podplutbe. Spolni znaki se 

kažejo kot pretirano izkazovanje seksualnosti, kri na oblačilih, bolečine v predelu spolovil, 

težave pri hoji in sedenju ter kot modrice ali krvavitve genitalij ali anusa. Vedenjski znaki so  

izrazita agresivnost, otročje vedenje, dnevno sanjarjenje, neskladna rast in razvoj, nezmožnost 

doživljanja veselja in radosti, seksualni napadi na vzgojitelje, bežanje, strah pred starši ali 

pred odhodom domov, zaskrbljenost in boječnost, ko drugi otroci jokajo, nemir, ko je otrok v 

stiku z odraslimi ipd. Ostali znaki, ki kažejo na zlorabo, pa so izrazite težave v vrtcu, šoli, 

domu, zavodu, obsedenost s skrivanjem v zaprte in zaklenjene prostore, nezmožnost 

usklajevanja s pravili, nenavadni izbruhi jeze, strahu in depresije, poudarjanje nepotrebnosti 

družine, izražanje strahu pred pretepanjem in kaznovanjem s strani staršev, nenavadni 

čustveni izbruhi joka in kričanja itd. Prav tako tudi avtorja Zloković in Dobrnjič (2007) pišeta 

o podobnih znakih trpinčenega otroka. Menita, da takšen otrok ne kaže pozitivnih čustev, 

kaže malo interesa za okolje, ima nizko samopodobo, introvertirano ali ekstravertirano 

obnašanje ali pa na različne načine kaže želje po ljubezni in pozornosti. Podobnega mnenja 

sta še avtorici K. Filipčič in I. Klemenčič (2011), ki sta našteli naslednje znake trpinčenega 

otroka: poškodbe na obrazu, bolečine pri sedenju ali hoji, slaba prehranjenost, slaba urejenost, 

neprijeten telesni vonj, umazana, raztrgana oblačila, otrok nima očal, ki jih nujno potrebuje, 

ima neurejene zobe, je utrujen, žalosten, ima nizko samopodobo in samozaupanje (prav tam). 

Žrtev trpinčenja zamuja ali pa prihaja zelo zgodaj v vrtec, starše prepriča, da jo pospremijo v 

vrtec, ima poškodovano vrtčevsko opremo, je lačna po odmoru za kosilo, ker ji ga je nekdo 

vzel. Lahko začne krasti denar vrstnikom, odklanja pogovor, samo da bi jo pustili pri miru in 

ima nepojasnjene modrice ali druge poškodbe (Aničić in drugi, 2002). 

 

4.5 Razlike med spoloma pri prepoznavanju trpinčenja 

 

Na splošno velja, da so dečki bolj agresivni kot deklice. Poleg bioloških dejavnikov ima 

pomembno vlogo tudi učenje socialnih vlog, vezanih na spol. S tem se od dečkov pričakuje, 

da se bodo pred napadom znali braniti in si znali priboriti mesto v družbi. Tarča posmeha 

postanejo dečki, ki jim ni do pretepanja. Takšnim vrstniki pravijo »mevže«. Tako je v 
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ospredju direktna agresija (fizična, grožnje …). V nasprotnem primeru se deklice ne 

pretepajo, vendar pa so zanje značilne verbalne in posredne oblike agresivnosti, kot sta 

socialna izolacija ter opravljanje (Pušnik, 1999). Podobnega mnenja je tudi avtor Olweus 

(1995), ki meni, da je telesno trpinčenje prisotno med dečki, medtem ko deklice uporabljajo 

posredne načine nadlegovanja, kot so obrekovanje, manipuliranje s prijateljstvi in širjenje 

govoric. Poleg tega pa dodaja, da so dečki pogosteje trpinčeni kot deklice, prav tako pa se 

ravno dečki večkrat znajdejo v vlogah nasilnežev pri neposrednem trpinčenju. Zanje velja, da 

so v medsebojnih odnosih bolj agresivni in nepopustljivi za razliko od deklic. Avtor omenja 

tudi raziskavo, v kateri so ugotovili, da so običajno dečki tisti, ki trpinčijo deklice. 

 

A. Kristančič (2002) je mnenja, da je trpinčenje pogosteje vidno pri dečkih kot pri deklicah. 

Vendar pa na drugi strani M. Elliot (2002) meni, da je včasih veljalo, da so dečki uporabljali 

fizično trpinčenje, deklice pa verbalno ali čustveno, zdaj pa se opaža, da so tudi deklice začele 

posegati po fizičnem trpinčenju. Omenila je naslednji primer, ki ga je opisala 14-letna deklica: 

»Mojo prijateljico Suzano so preteple neke punce. Zlomile so ji nos in je morala v bolnišnico. 

Tiste punce so imele kasneje težave s policijo in vse so izključili iz šole. Suzana je zdaj v 

redu, ampak nisem mogla verjeti, da so tudi dekleta lahko tako nasilna.« (prav tam, str. 14). 

Pred leti je bila izvedena tudi raziskava o nasilnosti 15-letnih otrok na temo narodnosti. 

Ugotovili so, da so bili fantje večkrat izpostavljeni trpinčenju kot deklice, medtem ko so bile 

deklice tiste, ki so bile večkratne žrtve spolne zlorabe (Lešnik Mugnaioni in drugi, 2009). B. 

Artnik in drugi (2011) povzamejo, da otroci, ki so žrtve in nasilneži, svojo vlogo igrajo tudi 

po več let ter da trpinčenje s starostjo upada, medtem ko se delež nasilnih deklic zmanjšuje. 

Prav tako menijo, da ima manjši delež dečkov, vpletenih v trpinčenje, dvojno vlogo. 

 

4.6 Posledice trpinčenja 

 

Načini, kako se otroci odzivajo na nasilje in posledice, ki jih utrpijo, so različni. Nekatere 

posledice so jasno vidne in opazne, druge so prikrite, manj prepoznavne. Posledice nasilja je 

potrebno gledati in ocenjevati v kontekstu razvojnega obdobja, v katerem je otrok, njegovega 

delovanja v preteklosti in sedanjosti, aktualne družinske situacije ipd. (Štirn, 2014, str. 141). 

A. Kristančič (2002) meni, da se posledice med seboj prepletajo. Dodaja, da lahko vplivajo na 

otrokov celostni razvoj, ga ovirajo ali pa uničijo. V vsakem primeru za otroka to pomeni 

trpljenje (prav tam). Vendar pa so posledice odvisne od več dejavnikov, kot so: značilnosti 

zlorabe (čas trajanja, intenzivnost in pogostost zlorabe, do kakšne oblike zlorabe je prišlo …), 
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odziva okolice na zlorabo, odziva pristojnih institucij na zlorabo, podpore otrokove socialne 

okolice, otrokovih individualnih značilnosti, otrokovih morebitnih drugih težav, otrokovih 

sposobnosti za soočanje s stresom in drugih okoliščin. Če bomo ob znakih zlorabe znali 

pravilno ukrepati, lahko otroku pomagamo zaživeti kakovostno in zadovoljno življenje 

(Aničić in drugi, 2015). 

 

Vsekakor trpinčenje pri otrocih pusti daljše čustvene in kognitivne motnje ter zdravstveno 

tvegano vedenje, denimo zloraba drog, zdravil in prezgodnja spolnost. Pojavijo se lahko tudi 

težave v duševnem zdravju in socialnem delovanju, ki vključujejo halucinacije, anksioznost, 

depresijo, motnje spanja in hranjenja, agresivno vedenje do drugih ter samodestruktivnost. 

Trpinčeni otroci imajo nizko samozavest in samopodobo, ne zaupajo sebi niti drugim, nimajo 

občutka varnosti, ne znajo navezati stika in vzpostaviti odnosa, počutijo se drugačni ter 

zaznamovani. Običajno imajo do trpinčenja ambivalentna čustva, pri čemer gre za mešanico 

ljubezni, jeze, razočaranosti, strahu, sovraštva, prezira in celo gnusa (Lešnik Mugnaioni, 

2014). A. Kristančič (2002) se navezuje na fizično zlorabo, zato omenja posledice, kot so 

kognitivno in razvojno zaostajanje, nizek inteligenčni kvocient, poškodbe živčnega sistema, 

hiperagresivno in impulzivno obnašanje ipd. 
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5 PREPREČEVANJE TRPINČENJA 

 

5.1 Zaščita otrokovih pravic 

 

Ko je otrok ogrožen zaradi zanemarjanja, zlorab ali nasilja, so otrokove ugodnosti v 

zakonodaji najpomembnejše vodilo, ki mora biti skupno vsem delujočim z otroki in družino. 

V takšnih situacijah je še posebej potrebno upoštevati Zakon o preprečevanju nasilja v družini 

in Zakon o kazenskem postopku (Aničić in drugi, 2015). Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije leta 2008, izpostavlja, da mora biti 

posebnega varstva deležen otrok, ki je žrtev nasilja tudi v primeru, kadar je prisoten pri 

izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali pa živi v okolju, v katerem se nasilje 

izvaja (prav tam, 4. člen). Na drugi strani pa ima Zakon o kazenskem postopku, ki je bil 

sprejet leta 1994, predpisana pravila, ki zagotavljajo, da nedolžnih oseb ne obsojajo, temveč 

se obtožencem kaznivih dejanj izreče kazen ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon in na 

podlagi zakonitega postopka (prav tam, 1. člen). 

 

Države podpisnice Konvencije o otrokovih pravicah se v 2. členu navezujejo, da bodo »s 

sprejetjem vseh ustreznih ukrepov zagotovile varstvo otroka pred vsemi oblikami razlikovanja 

ali kaznovanja zaradi položaja, delovanja, izraženih mnenj ali prepričanj njegovih staršev, 

zakonitih skrbnikov ali družinskih članov« (prav tam). V 19. členu sklenejo, da bodo z vsemi 

ustreznimi ukrepi zagotovile varnost otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega 

nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja, trpinčenja, medtem ko zanj skrbijo starši, zakoniti 

skrbnik ali katera druga oseba. Takšni ukrepi pa morajo vsebovati tudi postopke za 

sprejemanje socialnih programov, ki zagotavljajo potrebno podporo, varnost, ugotavljanje, 

obveščanje, preiskovanje in obravnavanje tako otroku kot tudi osebi, ki skrbi zanj. Če je 

potrebno, lahko v primer poseže tudi sodišče (prav tam, 19. člen). 

 

Center za socialno delo mora nuditi žrtvi in povzročitelju nasilja storitve s ciljem odpravljanja 

neposredne ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost, ravno tako pa lahko napoti 

povzročitelja nasilja v ustrezne izobraževalne, psihosocialne in zdravstvene programe, ki jih 

izvajajo organi in organizacije ter nevladne organizacije (prav tam, 14. člen). V 19. členu 

sklenejo, da lahko žrtev na sodišču predlaga prepoved približevanja povzročitelju nasilja. Na 

predlog žrtve lahko sodišče povzročitelju prepove vstopiti v žrtvino stanovanje, zadrževati se 
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v okolici žrtvinega stanovanja, zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev pogosto 

nahaja, navezovati stike z žrtvijo in vzpostaviti srečanje z žrtvijo (prav tam, 19. člen). 

 

Ustava Republike Slovenije, ki je bila sprejeta leta 1991, velja za temeljni in najvišji pravni 

akt. Vsakemu posamezniku zagotavlja enakost pred zakonom, nedotakljivost življenja, 

prepoved mučenja, varstvo osebne svobode, varstvo človekove osebnosti, enako varstvo 

pravic, pravic otrok do posebnega varstva in skrbi, svobodo gibanja itd. (Aničič in drugi, 

2015). Prav tako izpostavlja, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke, 

mladino in za ustrezno varstvo ustvarja potrebne razmere (prav tam, 53. člen). Država med 

drugim vsem otrokom zagotavlja posebno varstvo pred gospodarsko, socialno, telesno, 

duševno ali drugo zlorabo. Tisti otroci, ki nimajo staršev in ustrezne družinske oskrbe, imajo 

zagotovljeno posebno varstvo države. Njihovo situacijo ureja zakon (prav tam, 56. člen). 

 

5.2 Preprečevanje trpinčenja v vrtcu 

 

M. Pušnik (1999) je mnenja, da mora vrtec oblikovati takšno kulturo in klimo, ki trpinčenja 

ne dovoljuje. Ravno vrtec ima pomembno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju trpinčenja 

kot tudi za pravilno ukrepanje in pomoč trpinčenemu otroku. Vzgojitelji s pomočjo 

predhodnega znanja in izkušenj poznajo razvojne zakonitosti in vedenjske značilnosti otrok, 

kar jim omogoča presojo odklonov v otrokovih telesnih, učnih, vedenjskih in drugih 

značilnosti. Vzgojitelji otroke poznajo do te mere, da znajo razbrati spremembe v njihovem 

vedenju, čustvovanju in/ali videzu. Pri tem je dobro spremljati otrokov napredek. Pomembno 

je, da so strokovni delavci v vrtcu seznanjeni z lastnostmi žrtve in nasilneža. Zato se je 

zaželeno udeležiti izobraževanja, ki je vezano na to temo, saj senzibilizacija in prepoznavanje 

nista dovolj, treba je znati tudi pravilno ukrepati (prav tam). Prav je, da nas vrstniško 

trpinčenje v vrtcu skrbi. 

 

Da zmanjšamo trpinčenje, je potrebno upoštevati določene ukrepe. V ospredju mora biti 

ozaveščanje otrok, zaposlenih v vrtcu ter staršev – v smislu, kot so izobraževanja za starše in 

pedagoške delavce, obešanje plakatov z informativno vsebino, letaki za otroke, priprava 

razstave likovnih izdelkov na temo trpinčenja ipd. Ne smemo pozabiti tudi na izdelavo 

internega pravilnika za obravnavo vrstniškega trpinčenja. Pri omenjeni izdelavi morajo 

sodelovati vse tri skupine (otroci, starši, pedagoški delavci). Pravila morajo biti jasna in vsem 

razumljiva, sankcije pa morajo biti vnaprej točno določene. Kadar razpravljamo o točno 
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določenem dogodku, v pogovor vključimo tako žrtve in nasilneže kot tudi opazovalce. 

Pomembno je poudariti, da je vsak posamezen dogodek naš skupni problem, zato ga rešujemo 

skupaj. Hkrati pa vsak primer trpinčenja obravnavamo s ciljem povezovanja otrok, učenja 

nenasilnega izražanja potreb in prevzemanja odgovornosti. Za nenasilno vedenje je odgovoren 

nasilnež, za reševanje nastalega dogodka pa si odgovornost delimo. V vrtcu se trudimo 

vzpostaviti klimo nične tolerance do trpinčenja. Skrbimo, da otroci v vrtcu razvijejo dobro 

podobo o sebi in občutek pripadnosti vrtcu (Aničić in drugi, 2002). 

 

5.3 Ravnanje pedagoških delavcev ob sumu trpinčenja med otroki 

 

Olweus (1995) omenja razne ukrepe preprečevanja trpinčenja med otroki, katerih temeljni cilj 

je čim bolj znižati omenjeno trpinčenje in preprečevati nastajanje novih primerov. Dobro je 

postaviti tudi pozitivne cilje –  doseči boljše odnose med otroki in generirati pogoje, ki dajejo 

žrtvam in nasilnežem možnost, da se med seboj razumejo. Možni ukrepi so: organiziran 

vrtčevski dan, namenjen problemu trpinčenja med otroki, kontaktni telefon, srečanja med 

starši, vzgojitelji in otroki, pravila glede trpinčenja med otroki, pohvale, sankcije, pogovor z 

nasilnežem, pogovor z žrtvijo, pogovor s starši ipd. Pri organiziranem vrtčevskem dnevu gre 

za dan, ki bo namenjen reševanju problema trpinčenja, pri tem pa naj sodelujejo pedagoški 

sodelavci (ravnatelj, vzgojitelji, svetovalna služba), prisotni pa naj bodo tudi izbrani starši in 

otroci. Cilj takšnega dne je izdelava splošnega dolgoročnega načrta. Ker je žrtev trpinčenja 

pogosto prestrašena in negotova, o svoji situaciji ne upa spregovoriti. V takšnih primerih 

lahko otroci ali starši uporabijo kontaktni telefon. Psiholog, svetovalni delavec ali vzgojitelj 

lahko preživi nekaj ur tedensko tako, da se pogovarja po telefonu z otroki ali starši, ki bi radi 

nekomu anonimno zaupali svojo situacijo. Glavna naloga kontaktne osebe bi bila poslušanje 

in podpora, hkrati pa bi skušala dobiti celovito sliko o posameznem primeru. Poleg tega je 

pomembno tesno sodelovanje med vrtcem in starši, h kateremu lahko povabimo vse starše ali 

pa le eno skupino. Možni so tudi individualni pogovori med vzgojiteljem in starši kot tudi 

neformalni telefonski pogovori. Ko pride do srečanja, je potrebno udeležence povabiti k 

razpravi o načrtu za preprečevanje trpinčenja ter o ukrepih. Hkrati pa je pomembno, da v 

skupini ustvarimo boljšo socialno klimo. To naredimo tako, da se vzgojitelji in otroci 

dogovorijo o nekaj preprostih pravilih glede trpinčenja, ki morajo biti izražena čim bolj 

nazorno. Pomembno je, da pri razpravi o pravilih sodelujejo tudi otroci, saj se s tem povečuje 

verjetnost, da jih bodo potem tudi upoštevali. List s pravili je priporočljivo obesiti na vidno 

mesto. Znano je, da pohvale ugodno vplivajo na vzdušje v skupini. Če ima otrok občutek, da 
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ga ima vzgojitelj rad in ga ceni, bo lažje sprejel kritiko nezaželenega vedenja. Vzgojitelj lahko 

pohvali posamezne otroke ali skupino otrok za pozitivno vedenje in upoštevanje pravil. Še 

posebej je potrebno pohvaliti napadalne otroke, kadar ne reagirajo agresivno v situacijah, ki bi 

takšno vedenje izzvale kot tudi, če ne sodelujejo v trpinčenju. V nasprotnem primeru pa so tu 

sankcije, ki predstavljajo obliko negativnih posledic za nezaželeno vedenje. Dobro je povezati 

pohvale za pozitivna dejanja in doslednimi sankcijami za agresivno vedenje ter kršitev pravil. 

Povzročati morajo neugodje, vendar brez sovražnosti. Nekaj možnih sankcij so resen 

individualni pogovor z otrokom, resen pogovor z ravnateljem, prikrajševanje za nekatere 

ugodnosti ipd. Nato pa je tu še pogovor z nasilnežem, žrtvijo in starši. Glavni cilj pogovora z 

nasilneži je prenehanje trpinčenja. V primerih, ko pri trpinčenju sodeluje več otrok, se je z 

njimi najbolje pogovoriti posamično, saj bodo na tak način imeli manj možnosti, da se o 

situaciji med seboj pogovorijo in naredijo načrt za skupno strategijo. Po individualnih 

pogovorih je priporočljivo, da vsej skupini poudarimo, da ne bomo prenašali nadaljnjega 

trpinčenja, saj bodo drugače sledile sankcije (prav tam). Pomembno je, da smo jasni in da s 

tem obsodimo trpinčenje, spregovorimo o pravilih vrtca ter o počutju žrtve. Razpravljajmo o 

problemu, ki je rdeča nit pogovora in ne poskušajmo reševati njegove druge težave. O 

sankcijah govorimo mirno in ne zmagoslavno. Vzgojni ukrep mora biti vnaprej jasno določen 

(Aničić in drugi, 2002). Pri pogovoru z žrtvijo je potrebno vedeti, da običajno ne upa 

spregovoriti o svojem položaju. Takšen otrok se boji, saj ga pogosto strašijo, da ga bodo še 

bolj trpinčili, če bo slučajno pomislil o tem, da bi jih zatožil. Zato je potrebno storiti vse, da 

žrtvi zagotovimo zaščito proti nadlegovanju. Priporočljivo je, da starši in vzgojitelji otroka 

prepričajo, da je treba zadevo rešiti in začeti ukrepati. Hkrati pa se večina žrtev tako zelo boji 

negativnih posledic, da niso zmožni upoštevati nasvetov odraslih. V teh primerih morajo 

odrasli prevzeti odgovornost za razplet tega problema kljub žrtvinemu nestrinjanju (Olweus, 

1995). Otroku moramo dovoliti, da si za pripovedovanje vzame dovolj časa. Storilca ne 

napadamo, temveč je bolje povedati, da je trpinčenje prepovedano in da bomo naredili vse, da 

se bo to ustavilo. V vsakem primeru se otroku zahvalimo za zaupanje (Aničić in drugi, 2002). 

Potem ko je vzgojitelj v svoji skupini odkril trpinčenje, mora vzpostaviti stik s starši 

trpinčenega otroka. Priporočljivo je, da vzgojitelj pripravi srečanje za žrtve in nasilneže ter 

njihove starše. Cilj tega srečanja je izčrpen pogovor o problemu in priprava načrta za njegovo 

reševanje. Pri tem pa je pomembno, da srečanje ne bo samo enkraten dogodek (Olweus, 

1995). 
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5.4 Pogovor z otrokom, ki je žrtev trpinčenja 

 

D. Lešnik Mugnaioni (2004) je prav tako kot Olweus (1995) mnenja, da obstajajo splošna 

pravila ukrepanja in nudenja pomoči žrtvi trpinčenja. Najprej je potrebno preprečiti trpinčenje 

in zaščititi žrtev ter ji dati vedeti, da trpinčenja ne dopuščamo in da ji bomo nudili pomoč. 

Delati moramo na tem, da se bo počutila bolj varno. Sledi opolnomočenje žrtve trpinčenja, ki 

naj poteka v vrtcu in doma. Pri tem je mišljeno razvijanje otrokove samozavesti in pozitivne 

samopodobe. Pomembno je, da o vsakem odkritem trpinčenju spregovorimo pred celo 

skupino otrok ter jasno zagovarjamo, da trpinčenja ne dovolimo, pri tem pa ne izpostavljamo 

neposredno vpletenih otrok. Za žrtve, ki so bile deležne socialne izolacije, zasmehovanja in 

zavračanja, ima velik pomen okrepitev alternativne socialne mreže, pri čemer morajo 

pomagati tudi starši žrtve. Trpinčenega otroka je treba usmeriti k tistim otrokom, ki so mu 

naklonjeni in ki pri trpinčenju niso sodelovali. Socialna mreža bo tako povečala žrtvino 

samozavest in jo prepričala, da je kljub vsemu dogajanju ljubljena ter varna. Seveda pa je 

potreben splošni pristop, v katerem naj sodelujejo vzgojitelji, svetovalna služba, starši in tudi 

vodstvo vrtca. 

 

Da je otrok žrtev trpinčenja, lahko sami posumimo ali pa prepoznamo na podlagi posledic, ki 

so vidne. V nekaterih primerih, vendar redko, o tem spregovori kar žrtev. Kadar pride do tega, 

se je potrebno pravilno odzvati. To pomeni, da mora biti naš pristop povsem umirjen, ker tako 

damo otroku vedeti, da lahko zaupa tako sebi kot tudi nam. Pri tem smo pozorni, da mu ne 

obljubimo, da ne bomo nikomur povedali, kar nam ima za pojasniti. Razložimo mu, zakaj je o 

nastali situaciji potrebno obvestiti tudi druge osebe. Otroku verjamemo, hkrati pa ga 

pohvalimo, ker je o svoji izkušnji odkrito spregovoril, saj je za to najverjetneje potreboval 

veliko poguma. V pogovoru se poskušamo izogniti besedam, kot so grozno, obupno, 

nepredstavljivo, ker mu lahko s tem sporočamo, da je problem nerešljiv. Pojasnimo mu, kako 

bomo ukrepali in zakaj je to pomembno. Situacije ne rešujemo sami, temveč sledimo 

zakonom, pravilnikom in eventualnim protokolom institucije, kjer delamo. Če na kratko 

povzamemo, moramo dobiti naslednje informacije: nad kom je bilo povzročeno trpinčenje, 

zgodovina nasilja v odnosu (začetek trpinčenja in dogodki: prvi dogodek, najbolj tipični, 

najhujši, zadnji …), o oblikah nasilja (fizično, psihično, ekonomsko, spolno) in o tipičnih 

nasilnih dejanjih (pogostost ter stopnjevanje) ter posledicah nasilja (Aničič in drugi, 2015). 

Otroku moramo dati občutek, da je sprejet brez sodb. Učimo ga razvijati občutka sprejetosti, 

ki mu bo koristil tako med vrstniki kot tudi med odraslimi. Pomagamo mu izraziti čustva in 
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stiske na njemu prijazen način, kot so pogovor, risanje, igra z lutkami, ali pa ob glasbi, fizični 

aktivnosti, družabni igri, v individualnem delu ali v skupini. Pomembno je, da pokažemo 

zanimanje zanj, da bo vedel, da slišimo in upoštevamo njegovo mnenje. Pričakovanja naj 

bodo visoka, vendar v pravi meri. Otroku je dobro pomagati z odnosom, v katerem se bo 

počutil sprejetega, sposobnega in vrednega. Pomagamo mu razumeti in sprejeti, da zmore ter 

da ima možnosti, da doseže razne uspehe. Navsezadnje je pomembna vzpostavitev občutka 

varnosti in zaupanja v odnosu z nami, kar predstavlja osnovni cilj našega dela z otrokom 

(Štirn, 2014). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Opredelitev problema 

 

Otroci veljajo za najbolj nemočne in občutljive člane vsake družbe. Škodljivi vplivi, kot so: 

nasilje, krivice in zlorabe, močno vplivajo na nadaljnje otrokovo življenje, posledično se 

težko uveljavi v družbi, še težje pa postane zrela, odgovorna in zadovoljna oseba 

(Kornhauser, 1996). Omenjene vplive lahko strnemo v pojem trpinčenje, ki predstavlja eno 

izmed oblik nasilja. Trpinčenje pomeni, da ti nekdo večkrat grozi ali pa te na različne načine 

spravlja v stisko. Če se osredotočimo na trpinčenje med otroki, obstajajo štiri oblike 

trpinčenja: verbalno, telesno, tiho in čustveno trpinčenje. Prvo je verbalno, ko nasilneži svoje 

žrtve prizadenejo z besedami. Drugo je telesno trpinčenje, kot je porivanje, brcanje, 

pretepanje ipd. Tretje je tiho trpinčenje, kot je izključitev iz družbe, ko nasilnež želi s svojim 

vedenjem vzbuditi slab občutek. Zadnja oblika pa predstavlja čustveno trpinčenje, ko se 

nasilnež svoji žrtvi posmehuje, jo zafrkava, se iz nje norčuje in uporablja zlobne ter žaljive 

besede (Elliot, 2002). Kot zapiše Olweus (1995), žrtve trpinčenja veljajo za previdno, 

občutljivo ter mirno osebo in imajo nizko stopnjo samospoštovanja ter slabo samopodobo. 

Običajno nimajo niti enega dobrega prijatelja, počutijo pa se neumno, ponižano in 

neprivlačno. Kadar so napadeni s strani sovrstnikov, reagirajo z jokom in umikom. Na drugi 

strani so nasilneži. To so otroci, ki so nasilni do drugih otrok. Pri njih zaznamo agresivnost, 

impulzivnost in močno potrebo po obvladovanju drugih. Njihovo agresivno vedenje je 

kombinirano s telesno močjo. Imajo dobro samopodobo, do žrtev pa ne čutijo empatije. 

 

Vrtec je pomemben prostor za prepoznavanje trpinčenja. Zato moramo biti pozorni na otroke, 

ki postanejo tihi in zaprti, ter na otroke, ki postanejo glasni in agresivni. Pozorni moramo biti 

tudi na specifične in nespecifične znake zlorabe. Specifični znaki so: modrice, ožganine na 

otrokovi koži, poškodbe spolovil in druge telesne poškodbe. Nespecifični znaki pa so 

posledica otrokove čustvene prizadetosti in so vidni na področju čustvovanja, samopodobe, 

vedenja, učenja ter fizioloških funkcij (Domiter Protner, 2014). 

 

Priporočljivo je, da se zaposleni v vrtcu udeležijo izobraževanja in hkrati dobijo gradivo na to 

temo. Na ta način bodo seznanjeni, kako razumeti nasilno vedenje in kako se odzvati, ko se 

nekdo vede nasilno. Poleg tega je dobro o osnovnih čustvih seznaniti tudi otroke, s starši pa se 



Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev Valentina Poljak 

21 

je treba pogovoriti o čustvih, ki so vezani na nasilje ter jim posredovati primerne informacije 

(Muršič, 2010). 

 

6.2 Cilji 

 

Cilji diplomskega dela so ugotoviti: 

(1) kako se pravilno odzvati na trpinčenje, 

(2) katere ukrepe je treba upoštevati proti trpinčenju, 

(3) kako vzgojiteljice ukrepajo v primeru trpinčenja med otroki. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Moja glavna raziskovalna vprašanja so: 

R 1 Kako vzgojiteljice prepoznajo žrtev trpinčenja? 

R 2 Kako vzgojiteljice prepoznajo nasilneža? 

R 3 Kako se vzgojiteljice odzivajo na trpinčenje in ali so njihovi odzivi pravilni? 

R 4 Katere ukrepe proti trpinčenju med otroki poznajo vzgojiteljice? 

R 5 Kako vzgojiteljice ocenjujejo svojo ozaveščenost pri prepoznavanju trpinčenja med 

otroki? 

 

6.4 Metode raziskovanja 

 

Empirična raziskava temelji na deskriptivni in kavzalni metodi pedagoškega raziskovanja. Za 

instrument raziskave sem uporabila anketni vprašalnik, namenjen vzgojiteljicam in 

pomočnicam vzgojiteljice. 

 

6.4.1 Vzorec 

 

Vzorec raziskave predstavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. V vsak vrtec sem nesla 

20 anketnih vprašalnikov, skupaj jih je bilo 80. Vrnjenih je bilo 51 anketnih vprašalnikov: 16 

iz Osnovne šola Polzela, enota Vrtec, 8 iz vrtca Sonček, 11 iz vrtca Zarja, enota Živ Žav in 16 

iz vrtca Lipa.  Za lepše prikazane odstotne vrednosti sem pri raziskavi uporabila 50 anketnih 

vprašalnikov. Vzorec raziskave je neslučajnosten in priložnosten. 
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Tabela 1: Spol anketiranih strokovnih delavk 

Spol f f (%) 

Moški 0 0,00 % 

Ženski 50 100,00 % 

 

Raziskavo predstavlja 50 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Vse anketirane strokovne 

delavke (100,00 %) so ženskega spola. 

 

Graf 1: Starost anketiranih strokovnih delavk 

 

 

Kot je razvidno iz grafa je bilo največ anketiranih strokovnih delavk starih 41-50 let, teh je 

bilo 15 (30,00 %), 13 (26,00 %) jih je bilo starih 31-40 let, 11 (22,00 %) jih je bilo starih tako 

21-30 let kot tudi nad 51 let, nobena pa ni bila mlajša od 20 let. 
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Graf 2: Stopnja izobrazbe anketiranih strokovnih delavk 

 

 

Iz grafa je razvidno, da jih ima skoraj polovico zaključen 3-letni visokošolski program, teh je 

23 (46,00 %), 19 anketiranih strokovnih delavk (38,00 %) ima končano samo srednjo šolo, 6 

(12,00 %) jih ima narejeno 2-letno višjo šolo in samo 2 anketirani strokovni delavki (4,00 %) 

imata končan magisterij.  

 

Graf 3: Leta delovne dobe anketiranih strokovnih delavk v vrtcu 
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Največ anketiranih strokovnih delavk ima 6-15 let delovne dobe v vrtcu, teh je 20 (40,00 %), 

15 (30,00 %) jih ima nad 26 let, 10 (20,00 %) jih ima do 5 let delovne dobe, 5 (10,00 %) pa 

jih ima 16-25 let delovne dobe. 

 

6.4.2 Tehnika raziskovanja in postopek zbiranja podatkov 

 

Pri raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki so ga rešile vzgojiteljice iz zgoraj 

omenjenih vrtcev. Vprašalnik je sestavljen iz 5 vprašanj zaprtega in 2 vprašanj polodprtega 

tipa ter dve ocenjevalni lestvici (Priloga 1). Tvori vprašanja, ki so vezana na trpinčenje, in 

sicer me je zanimalo, po čem bi prepoznale otroka, ki je žrtev trpinčenja in otroka, ki trpinči 

sovrstnike, ali so se že srečale s primerom trpinčenja in kako so pri tem ravnale ter ali so se 

udeležile kakšnega predavanja na to temo. Na drugi strani pa sta tu ocenjevalni lestvici, s 

pomočjo katerih sem pridobila podatke o tem, kako pomembne se jim zdijo določene trditve. 

S postavljenimi anketnimi vprašanji sem dobila odgovore na vsa raziskovalna vprašanja, s 

tem pa sem dobila jasnejši pregled na temo trpinčenja. Na koncu anketnega vprašanja pa so 

bila postavljena še vprašanja zaprtega tipa, s katerimi sem pridobila osebna podatke glede 

spola, starosti, stopnje izobrazbe in leta delovne dobe v vrtcu. 

 

6.4.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke sem kvalitativno in kvantitativno obdelala ter jih prikazala s pomočjo grafov 

in tabel. Rezultati kvantitativno obdelanih podatkov, ki predstavljajo pokončne stolpčne grafe, 

so prikazani z odstotnimi vrednostmi. Pri opisnih spremenljivkah pa sem izračunala absolutno 

(f) in relativno frekvenco (f %) ter aritmetično sredino (M). Nato sem rezultate statistično in 

vsebinsko interpretirala ter pridobljene podatke med seboj primerjala, da sem prišla do 

ugotovitev. Ves čas sem uporabljala program Microsoft Office Word 2010, za računanje 

aritmetične sredine pa sem uporabila program IBM SPSS Statistics 20. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

7.1 Prepoznavanje žrtve trpinčenja 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako anketirane strokovne delavke 

prepoznajo žrtev trpinčenja. Najprej sem jih pozvala, da med podanimi odgovori izberejo vse 

tiste odgovore, za katere menijo, da predstavljajo trpinčenje.  

 

Graf 4: Primeri trpinčenja 

 

 

Kljub temu da vsi našteti odgovori predstavljajo trpinčenje (Olweus, 1995), je tako menila le 

dobra tretjina anketiranih strokovnih delavk (36,00 %), preostale so izbrale samo določene 

odgovore. Skoraj vse anketirane strokovne delavke (98,00 %) menijo, da brcanje spada k 

trpinčenju. Takoj za tem sledi tepenje (96,00 %), najmanjši delež pa predstavlja spakovanje 

(46,00 %). Nekatere (6,00 %) so dopisale, da je trpinčenje vse, kar se pogosto in zlonamerno 

počne sebi ali drugemu. Pripisale so še, da o trpinčenju govorimo takrat, kadar se stvari 

pojavljajo dlje časa, dodale pa so še nekaj primerov, kot sta besedno zmerjanje ter dajanje 

neprimernih vzdevkov. M. Elliot (2002) pojasnjuje, da do trpinčenja prihaja, kadar gre za 

izključitev iz družbe, porivanje, tepenje, boksanje, žaljenje, norčevanje in ko povzročitelji 

uporabljajo zlobne ter žaljive vzdevke. Presenetilo me je, da manjšemu deležu anketiranih 
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strokovnih delavk trpinčenje predstavlja zafrkavanje, zbadanje, porivanje, spakovanje in 

namerna izključitev, saj vse to opisuje trpinčenje, je pa res, da so te oblike pogosto 

spregledane. Sklepam lahko, da so imele anketirane strokovne delavke pri trpinčenju v mislih 

zgolj telesno obliko nasilja, ki je tudi bolj opazna. 

 

Pri naslednjem vprašanju sem želela pridobiti podatke o tem, po čem bi anketirane strokovne 

delavke prepoznale, da je otrok žrtev trpinčenja. 

 

Graf 5: Značilnosti žrtve trpinčenja 

 

 

Tudi v tem primeru vse naštete trditve opisujejo otroka, ki je žrtev trpinčenja (Olweus, 1995, 

Aničić in drugi, 2002). Le dobra desetina (12,00 %) anketiranih strokovnih delavk je izbrala 

vse odgovore. Vse so izbrale trditev, da je otrok, ki je žrtev trpinčenja, žalosten, nesrečen in 

prestrašen, najmanj (22,00 %) pa se jih je strinjalo s trditvama, da otrok ne govori rad pred 

celo skupino otrok in da je zadržan ter da je pri skupinskih igrah izbran zadnji. Dve anketirani 

strokovni delavki (4,00 %) sta dopisali, da je otrok žrtev trpinčenja takrat, kadar dnevno 

prehaja iz enega razpoloženja v drugo ter da je to mogoče razbrati iz njegovega obnašanja, 

vedenja in govora ostalih otrok do njega. Olweus (1995) meni, da je otrok, ki je žrtev 

trpinčenja, žalosten, nesrečen, zadržan, osamljen in da nima prijateljev. K. Aničić in drugi 

(2002) dodajajo, da otrok, ki je žrtev trpinčenja, velja za občutljivega ter da ima nizko 
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samopodobo in samozaupanje. Pričakovala sem takšne rezultate, še posebej glede četrte 

trditve, saj je družbeno izključitev težko zaznati in jo povezati s trpinčenjem. 

 

7.2 Prepoznavanje nasilneža 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako bi anketirane strokovne delavke 

prepoznale otroka, ki trpinči sovrstnike. V anketnem vprašalniku sem jim zastavila vprašanje, 

ki je vsebovalo šest odgovorov. Pet odgovorov opisuje otroka, ki trpinči sovrstnike, medtem 

ko so imele pri šestem odgovoru odprto možnost, saj so lahko same zapisale, po čem bi 

prepoznale takšnega otroka. 

 

Graf 6: Značilnosti otroka, ki trpinči sovrstnike 

 

 

Vse naštete možnosti predstavljajo otroka, ki trpinči sovrstnike (Olweus, 1995 in Elliot, 

2002). Komaj 8 % anketiranih strokovnih delavk je izbralo vse trditve. Večina (98,00 %) jih 

je izbrala trditev, da povzročitelj trpinčenja žrtve ponižuje, zaničuje, jim grozi, zafrkava ter se 

iz njih norčuje. Najmanj (22,00 %) pa jih je izbralo trditev, da ima takšen otrok pozitivno 

samopodobo in je telesno močnejši tako od žrtve kot tudi od drugih otrok. Dve anketirani 

strokovni delavki (4,00 %) sta pojasnili, da se takšen otrok rad pohvali s svojimi dejanji in da 

rad išče potrditve od drugih, čeprav se zaveda, da ni prav, kar počne. Druga pa je še dodala, 

da se povzročitelj trpinčenja sam obnaša podobno tako kot tisti, ki ga trpinči. Olweus (1995) 
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in M. Elliot (2002) sta podobnega mnenja, saj pravita, da sta pri otroku, ki povzroča 

trpinčenje, v ospredju njegova agresivnost in telesna moč ter da hkrati rad nadzira sovrstnike. 

Ima dobro samopodobo, z drugimi ne sočustvuje.  

 

7.3 Odzivanje na trpinčenje 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako se anketirane strokovne delavke 

odzivajo na trpinčenje in ali so njihovi odzivi pravilni. Zato sem jih najprej vprašala, ali so se 

v vrtcu že srečale s primerom trpinčenja, rezultat pa me je nekoliko presenetil. 

 

Graf 7: Srečanje s primerom, v katerem je bil otrok žrtev trpinčenja 

 

 

Manj kot polovica anketiranih strokovnih delavk (40,00 %) se je že srečala s primerom, v 

katerem je bil otrok žrtev trpinčenja. Pričakovala sem ravno obraten rezultat, saj menim, da je 

trpinčenje pogost pojav kot tudi problem v vrtcih. Anketirane strokovne delavke so morda 

premalo ozaveščene glede trpinčenja, ne znajo prepoznati znakov in pravočasno ukrepati.  

 

Anketirane strokovne delavke, ki so odgovorile, da so se že znašle v takšni situaciji, sem v 

nadaljevanju povprašala, kako so takrat ravnale. Podani so bili različni odgovori, ki so bili 

večinoma vezani na sam pogovor z otrokom, s staršem ali z vodstvom vrtca. Pojasnile so, da 

so poklicale vodstvo in ustrezno ustanovo, se pogovorile z otrokom, ki je povzročil trpinčenje 
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– v smislu, kako bi se on počutil, če bi njemu kdo to naredil; nekatere so se obrnile na 

mediatorja ter na Center za socialno delo. Večina jih je zapisala, da so izvedle tudi pogovorno 

uro s starši obeh otrok. 

 

Anketirane strokovne delavke, ki so že imele primer trpinčenja, sem vprašala še, ali so o 

situaciji koga obvestile in na koga so se obrnile. 

 

Graf 8: Obveščanje o primeru trpinčenja 

 

 

Več kot polovica anketiranih strokovnih delavk (65,00 %) se v teh primerih obrne na 

sodelavca ali sodelavko, polovica na vodstvo vrtca, kar 2,00 % anketiranih strokovnih delavk 

pa o situaciji nikogar ne obvesti. 6,00 % anketiranih strokovnih delavk je zapisalo še nekaj 

drugih možnosti, kot so zunanja institucija, Center za socialno delo, socialna delavka in 

policija. Olweus (1995) pojasnjuje, da mora vzgojitelj vzpostaviti stik s starši trpinčenega 

otroka. Dodaja še, da je priporočljivo pripraviti srečanje za žrtve in nasilneže ter njihove 

starše, katerega cilj je pogovor o problemu trpinčenja in kako ga odpraviti. 
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Pri naslednjem vprašanju sem želela izvedeti, kako pomembno se zdi anketiranim strokovnim 

delavkam odzivati na trpinčenje. 

 

Tabela 2: Odzivanje na trpinčenje (1 = ni pomembno, 5 = zelo pomembno) 

O 

D 

G 

O 

V 

O 

R 

I 

 

1  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

M 

 

 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

1. 0 0,00 % 0 0,00 %  0 0,00 % 0 0,00 % 50 100,00 % 5,00 

2. 0 0,00 % 0 0,00 % 1 2,00 % 2 10,00 % 47 94,00 % 4,92 

3. 0 0,00 % 0 0,00 % 1 2,00 % 2 10,00 % 47 94,00 % 4,92 

4. 0 0,00 % 0 0,00 % 5 10,00 % 6 12,00 % 39 78,00 % 4,68 

5. 0 0,00 % 0 0,00 % 1 2,00 % 4 8,00 % 45 90,00 % 4,88 

6. 0 0,00 % 0 0,00 % 1 2,00 % 5 10,00 % 44 88,00 % 4,86 

7. 2 4,00 % 0 0,00 % 5 10,00 % 12 24,00 % 31 62,00 % 4,40 

8. 1 2,00 % 0 0,00 % 5 10,00 % 6 12,00 % 38 76,00 % 4,60 

Legenda:  

1. Otroku, ki je žrtev trpinčenja, moramo dovoliti, da si za opis dogodka vzame dovolj časa.  

2. Storilcu trpinčenja povemo, da je to početje prepovedano in da bomo naredili vse, da se bo to ustavilo.  

3. Pomembno je, da smo jasni, pri tem pa obsodimo trpinčenje, spregovorimo o pravilih vrtca ter o počutju žrtve 

trpinčenja.  

4. Ko pride do trpinčenja, mora biti vzgojni ukrep vnaprej jasno določen.  

5. O sankcijah govorimo mirno in ne zmagoslavno.  

6. Potem ko je vzgojitelj v svoji skupini odkril trpinčenje, mora vzpostaviti stik s starši trpinčenega otroka.  

7. Priporočljivo je, da vzgojitelj pripravi srečanje za žrtve in nasilneže ter njihove starše.  

8. Vzgojiteljeva dolžnost je, da ob sumu, da je otrok trpinčen, obvesti Center za socialno delo in policijo. 

 

Večina anketiranih strokovnih delavk se z zapisanimi trditvami strinja. Več kot polovici 

anketiranih strokovnih delavk (52,00 %) so vse trditve zelo pomembne. Pri prvi trditvi so vse 

anketirane strokovne delavke (100,00 %) ocenile, da je zelo pomembno, da v primeru 

trpinčenja dopustimo dovolj časa za opis dogodka. Povprečna ocena prve trditve je 5,00, kar 

pomeni, da so bile vse anketirane strokovne delavke enotne, saj je trditev vsem zelo 

pomembna. Druga in tretja trditev, da povzročitelju trpinčenja povemo, da je to početje 

prepovedano in da spregovorimo o pravilih vrtca ter o počutju žrtve trpinčenja, se večini 

anketiranih strokovnih delavk (94,00 %) zdita zelo pomembni. Povprečna ocena druge in 

tretje trditve je 4,92. Tudi četrto trditev, da mora biti vzgojni ukrep vnaprej jasno določen, so 

dobre tri četrtine anketiranih strokovnih delavk (78,00 %) ocenile kot zelo pomembno. 



Prepoznavanje trpinčenja med otroki in ravnanje vzgojiteljev Valentina Poljak 

31 

Povprečna ocena četrte trditve je 4,68. Pričakovala sem boljši rezultat, saj menim, da je 

vzgojni ukrep v primeru trpinčenja vsekakor potreben. Potrebno je ukrepati in s tem preprečiti 

ponovno dejanje, saj drugače damo povzročitelju trpinčenja vedeti, da to ravnanje 

dopuščamo. Peto trditev, da o sankcijah govorimo mirno in ne zmagoslavno, je večina 

anketiranih strokovnih delavk (90,00 %) ocenila kot zelo pomembno. Povprečna ocena pete 

trditve je 4,88. Podobno so kot zelo pomembno ocenile tudi šesto trditev (88,00 %). 

Povprečna ocena šeste trditve je 4,86. Sedma trditev, da vzgojitelj pripravi srečanje za žrtve in 

nasilneže ter njihove starše, je pomembna slabi četrtini anketiranim strokovnim delavkam 

(24,00 %), medtem ko je dobri polovici anketiranim strokovnim delavkam (62,00 %) trditev 

zelo pomembna. Povprečna ocena sedme trditve je 4,40. Osma trditev, da mora vzgojitelj ob 

sumu trpinčenja obvestiti Center za socialno delo in policijo, se večini anketiranim 

strokovnim delavkam (76,00 %) zdi zelo pomembna. Povprečna ocena osme trditve je 4,60. 

M. Pušnik (1999) meni, da je ravno vrtec tisti, ki ima pomembno vlogo pri odkrivanju in 

preprečevanju trpinčenja kot tudi za ustrezno ukrepanje ter pomoč trpinčenemu otroku. 

Olweus (1995) pa vzgojiteljem priporoča pripravo srečanj za žrtve, nasilneže in njihove 

starše.  
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7.4 Ukrepi proti trpinčenju med otroki 

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, katere ukrepe izvajajo v primeru trpinčenja med 

otroki. 

 

Graf 9: Preventivni ukrepi, povezani s preprečevanjem trpinčenja med otroki 

 

 

Večina anketiranih strokovnih delavk (94,00 %) se v primeru trpinčenja pogovori s 

povzročiteljem trpinčenja, takoj za tem pa sledita še pogovor z žrtvijo (92,00 %) in pogovor s 

starši (92,00 %). Manjši delež anketiranih strokovnih delavk (10,00 %) poseže po kontaktnem 

telefonu, komaj 10,00 % pa se jih odloči organizirati dan, ki bi bil namenjen problemu 

trpinčenja. Dve strokovni delavki sta dodali še njima znan ukrep. In sicer je prva zapisala, da 

imajo v vrtcu delujoči tim za nenasilje, medtem ko je druga omenila mesec mediacije. Olweus 

(1995) omenja vse zgoraj naštete ukrepe. M. Štirn (2014) pa zapiše, da je potrebno v 

pogovoru z žrtvijo vzpostaviti občutek varnosti in zaupanja. Otroku damo vedeti, da je sprejet 

brez sodb in da bo njegovo mnenje upoštevano. Pomagamo mu, da se počuti sposobnega in 

vrednega.  
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Zanimalo me je še, ali so se anketirane strokovne delavke udeležile kakšnega izobraževanja 

na to temo. 

 

Graf 10: Udeležba izobraževanja na temo trpinčenja 

 

 

Komaj 16,00 % anketiranih strokovnih delavk se je udeležilo izobraževanja na temo 

trpinčenja, kar me je povsem presenetilo, saj sem še vedno mnenja, da gre za splošen, 

vsakdanji in predvsem pogost problem, s katerimi se srečujejo strokovne delavke v vrtcih. 

Pozvala sem jih, da so naštele kakšno tovrstno izobraževanje. Tako so omenile trening za 

starše in vzgojitelje z naslovom Neverjetna leta. Nadalje so naštele še predavanja, kot so 

Preprečevanje in zgodnje zdravljenje vedenjskih motenj otrok, Ničelna toleranca do nasilja, 

Varna raba interneta, Tim za nenasilje … Omenjale so tudi izobraževanje, ki so ga vodili 

predavatelji iz SOS-a. M. Pušnik (1999) je mnenja, da vzgojitelji poznajo otroke do te mere, 

da takoj opazijo spremembe v njihovem vedenju. Spremembo vedenja lahko med drugim 

povzroči ravno trpinčenje. Ker njegovo prepoznavanje ni dovolj, temveč je pomembno tudi 

ukrepanje, priporoča udeležbo raznih izobraževanj na to temo. 
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7.5 Vzgojiteljeva ozaveščenost pri prepoznavanju trpinčenja med otroki 

 

Na koncu sem želela še ugotoviti, v kolikšni meri se strinjajo z določenimi trditvami, 

vezanimi na trpinčenje. 

 

Tabela 3: Strinjanje s trditvami, povezanimi s trpinčenjem (1 = se sploh ne strinjam, 5 = se 

popolnoma strinjam) 

O 

D 

G 

O 

V 

O 

R 

I 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

M 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

1. 0 0,00 % 0 0,00 % 4 8,00 % 4 8,00 % 42 84,00 % 4,76 

2. 0 0,00 % 0 0,00 % 6 12,00 % 10 20,00 % 34 68,00 % 4,56 

3. 3 6,00 % 6 12,00 % 12 24,00 % 10 20,00 % 19 38,00 % 3,72 

4. 6 12,00 % 2 4,00 % 8 16,00 % 13 26,00 % 21 42,00 % 3,82 

5. 0 0,00 % 0 0,00 % 4 8,00 % 11 22,00 % 35 70,00 % 4,62 

6. 0 0,00 % 1 2,00 % 8 16,00 % 15 30,00 % 26 52,00 % 4,32 

7. 0 0,00 % 3 6,00 % 6 12,00 % 5 10,00 % 36 72,00 % 4,48 

Legenda:  

1. Pri trpinčenju gre za namerne poškodbe ali povzročanje neugodja.  

2. Otrok, ki je žrtev trpinčenja, je pasiven, trpi in se ne zmore upreti povzročitelju trpinčenja.  

3. Otroka, ki trpinči sovrstnike, obdaja agresivnost, ta pa je povezana s telesno močjo.  

4. Posledice trpinčenja so kognitivno in razvojno zaostajanje, nizek inteligenčni kvocient, poškodbe živčnega 

sistema ipd.  

5. Vrtec ima pomembno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju trpinčenja kot tudi za pravilno ukrepanje in 

pomoč trpinčenemu otroku.  

6. Trpinčenega otroka je treba usmeriti k tistim otrokom, ki so mu naklonjeni in ki pri trpinčenju niso sodelovali.  

7. Ko pride do trpinčenja, situacije ne rešujemo sami, temveč sledimo zakonom, pravilnikom in eventualnim 

protokolom institucije, kjer delamo. 

 

Slaba petina anketiranih strokovnih delavk (18,00 %) se z vsemi trditvami popolnoma strinja. 

S prvo trditvijo, da gre pri trpinčenju za namerne poškodbe ali povzročanje neugodja, se 

večina anketiranih strokovnih delavk (84,00 %) popolnoma strinja. Povprečna ocena trditve je 

4,76. Kljub temu sem pričakovala večji delež in z njim bolj enoten odgovor, saj ta trditev 

opiše samo trpinčenje. Dobre tri petine anketiranih strokovnih delavk (68,00 %) se z drugo 

trditvijo, da je žrtev trpinčenja pasivna, trpi in se ne zmore upreti povzročitelju trpinčenja, 

popolnoma strinja. Povprečna ocena druge trditve je 4,56. S tretjo trditvijo, da povzročitelja 
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trpinčenja obdaja agresivnost, ki je povezana s telesno močjo, se popolnoma strinjata komaj 

slabi dve petini anketiranih strokovnih delavk (38,00 %). Povprečna ocena tretje trditve je 

3,72. Tu sem pričakovala boljši rezultat, saj povzročitelj trpinčenja običajno sovrstnike trpinči 

tako, da jih tepe, brca ipd., kar pa je povezano s telesno močjo. Menim, da so morda imele v 

mislih čustveno agresivnost v smislu jeze, ki se lahko kaže kot besedno žaljenje. Slaba 

polovica anketiranih strokovnih delavk (42,00 %) se popolnoma strinja s četrto trditvijo, da so 

posledice trpinčenja kognitivno in razvojno zaostajanje, nizek inteligenčni kvocient, poškodbe 

živčnega sistema. Povprečna ocena četrte trditve je 3,82. Glede na rezultat menim, da so 

imele v mislih bolj opazne posledice, kot so modrice, vreznine, zlomi, opekline ipd. Tudi M. 

Štirn (2014) je mnenja, da so nekatere posledice trpinčenja bolj vidne in opazne, medtem ko 

so druge prikrite in manj prepoznavne. S peto trditvijo, da ima vrtec pomembno vlogo pri 

odkrivanju in preprečevanju trpinčenja ter za pravilno ukrepanje in pomoč trpinčenemu 

otroku, se popolnoma strinja tri petine anketiranih strokovnih delavk (70,00 %). Povprečna 

ocena pete trditve je 4,62. Dobra polovica anketiranih strokovnih delavk (52,00 %) se 

popolnoma strinja s šesto trditvijo, da je trpinčenega otroka treba usmeriti k naklonjenim 

otrokom, ki pri trpinčenju niso sodelovali. Povprečna ocena šeste trditve je 4,32. Podobno kot 

pri peti trditvi se tudi s sedmo trditvijo, da v primeru trpinčenja sledimo zakonom, 

pravilnikom in eventualnim protokolom institucije, kjer delamo, dobre tri petine anketiranih 

strokovnih delavk (72,00 %) popolnoma strinja. Povprečna ocena sedme trditve je 4,48. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Trpinčenje med otroki je pojav, ki ga v vrtcih pogosto vidimo. Otroci večino časa preživijo 

skupaj z vzgojitelji, zato je razumljivo, da se nanje hitro navežejo in se jim hkrati tudi 

zaupajo. Včasih so to tudi žrtve trpinčenja. Takrat mora vzgojitelj delovati mirno, otroku pa 

dati občutek varnosti, da mu lahko povsem zaupa. Pri tem ga ves čas poslušamo in ga vmes ne 

prekinjamo. Povemo mu, da takšnega ravnanja ne dopuščamo in da bomo naredili vse, kar je 

v naši moči, da ga zavarujemo. Potem ko se nam je zaupal, ga pohvalimo, saj je za pogovor 

najverjetneje potreboval ves pogum. Povemo mu, da bomo ukrepali in zakaj je to pomembno. 

Vzgojitelj mora ukrepati v skladu z zakoni in pravilniki. K. Aničić in drugi (2015) menijo, da 

je potrebno pridobiti informacije, kot so – nad kom je bilo povzročeno trpinčenje, zgodovina 

trpinčenja v odnosu, tipična nasilna dejanja in posledice trpinčenja. Če vzgojitelj ni prepričan, 

kako je najbolje ukrepati, je dobro, da se pogovori s sodelavcem/-ko, socialno delavko ali 

vodstvom vrtca. Priporočljivo je, da se strokovni delavci udeležijo izobraževanj na temo 

prepoznavanja trpinčenja in pravilnega ukrepanja. 

 

V uvodu raziskave, ki sem jo izvedla, me je zanimalo, v katerih primerih gre po njihovem 

mnenju za trpinčenje. Rezultati so pokazali, da dobra tretjina anketiranih strokovnih delavk 

meni, da vsi primeri, kot so zafrkavanje, tepenje, zbadanje, žaljenje, porivanje, ponižanje, 

spakovanje, brcanje, uporaba vulgarnih ali agresivnih kretenj in namerna izključitev 

predstavljajo trpinčenje, medtem ko so ostale izbrale samo določene. Večina je izbrala 

tepenje, žaljenje, ponižanje, brcanje in uporabo agresivnih kretenj. Sklepam, da so imele v 

mislih neposredno trpinčenje, ki je bolj opazno kot pa posredno, npr. spakovanje in namerna 

izključitev, ki ju je težje zaznati, kateremu po mojem mnenju dajejo premalo poudarka. Nato 

me je zanimalo, kako anketiranke prepoznajo žrtev trpinčenja in nasilneža. Komaj 12 % 

anketiranih strokovnih delavk bi prepoznala žrtev trpinčenja v vseh pogledih. Vse so se 

strinjale, da je takšen otrok žalosten, nesrečen in prestrašen, skoraj večina pa meni, da ima 

razne otekline, poškodbe, vreznine, praske ali strgana oblačila. Slaba tretjina se strinja s tem, 

da je takšen otrok zadržan, pri skupinskih igrah pa je izbran zadnji. Na drugi strani pa so bile 

skoraj vse enotne, da nasilnež sovrstnike ponižuje, zaničuje, jim grozi, zafrkava in se iz njih 

norčuje. Samo določene anketirane strokovne delavke pa so mnenja, da ima takšen otrok 

pozitivno samopodobo ter da je telesno močnejši od otrok. Ugotovila sem, da so vzgojiteljice 

slabo ozaveščene s prepoznavanjem žrtev trpinčenja in nasilneža. Menim, da je razlog ta, da 

vzgojiteljice premalo spremljajo otroke, njihovo vedenje in čustvovanje. 
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Zanimalo me je tudi, kako se anketirane strokovne delavke odzivajo na trpinčenje in ali so 

njihovi odzivi pravilni. Presenetilo me je, da se več kot polovica anketiranih strokovnih 

delavk, ki so bile del moje raziskave, še ni srečala s primerom trpinčenja med otroki. Sklepam 

lahko, da so bile na to manj pozorne, ali pa, da so kakšen primer spregledale, ker ga niso 

pripisale ustreznemu problemu. Tiste, ki so se s trpinčenjem že srečale, pa so večinoma 

obvestile sodelavca/-ko ali vodstvo vrtca, le določene so poklicale policijo, socialno delavko 

ali Center za socialno delo. Raziskava je še pokazala, da najmanjši delež predstavlja tiste 

anketirane strokovne delavke, ki niso nikogar obvestile. Menim, da je bilo to povsem napačno 

dejanje, saj je ob sumu trpinčenja v vsakem primeru potrebno nekoga obvestiti. Tudi 

strokovnjaki v teoretičnem delu pišejo o tem, da se lahko posvetujemo s sodelavcem/-ko oz. 

da je potrebno ravnati v skladu z zakoni in pravilniki. Med drugim sem v raziskavi predstavila 

še nekaj načinov, ki so vezani na trpinčenje. Zanimalo me je, kako pomembno se zdi 

anketiranim strokovnim delavkam nanje odzivati. Vse so bile mnenja, da moramo otroku, ki 

je žrtev trpinčenja, dovoliti, da si za opis dogodka vzame čas. Določene so mnenja, da sploh 

ni pomembno, da bi pripravili srečanje za žrtve, nasilneže in njihove starše kot tudi, da ni 

pomembno obvestiti Centra za socialno delo. Pri slednjem mi je anketirana strokovna delavka 

dopisala, da je odvisno od primera. Več kot polovica anketiranih strokovnih delavk pa je vse 

načine izbrala za zelo pomembne. Ugotovila sem, da vsi načini večini anketiranim strokovnim 

delavkam predstavljajo pomembno ali celo zelo pomembno odzivanje nanje. 

 

Sama sem pred leti na praktičnem izobraževanju spoznala fantka, ki je veljal za agresivnega 

otroka, saj je pogosto tepel druge otroke, jih zafrkaval, se iz njih norčeval ipd. Z njim sem bila 

10 dni in vsak dan je zaradi njega nastal kakšen problem, na katerega vzgojiteljica večinoma 

ni odreagirala. Ta je dejala, da mu ne posveča preveč časa in pozornosti, saj prihaja iz 

družine, v kateri oče tepe mamo. V skupini je fantek sovrstnike večinoma besedno zmerjal, na 

kar je vzgojiteljica dejala, naj se otroku opraviči in s tem je bila zgodba zaključena. Otroci so 

morali situacijo reševati sami med sabo, kar mi ni bilo všeč. Nato pa se je čez nekaj dni 

zgodilo, da je fantek udaril vzgojiteljico vpričo ravnateljice vrtca. Šele takrat se je sploh 

odreagiralo. Ravnateljica se je s fantkom želela pogovoriti, ta pa jo je začel brcati in si 

zakrivati ušesa, v smislu, da je ne želi poslušati. Ta ga je nato odpeljala ven, kjer sta preživela 

nekaj časa. Vzgojiteljica je po koncu dneva o nastali situaciji obvestila fantkove starše. 

 

Da pa preprečimo trpinčenje med otroki, je potrebno poznati določene ukrepe. Zato sem 

želela ugotoviti, katere ukrepe poznajo proti trpinčenju med otroki. Olweus (1995) omenja 
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vse ukrepe za pravilne. Večina anketiranih strokovnih delavk se pogovori z nasilnežem, 

žrtvijo, starši, pohvalijo pa tudi pozitivno vedenje, redkokatera pa se poslužuje kontaktnega 

telefona kot tudi organizacije dneva, namenjenega problemu trpinčenja otrok. Presenetilo pa 

me je, da komaj dobra polovica anketiranih strokovnih delavk sestavi pravila glede trpinčenja 

med otroki, saj sem pričakovala višji odstotek. Menim, da je v skupini pametno imeti 

postavljena pravila, ki se jih morajo držati vsi otroci. Na ta način lahko nastane manj 

problemov. Če pa do njih že pride, verjamem, da so lažje obvladljivi. Prav tako redkokatera 

uporabi sankcije. Menim, da bi jih v tem primeru morala vsaka uporabiti. Povzročitelj 

trpinčenja mora biti kaznovan, ne sme se mu pogledati skozi prste. Jasno mu moramo dati 

vedeti, da njegovo početje ni sprejemljivo. Na koncu me je še zanimalo, kako anketirane 

strokovne delavke ocenjujejo svojo ozaveščenost pri prepoznavanju trpinčenja med otroki. 

Komaj dobra polovica jih je sposobna prepoznati omenjeni problem. V večjem številu so 

mnenja, da gre pri trpinčenju za namerne poškodbe in povzročanje neugodja. Rezultati so 

pokazali tudi to, da nekatere anketirane strokovne delavke niso dovolj ozaveščene glede 

posledic. Ne strinjajo se, da so lahko posledice tudi kognitivno in razvojno zaostajanje, nizek 

inteligenčni kvocient, poškodbe živčnega sistema in ne samo zlomi, opekline, odrgnine ipd. 

Menim, da imajo preozek spekter, ne gledajo celostno, saj ni nujno, da otrok kaže poškodbe 

na zunaj. 

 

Skozi raziskavo sem ugotovila, da so anketirane strokovne delavke premalo seznanjene s 

problemom trpinčenja med otroki. Posvečajo mu premalo pozornosti, odreagirajo pa samo na 

tiste »velike« probleme. Slabo poznajo njegove značilnosti, pa tudi premalo poudarka dajo na 

ustrezno ukrepanje. Menim, da je razlog ta, da se jih več kot polovica ni udeležila nobenega 

izobraževanja na to temo. Posledica je pomanjkanje znanja in slaba ozaveščenost. Zagotovo 

bi bila klima v skupini bistveno bolj zdrava in prijateljska, če bi se odreagiralo že samo v 

primerih zafrkavanja, žaljenja ipd., saj drugače iz majhnega problema zraste velik, včasih tudi 

težko obvladljiv. K. Aničić in drugi (2002) menijo, da če želimo zmanjšati trpinčenje, je 

pomembno ozaveščanje otrok, zaposlenih v vrtcu ter staršev v smislu, kot so izobraževanja za 

starše in pedagoške delavce, obešanje plakatov z informativno vsebino, letaki za otroke na 

temo trpinčenja ipd. Vendar pa moram misliti tudi na to, da je v raziskavo bilo vključenih le 

nekaj vzgojiteljic in ne vsa populacija vzgojiteljic iz slovenskih vrtcev. 
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10 PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev 

 

Spoštovani/-a vzgojitelj/-ica in pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice! 

 

Sem Valentina Poljak, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Pišem diplomsko nalogo z naslovom Prepoznavanje trpinčenja med otroki in 

ravnanje vzgojiteljev. V ta namen bi vas prosila, da si vzamete nekaj časa in izpolnite 

spodnja vprašanja. Anketni vprašalnik je povsem anonimen, uporabila pa ga bom izključno 

za študijske namene, zato vas prosim, da odgovarjate iskreno. 

 

1. V katerih primerih gre po vašem mnenju za trpinčenje? (možnih je več odgovorov) 

a) zafrkavanje           

b) tepenje 

c) zbadanje            

d) žaljenje               

e) porivanje             

f) ponižanje 

g) spakovanje 

h) brcanje  

i) uporaba vulgarnih ali agresivnih kretenj 

j) namerna izključitev 

k) drugo:____________________________ 

 

2. Po čem bi prepoznali, da je otrok žrtev trpinčenja? (možnih je več odgovorov) 

a) otrok ima razne otekline, poškodbe, vreznine, praske ali strgana oblačila 

b) otrok je osamljen in izoliran od vrstnikov, nima prijateljev 

c) otrok ne govori rad pred celo skupino otrok, je zadržan 

d) otrok je pri skupinskih igrah izbran zadnji 

e) otrok je žalosten, nesrečen, prestrašen 

f) drugo: _________________________ 
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3. Kako bi prepoznali otroka, ki trpinči sovrstnike? (možnih je več odgovorov) 

a) otrok vzame knjige, denar in druge stvari sovrstnikov ali pa jih poškoduje 

b) otrok sovrstnike ponižuje, zaničuje, jim grozi, zafrkava, se iz njih norčuje 

c) otrok velja za vročekrvnega in impulzivnega, hitro se razjezijo 

d) otrok je nasprotovalen, kljubovalen, agresiven do odraslih 

e) otrok ima pozitivno samopodobo, je telesno močnejši od žrtve in drugih otrok 

f) drugo: _________________________ 

 

4. Ali ste se že srečali s primerom, v katerem je bil otrok žrtev trpinčenja? 

a) Da.  

b) Ne.  

Če ste odgovorili z DA, prosim zapišite, kako ste ravnali: 

________________________________________________________________________ 

 

5. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ali ste koga obvestili o nastali situaciji? 

(obkrožite lahko več odgovorov) 

a) vodstvo vrtca 

b) sodelavca ali sodelavko 

c) starše otrok 

d) nikogar nisem obvestil/-a 

e) drugo:_________________________ 

 

6. Prosim označite, kako pomembno se vam zdi odzivati na trpinčenje na spodaj 

naštete načine. (Označite na lestvici od 1 = ni pomembno do 5 = zelo pomembno) 

 1 2 3 4 5 
1. Otroku, ki je žrtev trpinčenja, moramo dovoliti, da si za opis dogodka 

vzame dovolj časa.  
     

2. Storilcu trpinčenja povemo, da je to početje prepovedano in da bomo 

naredili vse, da se bo to ustavilo. 
     

3. Pomembno je, da smo jasni, pri tem pa obsodimo trpinčenje, 

spregovorimo o pravilih vrtca ter o počutju žrtve trpinčenja.  
     

4. Ko pride do trpinčenja, mora biti vzgojni ukrep vnaprej jasno določen.       
5. O sankcijah govorimo mirno in ne zmagoslavno. 

 
     

6. Potem ko je vzgojitelj v svoji skupini odkril trpinčenje, mora vzpostaviti 

stik s starši trpinčenega otroka.  
     

7. Priporočljivo je, da vzgojitelj pripravi srečanje za žrtve in nasilneže ter 

njihove starše. 
     

8. Vzgojiteljeva dolžnost je, da ob sumu, da je otrok trpinčen, obvesti 

Center za socialno delo in policijo. 
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7. Katere preventivne ukrepe, povezane s preprečevanjem trpinčenja med otroki 

izvajate v vrtcu? (možnih je več odgovorov) 

a) dan, namenjen problemu trpinčenja med otroki 

b) kontaktni telefon 

c) pravila glede trpinčenja med otroki 

d) pohvale pozitivnega vedenja 

e) pogovor z nasilnežem 

f) pogovor z žrtvijo 

g) pogovor s starši 

h) sankcije 

i) drugo: _________________________________ 

 

8. Ali ste se udeležili kakšnega izobraževanja na temo trpinčenja? 

a) Da. Udeležil/-a sem se __________________________________________________ 

b) Ne.  

 

9. Prosim, označite strinjanje s spodnjimi trditvami (1 = se sploh ne strinjam, 5 = se 

popolnoma strinjam). 

 1 2 3 4 5 

1. Pri trpinčenju gre za namerne poškodbe ali povzročanje neugodja.      

2. Otrok, ki je žrtev trpinčenja, je pasiven, trpi in se ne zmore upreti 

povzročitelju trpinčenja. 

     

3. Otroka, ki trpinči sovrstnike, obdaja agresivnost, ta pa je povezana s 

telesno močjo. 

     

4. Posledice trpinčenja so kognitivno in razvojno zaostajanje, nizek 

inteligenčni kvocient, poškodbe živčnega sistema ipd. 

     

5. Vrtec ima pomembno vlogo pri odkrivanju in preprečevanju trpinčenja kot 

tudi za pravilno ukrepanje in pomoč trpinčenemu otroku. 

     

6. Trpinčenega otroka je treba usmeriti k tistim otrokom, ki so mu naklonjeni 

in ki pri trpinčenju niso sodelovali. 

     

7. Ko pride do trpinčenja, situacije ne rešujemo sami, temveč sledimo 

zakonom, pravilnikom in eventualnim protokolom institucije, kjer delamo. 
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Prosim, če lahko odgovorite še na nekaj osebnih vprašanj: 

 

Spol: M  Ž 

 

Starost: 

a) do 20 let            c) 31–40 let           e) nad 51 let         

b) 21–30 let            d) 41–50 let            

 

Stopnja izobrazbe:  

a) osnovna šola                         

b) srednja šola       

c) 2-letna višja šola 

d) 3-letni visokošolski program 

e) magisterij 

f) drugo: ____________________ 

 

Leta delovne dobe v vrtcu: 

a) do 5 let                             

b) 6–15 let                              

c) 16–25 let                             

d) nad 26 let 

 

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 


