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POVZETEK 
 

Magistrsko delo se osredotoča na raziskovanje spletnega nasilja kot novo obliko 

medvrstniškega nasilja med mladimi, ki se je razširilo z razvojem novih informacijsko-

komunikacijskih tehnologij.   

 

V teoretičnem delu najprej raziščem osnovne značilnosti nasilja na splošno. Izpostavim tudi 

agresijo in agresivno vedenje mladostnikov in otrok, saj tako lažje razumemo, od kod izvira 

njihovo agresivno vedenje. Ker je pri razumevanju nasilja pomembno poznati tudi določeno 

izrazoslovje, v nadaljevanju izpostavim tudi to. Magistrsko delo predstavi različne oblike 

nasilja, ki jih na splošno poznamo, jaz pa se posebej osredotočim na vrstniško nasilje in nasilje 

preko informacijske komunikacijske tehnologije. Pozneje temo zožim na medvrstniško nasilje, 

v sklopu katerega spoznamo njegove osnovne značilnosti in podam napotke za preventivno 

delovanje šol za zmanjševanje medvrstniškega nasilja s konkretnimi modeli različnih avtorjev. 

Nato temo osredotočim na spletno nasilje, v sklopu katerega podam različne definicije in 

značilnosti po več avtorjih, naredim primerjavo med tradicionalnim in spletnim nasilje ter 

ponovno izpostavim izrazoslovje. Predstavim tudi konkretne modele za preventivno delovanje 

šol in staršev na področju spletnega nasilja ter napotke mladim, kaj naj storijo, če postanejo 

žrtve spletnega nasilja. Teoretični del zaključujem z zakonodajo na področju nasilja.  

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati analize o pojavnosti spletnega nasilja med dijaki 

in dijakinjami srednjih poklicnih šol in gimnazij. Glavni namen raziskave je dobiti vpogled v 

pojavnost spletnega nasilja med srednješolci in srednješolkami ter ugotoviti, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med spoloma glede izkušnje s spletnim nasiljem ter ugotoviti, na 

katerih srednjih šolah je več spletnega nasilja – gimnaziji ali poklicni srednji šoli. Na spletu 

sem objavila vprašalnik, povezavo do njega pa sem preko kontaktov posredovala med dijake in 

dijakinje srednjih poklicnih šol in gimnazij. Spletni vprašalnik je rešilo 212 srednješolcev.  

 

Največ dijakov je doživelo nasilje preko spletnih aplikacij in preko fotografij ali posnetkov, 

najmanj dijakov pa je doživelo nasilje preko elektronske pošte. Največ dijakov, ki so doživeli 

nasilje preko spletne aplikacije, je doživelo nasilje preko Facebooka, sledita Instagram in 

Snapchat. Rezultati so pokazali tudi, da so dijaki približno enako pogosto izpostavljeni zajetim 

vrstam spletnega nasilja ne glede na vrsto srednje šole, ki jo obiskujejo, ter da obstajajo 

statistično pomembne razlike med spoloma v pogostosti spletnega nasilja preko sms-sporočil, 

telefonskih klicev in preko fotografij oziroma posnetkov, prejetih preko mobilnega telefona, 

medtem ko se v nasilju preko spletnih aplikacij in elektronske pošte statistično pomembne 

razlike niso pokazale.  

 

 

Ključne besede: srednja šola, medvrstniško nasilje, spletno nasilje, internet, mobilni telefon 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

This master's thesis focuses on exploring cyberbullying as a new form of peer-to-peer violence 

among young people, which evolved alongside the development of new information and 

communication technologies. 

 

In the theoretical part, I first explain the basic characteristics of violence in general. Moreover, 

I identify aggression and aggressive behaviour of adolescents and children, as it clarifies the 

understanding of their aggressive behaviour. Since it is important to distinguish certain 

terminology of understanding violence, I point it out as the thesis continues. The thesis presents 

various forms of violence that are generally known, and I focus on peer violence and violence 

through information communication technology. Later, I narrow it to the theme of peer 

violence, in which we learn about its basic characteristics and give directions for preventive 

action of schools to reduce peer violence with practical models by different authors. Then I 

focus on the subject of cyberbullying, here I state different definitions and characteristics by 

diverse authors. I compare traditional violence and cyberbullying, and again emphasize on 

terminology, as well as present practical models for preventive action of schools and parents, 

regarding cyberbullying. Furthermore, I instruct young people what to do if they become 

victims of cyberbullying. The theoretical part concludes with the legislation on violence. 

 

The empirical part presents the results of the analysis on the appearance of cyberbullying among 

students in secondary and grammar schools. The main purpose of the research is to gain insight 

into the incidence of cyberbullying among secondary school students and to determine whether 

there are statistically significant gender differences. As well as to find out at which secondary 

schools there is more cyberbullying – grammar or vocational secondary schools. I set up an 

online questionnaire and forwarded it, through various contacts, among students of secondary 

and grammar schools. The questionnaire was solved by 212 secondary school students. 

Most students experienced violence through online applications and because of photographs or 

videos, the smallest number of students experienced violence through e-mail. Facebook is the 

web application where most students have experienced violence through, followed by 

Instagram and Snapchat. The results also showed that the type of secondary school is negligible, 

regarding the experience of cyberbullying, but there is a large gender difference in the 

frequency of experiencing cyberbullying through text messages, phone calls and through photos 

or videos sent by phone. However, there were no statistically significant differences in 

experiencing violence through web-based applications and e-mail. 

 

Keywords: secondary school, peer-to-peer violence, cyberbullying, internet, mobile phone 
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1 UVOD 
 

Zanimanje za raziskovanje medvrstniškega nasilja, so raziskovalci izkazali že pred približno 

tridesetimi leti. Prvi zapisi o njem segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je 

podrobneje začel z njim ukvarjat raziskovalec Dan Olweus (1995). Vendar pa je medvrstniško 

nasilje vzporedno z razvojem družbe razvilo drugačne pojavne oblike. Ena izmed teh je spletno 

nasilje, ki se je razvilo zaradi razvoja nove informativno-komunikacijske tehnologije ter 

interneta. Sem uvrščamo računalnike in mobitele ter posredno tudi aplikacije, ki jih 

uporabljamo za medsebojno komunikacijo (Facebook, Snapchat, Twitter ipd.).   

 

Spletno nasilje je v slovenskem raziskovalnem prostoru relativno nov pojem, medtem ko je 

raziskovanje tega pojma v tujini prisotno že kaj nekaj časa. To se kaže predvsem v številu 

opravljenih raziskav in dostopni literaturi v slovenskem jeziku, ki jih je bistveno manj, kot v 

tujini. Pri tem moramo upoštevati velikost slovenskega raziskovalnega prostora, ki je v 

primerjavi z ostalimi državami, kot so na primer Združene države Amerike, manjši.  

 

V magistrskem delu izpostavim spletno nasilje kot novo obliko medvrstniškega nasilja, ki je z 

razvojem komunikacijske tehnologije vedno bolj prisotna tudi v našem prostoru. Ne trdim, da 

ta nova komunikacijska tehnologija nima nobenih pozitivnih učinkov, vendar pa je potrebno 

postati pozoren, ko se začnejo kazati negativni učinki uporabe te tehnologije. Kot socialni 

pedagogi se moramo zavedati nevarnosti spletnega nasilja kot tudi poznati načine, kako 

pomagati žrtvam in nasilnežem.  

 

Pri nas se z ozaveščanjem o spletnem nasilju ukvarjata organizaciji safe.si, ki otroke, najstnike, 

starše in učitelje ozavešča o varni uporabi interneta in mobilnih naprav. Na njihovi spletni strani 

najdemo tudi dodatno literaturo o temi spletnega nasilja. Pomembno je omeniti tudi 

organizacijo Spletno oko, kamor lahko prijavimo sovražni govor na spletu in posnetke spolnih 

zlorab otrok.  

 

Z magistrskim delom želim prispevati k poznavanju odzivov na spletno nasilje in njegovem 

zmanjševanju ter ozaveščati o tem, da se spletno nasilje pojavlja tudi med slovensko mladino. 

V magistrskem delu so podane tudi smernice za soočanje s spletnim nasiljem in nekaj ključnih 

podatkov in nasvetov učiteljem, staršem in svetovalnim delavcem. Glavno vlogo imamo seveda 

mi – odrasle osebe, na katere se otrok lahko obrne v primeru težav, zato je še toliko bolj 

pomembno, da se o spletnem nasilju izobražujemo. Pomembni prispevek magistrskega dela se 

kaže tudi v nasvetih in predlogih mladim, kako se soočiti s spletnim nasiljem in spletnim 

nasilnežem ter kako lahko k zmanjšanju pripomore šola, saj lahko s pravimi koraki zmanjšamo 

pojavnosti spletnega nasilja.   
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2  TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Splošno o nasilju  
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do koga, 

značilen po uporabi sile, pritiska«. V povezavi z nasiljem pa se omenja tudi agresivnost oziroma 

agresivno vedenje (Olweus, 1995; Kristančič, 2002; Lešnik Mugnaioni, 2005; Mugnaioni 

Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2009; Fromm, 2013) in nasilno vedenje (Muršič, 2002).  

Avtorica Lešnik Mugnaioni (2005) v svojem delu navaja, da stroke različno definirajo nasilje, 

saj na ta problem gledajo s svoje perspektive, zato ni enotne definicije nasilja.  

Avtorica Kristančič (2002, str. 97) definira nasilje kot »simptom agresivnih in sovražnih 

dejavnosti posameznih skupin in njih članov« ter nadaljuje, da je »le ena od ravni izražanja 

agresije in sovraštva« (str. 98). Po njenem mnenju so del agresije vsa dejanja, s katerimi imamo 

namen škodovati sočloveku, živalim ali predmetom.   

V Društvu za nenasilno komunikacijo (b.d.) prav tako podajo splošno definicijo nasilja, in sicer 

kot »kršenje pravil varnega in kvalitetnega skupnega bivanja, kršenje človekovih pravic in 

človekovih osebnih mej in zlorabljanje moči enega v škodo drugega«. Spletno nasilje 

opredeljujejo kot vrsto nasilja, ki se dogaja preko informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

kamor spada tudi kraja identitete z vdorom v računalnik in seksting. Na njihovi spletni strani je 

navedeno, da je nasilje skupek naslednjih kršitev:  

- Kršenje pravil varnega in kvalitetnega skupnega bivanja 

Ljudje živimo v družbenem okolju in v vsakem družbenem okolju so pravila, ki nam 

dajo jasno vedeti, kakšno vedenje je sprejemljivo in kakšno ne, vse to pa določa tudi 

odnose med osebami, ki živijo v tej družbeni skupnosti. Problem nastane, kadar se med 

odnosi pojavi nasilje, saj lahko žrtvi povzroči pomanjkanje občutka varnosti in zmanjša 

kvaliteto življenja, kar se odraža na vseh žrtvinih življenjskih področjih.  

 

- Kršenje človekovih pravic in človekovih osebnih mej  

Pri odnosih z ljudmi je pomembno, da spoštujemo človekove pravice, ki so določene z 

zakonskimi akti. Vendar pa za dober odnos niso pomembne samo človekove pravice, 

ampak tudi posameznikove osebne meje. Če tega ne upoštevamo, ima posameznik 

pravico, da tudi na pravni način zaščiti svoje meje in interese. Bistvo tega dobro opiše 

naslednji stavek: »Ne smemo pozabiti, da se naše pravice in meje končajo tam, kjer se 

začnejo pravice in meje drugih«.  

 

- Zlorabljanje moči enega v škodo drugega 

O tem govorimo, ko ima skupina ali posameznik že v osnovi več moči v primerjavi z 

drugo skupino ali posameznikom, ki jo skuša uveljaviti na tistih, ki je imajo manj.  

Pri razumevanju čustvenega ozadja nasilnega vedenja, ne smemo zanemariti posameznikove 

»subjektivne perspektive, interpretacije, osmislitve, motivacije, torej privatno logiko« (Muršič, 

str. 169). Avtor nas opozori, da je to tudi psihološki vidik nasilnega vedenja, torej kaj se dogaja 

v posamezniku pred nasilnim vedenjem, med njim in po njem. Vanj uvrščamo tudi subjektivne 

teorije o razumevanju našega nasilnega vedenja in nasilnega vedenja drugih. Glede na to 

opredeli »nasilno vedenje kot uporabo moči nad drugim človekom na tak način, kot ga drugi ne 

želi, ki ga boli, in na tak način, ki po prevladujočih normah ni dopusten. Gre torej za zlorabo 

moči, ki pa je nekaj subjektivnega, družbeno pogojenega in vedno relativnega« (prav tam, str. 

169). Nasilje torej nima samo ene plati, saj je nasilno vsako dejanje, ki »moti ali omejuje 
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osebnostni razvoj človeka, mu ogroža oblikovanje pozitivne samopodobe, posega razdiralno v 

gradnjo njegove identitete in izkorišča njegovo nemoč ter odvisnost« (Tušek Bunc, 2006, str. 

116). 

Muršič (2002) v svojem članku navaja, da je nasilje družbeni proizvod oziroma družbeni 

konstrukt. Tega dejstva po njegovem mnenju ne moremo zanikati, saj nasilje »nastaja znotraj 

družbe, v družbenih procesih se gradi, konceptualizira, dobiva svoje pomene, interpretacije, 

svojo družbeno funkcijo. Tudi modeli obravnavanja nasilja so družbeno posredovani« (prav 

tam, str. 158). Nasilje je lahko tesno povezano z oblastjo, s čimer je povezan status podrejenega 

ali nadrejenega, zato je pri tem treba razumeti »sistemske oblastne diskurze in dispozitive, ki 

proizvajajo hierarhično porazdelitev moči, vpliva, nadzora v družbi« (prav tam, str. 159). Prav 

zaradi tega v sodobnem času ni težko najti določenih značilnosti totalitarizma, rasizma, 

diskriminacije in dominacije (prav tam). Avtorica Pušnik (1999) prav tako meni, da je nasilje 

normalni družbeni pojav, kar utemeljuje v treh pogledih: vsaka družba uporablja nasilje za 

dosego ciljev in z normami ločuje dovoljeno nasilje od nedovoljenega; v našem vsakdanjem 

življenju uporabljamo vedenjske vzorce, ki so lahko blizu meji nedovoljenega nasilja; nasilje 

je odziv na frustracijo. Ne smemo pa pozabiti, da je nasilje v določenih življenjskih situacijah 

dobro, saj lahko posameznik z njim doseže določene cilje. Takšno nasilje imenujemo 

instrumentalno nasilje.  

Avtorja Kurk in Haller (2001) trdita nasprotno, in sicer, da nasilje ni družbeno pogojeno. To 

prepričanje utemeljita s tem, da so diskriminacija, razvajeni otroci, socialne neenakosti 

zagotovo pomembni dejavniki tveganja, vendar pa nobeden izmed teh sam po sebi ne zadostuje 

za razvoj nasilnega vedenja. Menita, da lahko del nasilnega vedenja pripišemo genom ljudi 

oziroma živali. Avtorica Kristančič (2002) in avtor Fromm (2013) potrjujeta, da so živali 

agresivne, če je ogroženo njihovo okolje in življenje, vendar pa še zdaleč niso tako destruktivne 

kot človek.  

Če upoštevamo dejstvo, da je razvoj nasilja pogojen z družbenim razvojem, je smiselno skleniti, 

da je nasilje družbeni konstrukt (Muršič, 2002), vendar pa se s tem ne strinjajo vsi raziskovalci 

(Kristančič, 2002; Fromm, 2013). Kljub temu sklepamo, da je nasilje povezano s povzročitvijo 

škode posamezniku ali posameznikom. V sodobnem času se je zraven tradicionalnega nasilja 

razvila še nova oblika, kjer se nasilno vedenje izvaja preko informacijsko-komunikacijskih 

naprav (Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.).  

Razvoj novih informacijsko-komunikacijskih naprav ima svoje prednosti in slabosti, ki so 

povezane predvsem z zlorabo teh naprav, kar se odraža v spletnem nasilju oziroma trpinčenju 

sovrstnikov z uporabo novih informacijsko-komunikacijskih naprav (Langos, 2012). Definicij 

spletnega nasilja je veliko, avtorji  Steffgen, König, Pfetsch in Melzer (2011) ga opišejo kot 

namerno povzročeno škodo z uporabo elektronskih naprav, avtorji Siegle 2010; Willard, 2007 

in Pšunder, 2012 pa ga definirajo kot krutost do drugih s pošiljanjem ali objavljanjem 

škodljivega materiala z uporabo interneta ali ostalih digitalnih tehnologij. Glavne razlike med 

spletnim in tradicionalnim nasiljem so naslednje: pri spletnem nasilju je nasilnež anonimen, 

zajame večji doseg uporabnikov, naložen škodljiv material na spletu je lahko viden tako dolgo, 

dokler se ga ne odstrani ter nasilnež ne vidi odziva žrtve na njegovo nasilno dejanje (Giménez 

Gualdo, Hunter, Durkin, Arnaiz in Maquilón, 2014). Avtorja Ortega-Ruiz in Núñez (2012) 

menita, da spletno nasilje ni primeren izraz za nasilje preko elektronskih naprav in predlagata, 

da bi morali »spletno nasilje« nadomestiti s terminom »spletna agresija«. 
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2.2 Agresija in agresivno vedenje  
Z nasiljem povezujemo tudi pojem agresije oziroma agresivnega vedenja. Težko je definirati, 

kaj je agresija, saj je definicija tega pojma med stroko še vedno nejasna. Avtor Fromm (2013) 

navaja, da je zmedenost pri rabi pojma pogojena z uporabo termina »agresije« v različnih 

življenjskih situacijah. Za agresivnega namreč imenujemo nekoga, ki se brani za svoje življenje, 

kot tudi kriminalca, ki ubije človeka za dosego svojega cilja.   

Na enak problem opozori avtorica  Pušnik (1999), ki trdi, da je to eden izmed najbolj 

nasprotujočih pojmov v psihologiji, ker ima več pomenov. Razlagamo ga lahko kot »instinkt, 

nagon, izvor energije, čustvo, način prisile, reakcijo na frustracijo itd.« (str. 24). Pojem 

zasledimo tudi v drugih vedah, kjer ga vsaka opredeljuje na svoj način, kar povzroča dodatno 

zmedenost. Avtorica nadalje razjasni, da uporabljamo besedo agresija za takojšnje odzive in 

agresivnost za neko dlje trajajočo lastnost posameznika. Med agresijo bi lahko v ožjem smislu 

uvrstili »vse oblike gibanja, nekatera čustva, kot sta jeza in bes, in tudi telesno nasilje nad 

drugimi« (Pušnik, 1999, str. 24).  

Najpogostejša definicija agresije je naslednja: »Agresivnost je vedenjska značilnost, ki se kaže 

v gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem« (Pušnik, 

1999, str. 24). Vendar pa agresija ni nujno vedno negativna, saj lahko posamezniku prinese tudi 

pozitivne učinke. Pri tem je treba omeniti asertivnost, saj v takih primerih nobenemu ne 

škodimo. Gre za agresivno vedenje, ko se borimo za svoje potrebe, vendar pri tem še vedno 

spoštujemo druge. Asertivnost je »konstruktivna in združujoča agresivnost« (prav tam, str. 27).    

Ko govorimo o agresiji pri otroku ali mladostniku, je pomembno »razlikovanje med zelo 

motečim vedenjem1 in nasilno agresivnim vedenjem« (Kristančič, 2002, str. 113), ker se njihov 

razvoj neprestano spreminja, vzrokov za izrazito moteče vedenje pa je veliko. Navadno so 

strokovnjaki enotni, da gre pri tem za kombinacijo genetike, nevrologije, biokemije in 

dejavnikov okolja. Ko imamo opravka s takšnim otrokom, se moramo zavedati tudi njegovih 

potreb, ki se skrivajo za njegovim vedenjem – strah, pozornost in ljubezen (prav tam), zato 

moramo takšnemu otroku nameniti posebno pozornost, saj se agresivnega vedenja ne da kar 

tako spremeniti. Agresivno vedenje je namreč trdovratno v posameznikovem razvoju, posledice 

tovrstnega vedenja so lahko vidne tudi v najstništvu in odraslosti (Pušnik, 2003). Agresivna 

vedenja so bolj opazna v najstništvu, kjer ima lahko agresija hujše posledice. Vse to je lahko 

povezano z razvojem samospoštovanja, hormonov in fizioloških značilnosti. Če ne pride do 

usklajenosti med mladostnikom in njegovim okoljem, potem se to lahko navzven kaže kot 

žaljivost ali grobost, načeloma pa bi takšno vedenje moralo izzveneti (Pušnik, 1999).   

Ob tem se je smiselno vprašati, kateri dejavniki sprožijo agresivno vedenje pri posameznikih.  

Odgovor nam poda Olweus (1995), ki zagovarja tezo, da so lahko vzroki za agresivno vedenje 

naslednji: pomanjkanje ljubezni, preveč svobode v otroštvu, vzgojne metode in otrokov značaj. 

Občasno vedenje, ki je usmerjeno v različne osebe (npr. pretep), je načeloma običajen pojav v 

medvrstniških odnosih, ko pa je vedenje ponavljajoče se in je usmerjeno vedno na isto osebo, 

govorimo o trpinčenju (bullying). Zaradi tega je pomembno, da se med socializacijo otrok nauči 

»ločevati, kdaj in kje je agresivno vedenje primerno ali varno« (Pušnik, 1999, str. 28; Pušnik, 

2003, str. 7). Na začetku svojega življenja bo otrok resda kazal manjšo mero agresivnosti kot 

pozneje, ko spozna, da mora biti bolj agresiven, če hoče kaj doseči. Ob tem spoznanju se stopnja 

                                                 
1 Takšno vedenje je pogosto in ponavljajoče (to je tudi ključna značilnost), v »skupini pa povzroča stresno ali 

negotovo situacijo ali povzroča situacijo, ki ni v skladu z dejavnostmi drugih učencev« (prav tam, str. 113). Sem 

uvrščamo povzročanje fizičnih bolečin sebi ali drugim v skupini (grizenje, brcanje …), poškodbe na materialu in 

opremi, ignoriranje navodil in usmeritev, zapuščanje skupine brez dovoljenja, nekontroliran bes, čezmerne 

dejavnosti in kratkotrajna pozornost.     
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agresivnosti poveča, ko pa si otrok v določenem družbenem okolju utrdi položaj, se ta stopnja 

spet zmanjša. Za vse nas je značilno, da malokrat poiščemo vzroke za nasilno vedenje pri sebi, 

saj jih prepogosto pripisujemo drugim (Pušnik, 1999).  

Avtor Muršič (2002) trdi, da ima nasilno vedenje v medosebnih odnosih tudi emocionalno 

konotacijo, kar pomeni, da se oseba na določeno situacijo odzove glede na pomen in stopnjo 

pomembnosti, ki ju pripiše tej stimulusni situaciji, saj ta ogroža njene vrednote. 

 

2.3 Izrazoslovje, vezano na nasilje 
Po opredelitvi glavnih značilnosti nasilja in agresivnega vedenja moramo omeniti še en 

pomemben element, tj. izrazoslovje. Poznavanje terminologije nam bo tako razjasnilo določene 

termine, ki jih v povezavi z nasiljem pogosto omenjamo.  

Terminologija, ki jo navajamo, je povzeta po avtorjih Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc 

(2009):  

- NASILNEŽ ALI NASILNICA 

Izraz se navezuje na posameznikovo osebnostno lastnost in daje občutek, da je tem 

posameznikom ta lastnost prirojena. Takšnim osebam se pripisuje nasilniška vloga in jim s tem 

na simbolni ravni odvzema »možnosti za spremembe lastnega vedenja in odnosov z okoljem 

ter za učenje nenasilne komunikacije« (prav tam, str. 35). 

- STORILEC ALI STORILKA 

Izraz se navezuje na osebe, osumljene kaznivega dejanja. Najdemo ga tudi v Zakonu o 

kazenskem postopku, kar ne pomeni, da je že posameznik že pravnomočno obsojen za kaznivo 

dejanje. 

- POVZROČITELJ ALI POVZROČITELJICA 

Izraz se navezuje na kritičnost do nasilneževega vedenja, ne pa toliko do njegove osebnosti. 

Simbolno ga enačimo z zahtevo, da storilec prevzame odgovornost za nasilno vedenje, vendar 

pa njihovo osebnost še vedno spoštujemo in dopuščamo možnost za spremembo nasilnega 

vedenja. Gre torej za zahtevo po prevzemu odgovornosti za storjeno dejanje in »spoštovanje 

temeljnih človekovih pravic in dostojanstva osebe, ki je povzročila nasilje« (prav tam, str. 35).    

- ŽRTEV 

Izraz označuje osebo, ki preživlja nasilje. V zadnjih letih strokovna in nevladna javnost 

opozarja na ozkost tega termina, saj meni, da je v tej besedi skrita nemoč in pasivnost žrtve. 

Čeprav je dejansko obratno. Osebe, ki so žrtve dolgotrajnega in ponavljajočega se trpinčenja, 

razvijejo moč, s katero si zagotavljajo preživetje v nasilnih odnosih. 

- OSEBA Z IZKUŠNJO NASILJA 

Pri tem izrazu se osredotočimo na »izkušnjo nasilja, ki jo ima neka oseba, medtem ko je odnos 

do osebe same zelo nevtralen« (prav tam, str. 36). Značilno je, da ta termin povzroči iskanje 

odgovornosti za dejanje v povzročitelju in ne v žrtvi. 

- OPAZOVALEC ALI OPAZOVALKA 
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Izraz označuje osebo, ki je prisostvovala dejanju (bodisi so ga videli ali opazovali). V primerjavi 

s terminom »priča2« je ta bolj nevtralen, izraža lahko celo pasiven, indiferenten odnos do 

opazovanega dogodka. 

Tem terminom je treba dodati še enega, ki ga je opredelila avtorica Lešnik Mugnaioni (2005): 

preživeli ali preživela. Z uporabo te besede dobijo žrtve potrditev, da jim je uspelo priti izven 

okvirja nasilja. Pri razumevanju tega termina pa je treba upoštevati tudi opredelitev nasilja glede 

na situacijo, saj se tako izognemo mešanju z drugimi preživelimi.   

V prejšnjih poglavjih smo opredelili glavne značilnosti nasilja in agresivnega vedenja, zato 

bomo poglavje, ki vsebuje splošne informacije o nasilju, zaključili z vrstami nasilij, ki jih je 

stroka opredelila kot odnos, pri katerem se nad eno osebo ali več, izrablja neko moč, s katero 

je posameznikom povzročena škoda. To so: telesno ali fizično nasilje, psihično nasilje, spolno 

nasilje, ekonomsko nasilje, trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje, nasilje nad starejšimi, 

nasilje v LGBT partnerskih zvezah, nasilje nad moškimi, nasilje nad LGBT populacijo, nasilje 

nad hendikepiranimi osebami, diskriminacija, mobing, nasilje med zmenkom, institucionalno 

(strukturno) nasilje ter zalezovanje (Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.). Posebno obliko 

nasilja predstavlja nasilje v šolah. V tem magistrskem delu bomo pozornost namenili 

medvrstniškemu nasilju (angl. bullying) in nasilju preko informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (ang. cyberbullying).     

    

3 NASILJE V ŠOLAH 
Avtorja Ortega-Ruiz in Núñez (2012) v svojem članku navajata, da je šola okolje, kjer so 

postavljeni temelji za medosebne odnose, ki se razlikujejo od družinskih, zato je postala ena 

izmed glavnih institucij za psihoedukacijske raziskave. Posebno pozornost so raziskovalci 

namenili proučevanju fenomena medvrstniškega nasilja.  

Raziskovanje šolskega nasilja delimo na tri raziskovalna obdobja, glede na to, kaj sta 

znanstvena in šolska skupnost v določenem obdobju pojmovali kot najpomembnejše (Sánchez 

in Ortega, 2010 v Ortega-Ruiz in Núñez, 2012): 

- Prvo obdobje je osredotočeno na proučevanje stopnje pomembnosti ustrahovanja kot 

motečega dejavnika v sobivanju in šolski klimi. Po drugi strani pa se to obdobje 

osredotoča, kako ta vpliva na glavne udeležence, zlasti na žrtve, nasilneže in 

opazovalce.  

- Drugo obdobje je povezano z raziskavami, ki so vezane na splošno psihologijo, socialno 

psihologijo in  psihopatologijo. Označuje ga razvoj znanstvenih del o tveganih in 

varovalnih dejavnikih ustrahovanja na individualni in kontekstualni ravni. Pri tem so 

proučevali zaznavanje grožnje in kontrole, žrtvine strategije soočanja, dojemanje 

socialne podpore, razumevanje in uravnavanje čustev, kot tudi osebnostne značilnosti. 

To obdobje je razumevanje ustrahovanja in njegove konotacije okrepilo, hkrati pa je 

zagotovilo neprecenljive informacije za izboljšanje šolske klime in sobivanja ter  

kakovosti izobraževanja.  

- Tretje obdobje se začne v prvem desetletju 21. stoletja z razmahom informacijsko-

komunikacijskih tehnologij. V tem času je mednarodna znanstvena skupnost postala 

zaskrbljena zaradi vedenja in odnosov, podobnih indirektnemu ustrahovanju. To vrsto 

ustrahovanja danes poznamo pod imenom spletno nasilje. Spletno nasilje je socialni 

problem nadlegovanja, ustrahovanja in neupravičene agresije, pri čemer uporabimo 

                                                 
2 Ta je prisotna predvsem v kazenskem postopku, kjer sodeluje oziroma priča o videnem.   
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digitalne naprave, s katero posameznik ali skupina škoduje drugi osebi (žrtvi). To poteka 

dolgotrajno ali kratkotrajno, žrtev pa se ne more braniti.  

Nasilje v šolah se kaže skozi različne oblike, da jih prepoznamo, pa moramo imeti določeno 

občutljivost za pojav nasilja na šoli. To pomeni, da moramo najprej »opaziti dogajanje, moramo 

poslušati in slišati, prepoznati klic na pomoč, prepoznavati oblike nasilja, prepoznavati lastnosti 

pojava samega in tistih, ki so vpleteni vanj, biti pozorni na dejavnike, ki delujejo kot tvegani3,  

biti pozorni na svoje vedenje, odzivanje, komunikacijo, dopolnjevati znanje in iskati pomoč, če 

sami ne znamo« (Pušnik, 2003, str. 12). Ko nasilje prepoznamo, sledijo ukrepi za 

preprečevanje4 le-tega. Na tem področju ima šola neomejene možnosti za preventivno 

delovanje,  preventiva pa naj bi za učinkovitost vključevala »organizacijo izobraževanja 

strokovnih delavcev, aktivnosti za učence, različne prijeme in vsebine pri delu s starši in ne 

nazadnje postavljanje ciljev šole same« (prav tam, str. 12). Verbnik Dobnikar (2002) v svojem 

prispevku piše, da nasilje na šoli lahko preprečujemo tudi z jasno opredeljenim stališčem do 

nasilja, kjer zagovarjamo nenasilno kulturo, ki temelji na strategiji za preprečevanje nasilja. 

Pomembno je, da se znamo učitelji na nasilje pravilno odzvati, kar pomeni, da »se zavedamo 

dogajanja ob srečanju z nasiljem, ustrezno ocenimo situacijo, poiščemo različne načine 

posredovanja, se postavimo zase ali se umaknemo na varno in poiščemo pomoč« (str. 46). 

Še vedno je šola tista, ki sama ustvarja največ možnosti za nasilje, s tem ko svojo pozornost 

usmerja na storilnostno naravnanost, kar zajema neprestano tekmovanje in dokazovanje 

učencev med seboj. Posledica storilne naravnanosti je lahko tudi nasilno vedenje, ki ga znotraj 

tega konteksta razumemo kot obrambo pred neuspehom (Erb, 2004).  

 

3.1 Modeli preventivnega delovanja šol 
Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, je pomembno, da šola nameni pozornost tudi 

preprečevanju nasilja. V tujini in tudi pri nas se s šolskim nasiljem raziskovalci ukvarjajo že 

dlje časa, in v tem času so razvili tudi različne modele, s katerimi želijo šolam pomagat, da 

bodo pri preprečevanju nasilja uspešne. Po avtorici Pušnik (2003) modele razdelimo na dve 

vrsti. Ena je usmerjena na prijeme, ki jih usmerimo na posameznika ali skupino. V to kategorijo 

spadata trening asertivnosti (ki je najbolj priljubljen v Združenih državah Amerike) in razvijanje 

spretnosti, s katerimi dobimo sposobnost za nenasilno reševanje konfliktov; pri medvrstniškem 

nasilju se uporablja kurikularne dejavnosti (z izbiro metod gre za poudarjanje pomembnosti 

skupine in medsebojnega spoštovanja). V to skupino lahko uvrstimo tudi krožke, ki so osnovani 

z namenom analiziranja nekega problema. Vanje so torej vključeni učenci, ki iščejo rešitev za 

določen problem. Krožki pozitivno vplivajo na posameznikov razvoj, saj učenci dobijo z 

dostopom do potrebnih informacij boljši pogled na problem, zato so posledično bolj motivirani 

za razrešitev problema. Drugo skupino preventivnega delovanja pa predstavljajo modeli, ki se 

osredotočajo na šolo kot sistem. Takšen sistem imajo zasnovan v Združenih državah Amerike 

in Veliki Britaniji, na Švedskem in v Avstraliji (Dekleva, 1996; Pušnik, 2003).  

                                                 
3 To so »neustrezna šolska klima, nejasna šolska pravila, učni neuspeh, nasilje med vrstniki« (prav tam, str. 12). 

Med varovalne dejavnike pa uvrščamo »pozitivne šolske izkušnje, dober učitelj, učna uspešnost, uspešnost v 

interesni dejavnosti, sprejetost v skupini vrstnikov« (prav tam, str. 12).   
4 Preprečevanje nasilja se začne s poznavanjem in ločevanjem dveh terminov, ki jih med seboj ne smemo enačiti: 

nasilje in konflikt. Konflikt nastane, ko imajo osebe na neko zadevo različni pogled in s tem tudi različno mnenje. 

Konflikt rešimo tako, da pridemo do nekega dogovora, ki ustreza vsem vpletenim. Medtem ko pri nasilju govorimo 

o bolj rigidni obliki, kjer so v nevarnosti osebnostne meje posameznika in nad katerim ima povzročitelj popolno 

dominanco in moč (Društvo za nenasilno komunikacijo, b.d.). 
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Posebej izpostavljamo Finsko, ki ima zaradi svojega izobraževalnega sistema velik ugled po 

svetu. Finska namreč otroke obravnava kot največji vir napredka države, zato veliko investira 

v programe, s katerimi ohranja fizično in psihično zdravje otrok. Ne glede na dobro zasnovan 

šolski sistem pa tudi finski otroci doživljajo medvrstniško in spletno nasilje. V raziskavi, ki jo 

je opravljala Evropska komisija, so ugotovili, da 94 % finskih otrok, starih med 6 in 17 let, 

uporablja internet in kar 87 % jih poseduje svoj mobilni telefon. Te številke so višje kot v 

državah Evropske unije.  

Finska ima za preventivno preprečevanje in zmanjševanja nasilja ustanovljen posebni program 

imenovan »KiVA«, v katerega so vključeni učenci treh starostnih skupin – v prvo so zajeti 

učenci, stari med 6 in 9 let, v drugo učenci, stari med 10 in 12 let, ter tretjo učenci, stari med 13 

in 16 let. KiVA zagotavlja potreben material za učence, učitelje in starše, s katerim ozaveščajo 

o pojavu nasilja. Program izvajajo člani ekipe, ki se udeležijo izobraževanja o programu in tako 

pridobijo ustrezno dovoljenje za izvajanje programa v svoji državi. Ker je ta program uspešen, 

ga posnemajo tudi druge države – Združene države Amerike, Italija, Združeno kraljestvo in 

Švedska (NoBullying, b.d.). Ta program je bil zaradi svoje uspešnosti večkrat nagrajen: leta 

2009 z Evropsko nagrado na področju preprečevanje kriminala, leta 2012 za najboljši članek s 

področja socialne politike ter leta 2008, 2010, 2011 in 2012 s štirimi državnimi nagradami 

(KiVa program, b.d.).  

Jeseni, leta 2009, so na Finskem začeli s programom na 1000 šolah in pokazali so se neverjetni 

učinki, saj je kar 98 % žrtev poročalo, da se je njihovo stanje izboljšalo. Učinki tega programa 

so pokazali pozitivne rezultate tudi v Italiji, kjer so program začeli izvajati s šolskim letom 

2013/2014 na štirinajstih osnovnih in srednjih šolah. Prvih sedmih osnovnih in srednjih šol je 

bila eksperimentalna skupina, drugih sedem kontrolna skupina. Skupaj je bilo 1825 učencev, 

od tega 920 učencev v programu KiVa in 905 učencev v kontrolni skupini. V osnovnih šolah 

so rezultati pokazali 52 % manj žrtev in 55 % manj ustrahovanja v primerjavi s kontrolno 

skupino, na srednjih pa 6 % manj žrtev ter 40 % manj ustrahovanja drugih. Na Nizozemskem 

so začeli leta 2014 s programom KiVa, ob koncu pa so rezultati pokazali, da je odstotek 

učencev, ki so bili prisotni v programu in so poročali o ustrahovanju, padel z 29 % na 13,5 %, 

medtem ko je na kontrolnih šolah padel z 29 % na 18,5 % (KiVa program, b.d.).         

V Sloveniji imamo zasnovan model Zmanjševanje nasilja v osnovnih šolah, ki ga vodi in 

koordinira Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Bahovec, Barle, Gačeša, Marjanovič Umek, 

Pavlovič, Polajnar, Pušnik, Stergar in Vraber, 2004). Projekt je usmerjen na učence, starše in 

učitelje. Cilji projekta so ozaveščanje o pojavu nasilja, prepoznavanje različnih oblik, naučiti 

se reagirati ob nasilju, izboljšanje medosebnih odnosov, spodbujanje sodelovanja in uvajanje 

aktivnih pristopov oziroma širjenje le-teh. Ta model deluje na treh principih:  

1. Preventivne vsebine in oblike dela se vključijo v redno dejavnost šole in tako postanejo 

njen sestavni del. Aktivnosti se načrtujejo bodisi na ravni oddelka, razreda, stopnje šole 

ali cele šole. 

2. Drug princip dela je povezanost aktivnosti za učence in starše. Tako se npr. z anketo 

med učenci izvede ugotavljanje stanja obsega in vrst nasilja, starše pa se anketira ali  

povpraša na roditeljskem sestanku, kjer se tudi predstavi rezultate. Ugotovitve se 

dopolni še z opazovanji učiteljev, rešitve se nato išče skupaj. 

3. V tretjem principu se program tako po vsebini kot oblikah izvedbe prilagaja potrebam 

posamezne šole, njeni specifični problematiki. 

Na področju medvrstniškega nasilja je v tujini in v Sloveniji izoblikovanih že kar nekaj modelov 

in zgoraj opisani modeli oziroma programi so usmerjeni bodisi na posameznike oziroma 

skupino, kamor uvrščamo trening asertivnosti ter razvoj veščin, potrebnih za nenasilno 



9 

 

reševanje konfliktov, ali pa so modeli usmerjeni na šolsko področje kot sistem (Pušnik, 2003), 

kamor bi lahko uvrstili finski program KiVa ter slovenski model Zmanjševanja nasilja v 

osnovnih šolah. Ne glede na to, ali je model usmerjen na posameznika (skupino) ali na šolski 

sistem, si z njihovim izvajanjem prizadevamo k zmanjševanju in preprečevanju medvrstniškega 

nasilja.     

 

3.2 Medvrstniško nasilje  
Ena izmed najpogostejših oblik šolskega nasilja je medvrstniško nasilje. Med prvimi so 

fenomen vrstniškega nasilja postavili v ospredje raziskav v Angliji, Skandinaviji in Združenih 

državah Amerike, kjer so ga poimenovali »bullying«. Ta izraz v slovenščini prevajamo kot 

»trpinčenje, ustrahovanje, tiraniziranje ali kar medvrstniško oziroma vrstniško nasilje« (Lešnik 

Mugnaioni, 2005, str. 58). Dekleva (1996) v svojem prispevku navaja, da bi ga lahko prevajali 

tudi kot »ustrahovanje, trpinčenje, nasilje, zafrkavanje, zlorabljanje, grožnje, maltretiranje, 

šikaniranje, mučenje« (str. 122). S sodelavci, Z. Bečaj, L. Raičevič, V. Rozman, B. Silahič in 

S. Vovk, so »bullying« enotno preimenovali, in sicer kot ustrahovanje.   

V poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih so se s problematiko medvrstniškega nasilja 

najprej začeli ukvarjati na Švedskem, pozneje pa tudi v ostalih skandinavskih državah. V poznih 

osemdesetih in zgodnjih devetdesetih je trpinčenje med učenci prišlo v ospredje tudi na 

Japonskem, Nizozemskem, v Angliji, Kanadi, Združenih državah Amerike in Avstraliji. 

Ključno je bilo leto 1982, ko so v časopisu objavili članek o treh otrocih, starih med 10 in 14 

let, ki so storili samomor zaradi hudega vrstniškega trpinčenja. Ta objava je pri ljudeh 

povzročila veliko negativnih odzivov in jeseni 1983 je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

na Norveškem izoblikovalo nacionalni program proti trpinčenju med učenci (Olweus, 1995).  

Vsako ustrahovanje ni agresija. Za lažje medsebojno razlikovanje se zgledujemo po štirih 

značilnosti, ki nam jih predstavi avtorica Langos (2012): za ustrahovanje je značilno 

ponavljanje, kar pomeni, da ne gre samo za enkratno dejanje; žrtev in nasilnež nista 

enakovredna v svoji moči, saj je nasilnež močnejši od žrtve in s tem izkazuje premoč nad 

žrtvijo; vsako ustrahovanje ima svoj namen, kar pomeni, da dejanje ne more biti naključno in 

vsako ustrahovanje vsebuje zlonamerno ravnanje.   

Vendar pa medvrstniško nasilje ni enako na vseh šolah. Sullivan (2011) navaja, da se 

medvrstniško nasilje na šolah razlikuje zaradi treh dejavnikov:  

1. Večja stopnja pojavnosti je v revnejših predelih, kjer je višja stopnja alkoholizma in 

brezposelnih oseb, zlorabe drog, tatvin, vandalizma ter enostarševskih družin. 

2. Manj ga je v akademsko usmerjenih šolah, to so šole, ki spadajo na najvišjo raven 

kar se tiče akademske težavnosti (npr. gimnazije).   

3. Pomemben dejavnik je tudi šolski etos oziroma šolska kultura, ki naj bi bila 

usmerjena v zaupanje, medsebojno spoštovanje in skrb za druge. 

Medvrstniško nasilje je v tesni povezavi z vzorci, ki jih otrok dobiva doma. Če ima za model 

nasilnega očeta ali mamo, bodo otroci te nasilne vzorce prenesli tudi na svoje vrstnike. Od doma 

imajo izkušnjo, da je žrtev vedno šibkejša (Kuhar, Guzelj, Drolc in Zabukovec, 1999). Tudi 

avtorica Pušnik (1999, 2003) se strinja, da imajo odrasli pomembno vlogo z zgledom, ki ga 

dajejo mladim, in da je nasilno vedenje mladih pogosto povezano z nasiljem odraslih. Takšno 

nasilje mladi v šoli prikrivajo, ga pa prenašajo preko odnosov v šoli.   

Medvrstniško nasilje je pogosto prikrito, saj žrtve in nasilneži o njem ne spregovorijo. Razlog 

je morda občutek obeh (žrtve in nasilneža), da jih odrasli podcenjujejo in se za njihove težave 
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ne zavzamejo, saj se pričakuje, da jih bodo mladi med seboj sami reševali. Žrtve imajo navadno 

občutek osramočenosti, ponižanosti in zaradi tega nočejo priznati sebi in drugim, da se ne znajo 

braniti pred nasilnežem, delno pa imajo občutek osramočenosti tudi starši žrtve, saj ne morejo 

sprejeti dejstva, da je njihov otrok neuspešen v socialnih stikih (Pečjak, 2014).  

3.2.1 Definicije medvrstniškega nasilja  
Vrstniško nasilje je avtorica Lešnik Mugnaioni (2005) definirala kot »namerno in 

dolgotrajnejšo uporabo psihičnega, fizičnega, verbalnega in/ali ekonomskega nasilja zoper 

določenega vrstnika ali vrstnico« (str. 19). Nadaljuje, da je to oblika instrumentalne 

agresivnosti, saj je nasilje uporabljeno kot sredstvo »zavestnega ustrahovanja, zlorabe moči in 

nadzora nad drugimi vrstniki« (prav tam, str. 19).  

Avtorica Pečjak (2014) medvrstniško nasilje definira kot »diadični proces ena na ena, tj. en 

nasilnež: ena žrtev. Vendar tako nasilje ni izoliran proces, pač pa poteka v širšem socialnem 

kontekstu« (str. 53). Znotraj  medvrstniškega nasilja govorimo »o vsaj treh vlogah: vlogi 

nasilneža, vlogi žrtve in več vlogah opazovalcev« (prav tam, str. 53). 

Avtor Sullivan (2011, str. 10) opredeli medvrstniško nasilje kot »zavestno, namerno in 

ponavljajoče se dejanje agresije in/ali manipulacije in/ali izključitev ene ali več oseb s strani 

druge osebe ali skupine ljudi«.  

Avtor Olweus (1995, str. 11) zapiše, da gre za medvrstniško nasilje »kadar je neki učenec v 

daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim dejanjem, 

ki jih je povzročil njegov sovrstnik ali skupina učencev«. Negativna dejanja pa definira kot 

»namerne poškodbe ali povzročanje neugodja – s fizičnimi sredstvi, z besedami /…/ – skratka 

vse to, kar zajema opredelitev agresivnega vedenja«.  

Vsakega nezaželenega nasilja v šoli ne smemo kar samodejno uvrščati v medvrstniško nasilje. 

Treba jih je ločiti od kaznivih dejanj, saj ta vrsta nasilnih vedenj ni pod okriljem šole, ampak 

se z njimi ukvarjajo druge institucije, kot je policija, sodišče itd. Takšno razločevanje je 

pomembno zlasti za učitelje. Pod kategorijo kaznivih dejanj spadajo tista, ki imajo določene 

značilnosti enake kot medvrstniško nasilje, vendar »zaradi intenzivnosti in resnosti presegajo 

okvire medvrstniškega nasilja« (Pečjak, 2014, str. 18). Sem torej uvrščamo resni napad na 

drugega z uporabo orožja ali nevarnega predmeta, večje kraje, grožnje s povzročitvijo hudih 

telesnih poškodb ali smrti ter spolno nasilje. Pri tem je pomembno tudi ločevanje med igro in 

medvrstniškim nasiljem. Otroci se pogosto igrajo tudi grobe igre, znotraj katere lahko pride tudi 

do fizičnih stikov, še posebej, kadar se med seboj igrajo fantje. Četudi opazimo, da takšno 

vedenje nima značilnosti medvrstniškega nasilja, ga je treba vsekakor nadzorovati in po potrebi 

zaustaviti (prav tam).  

Pomembno je tudi, da ne enačimo nasilja v šoli in vrstniškega nasilja, saj nasilje v šoli zajame 

širše področje, katerega podkategorija je medvrstniško nasilje. Prav tako ne smemo enačiti 

nasilja med učenci, kjer so vpleteni učenci z večjo razliko v letih, in nasilja med vrstniki, kjer 

so vpleteni subjekti stari približno enako (Lešnik Mugnaioni, 2005).  
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4  SPLETNO NASILJE  
 

4.1 Opredelitev in definicija spletnega nasilja 
Spletno nasilje je realnost digitalne dobe (Langos, 2012) in raziskovanje tega fenomena se je v 

zadnjih letih razširilo. Strokovna literatura in mediji ga definirajo kot novo obliko nadlegovanja 

(trpinčenja), ki narašča v svoji pojavnosti in negativnih učinkih (Toshack in Colmar, 2012). 

Veliko današnjih raziskav zagovarja, da je v večini primerov spletno nasilje neposredna 

razširitev tradicionalnega ustrahovanja, kar pomeni, da je večina primerov spletnega nasilja 

izvajana s strani mladih, ki so že nasilni na tradicionalni način in je usmerjena proti enakim 

žrtvam, le da je vir socialno omrežje (Ybarra in Mitchell, 2004). 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je množična uporaba mobilnih telefonov hitro 

razširila (Donegan, 2012), zato se je v sodobnem času poleg tradicionalnega medvrstniškega 

nasilja utrdila nova oblika, ki sovpada z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

čeprav je namen ostal enak – trpinčenje vrstnikov. Prednosti novih tehnologij je veliko in tega 

ne gre zanikati, vendar pa vzporedno s prednostmi poteka tudi zloraba tehnologije. Ena od teh 

zlorab je spletno nasilje, torej trpinčenje, preneseno na tehnološko področje (Langos, 2012).  

V angleško govorečih deželah imenujejo to vrsto nasilja »cyberbullying«, pri čemer je 

pomembno, da opredelimo besedo »cyber«. Avtorica Langos (2012) jo opredeli kot »ustvarjena 

s tehnologijo«, zato imajo v angleščini vsi termini, ki so »ustvarjeni s tehnologijo«, predpono 

»cyber«5.  

Definicij spletnega nasilja je veliko, ena izmed njih pojav opiše kot namerno in ponavljajočo 

se škodo, ki jo povzročamo z uporabo računalnikov, mobitelov (prenosnih telefonov) in drugih 

elektronskih naprav. To agresivno dejanje povzroča skupina ali posameznik, škoda pa je 

usmerjena na žrtev, ki se sama ne more braniti. Veliko število elektronskih naprav zagotavlja 

priložnosti za pojav spletnega nasilja preko sporočil, slik, video posnetkov, elektronske pošte, 

instant sporočil in klepetalnic (Steffgen, König, Pfetsch in Melzer, 2011).  

Siegle (2010; Willard, 2007; Pšunder, 2012) definirajo spletno nasilje kot krutost do ostalih s 

pošiljanjem ali objavljanjem škodljivega materiala ali kar vključuje ostale oblike socialne 

agresije z uporabo interneta ali ostalih digitalnih tehnologij. 

Ortega-Ruiz in Núñez (2012) v svojem članku pišeta, da ne bi smeli govoriti o spletnem nasilju, 

ampak o spletni agresiji, ker ta pojav nastane kot posledica skromnih medsebojnih odnosov in 

trpinčenja, neupravičene ter nemoralne agresije, ki se pojavlja znotraj teh odnosov, ti odnosi pa 

so se prenesli na socialno omrežje. Vrstniško trpinčenje (nadlegovanja) preko digitalnih naprav 

se pojavlja v novem kontekstu, ki ga imenujemo »sobivanje v svetu spleta«. Avtor Olweus 

(2012) navaja, da bi ga lahko imenovali tudi »elektronsko nasilje«, saj se izvaja preko 

elektronskih naprav.    

Slovenska spletna stran safe.si (b.d.) opredeljuje spletno nasilje kot »nadlegovanje s pomočjo 

elektronskih medijev, navadno prek neposrednega sporočanja ali e-pošte. Spletni nadlegovalci 

lahko objavijo osebne podatke svojih žrtev in celo prevzamejo njihovo identiteto ter v njihovem 

imenu objavijo besedila z namenom klevetati in zasmehovati«. Pod spletno nasilje uvrščajo 

žaljiva, ustrahovalna sporočila, komentarje, SMS-e, obrekovanje na družabnih omrežjih, 

forumih ali blogih, objavo fotografije posameznika, ne da bi ta vedel za to, ali obdelava 

                                                 
5 To je jasno prikazano v poglavju »Terminologija, vezana na spletno nasilje«. 
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fotografije na žaljiv način. Pod spletno nasilje uvrščajo tudi ustvaritev lažnega profila, ko 

nasilnež v imenu nekoga drugega piše ali objavlja na spletu neprimerne vsebine.  

Avtorice Filipčič, Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, Novakovič in Rustja (2016, str. 15) opredelijo 

spletno nasilje kot »namerno in ponavljajoče nadlegovanje in/oz. ustrahovanje preko interneta, 

mobilnih telefonov in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot je pošiljanje ali 

objavljanje žaljivih sporočil, pošiljanje škodljivih, neresničnih ali krutih izjav, objavljanje 

občutljivih, zasebnih informacij, pošiljanje ali objavljanje obdelanih fotografij na žaljiv način«. 

4.2 Vrste in oblike spletnega nasilja 
Avtorji Wong-Lo, Bullock in Gable (2009 v Snakenborg, Van Acker in Gable, 2011) ločijo dve 

vrsti spletnega nasilja: neposredno spletno nasilje, kjer so sporočila prenesena od nasilneža do 

žrtve preko instant sporočil, tekstovnih sporočilo, elektronskega sporočila z neposrednim 

učinkom na žrtev in ostaja v posameznikovi zasebnosti. Druga vrsta pa je posredno spletno 

nasilje s hujskačem, kjer se ta priključi ostalim, ki izvajajo nasilje nad žrtvijo.  Avtorica Langos 

(2012) še doda tretjo vrsto, in sicer posredno spletno nasilje brez hujskača. To pomeni, da 

nasilnež sam objavi material na Facebook, blog, spletno stran in nima nadzora nad tem, komu 

vse je ta posredovan.  

Avtorji Smith, Mahdavi, Carvalho in Tippett (2007) v svojem članku pišejo, da se spletno 

nasilje izraža preko tekstovnih sporočil, fotografij ali posnetkov, poslanih preko mobilnih 

telefonov, telefonskih klicev, elektronske pošte, spletne klepetalnice, instant sporočil in spletnih 

strani. Spletno nasilje se pojavlja tudi v različnih oblikah. Avtorji Siegle (2010; Willard, 2007; 

Pšunder, 2012) podajo osem oblik spletnega nasilja:  

1. Kratka nasilna izmenjava mnenj ali žalitev preko interneta (ang. flaming; pri tej vrsti je 

težko določiti razmerje moči, zato sta v tej vlogi udeleženca enakovredna, ne govorimo 

o žrtvi ali nasilnežu. »Vsaka pripomba in žaljivka lahko takšno razmerje moči hitro 

poruši. Vse je odvisno od posameznikovega dojemanja situacije oziroma njegovega 

odziva na pripombe. Posebnost te oblike je, da je težko razločiti, kdaj je razmerje moči 

enakovredno in kdaj se le-to spremeni (Pšunder, 2012, str. 45). Mlajši otroci se, zaradi 

svoje starosti, ne znajo pred tem zavarovati ter prepoznati, kdaj je pravi čas, da določeno 

spletno mesto zapustijo, kar ne predstavlja problema starejši populaciji (prav tam)).  

2. Nadlegovanje/trpinčenje (neprestano pošiljanje zlobnih, hudobnih in žaljivih sporočil z 

uporabo aplikacij, ki omogočajo takojšnji prenos sporočila od pošiljatelja do 

naslovnika). 

3. Blatenje (nespoštovanje nekoga na spletu; pošiljanje ali objavljanje govoric o osebi, s 

čimer zmanjšamo ugled osebe ali škodujemo prijateljskim vezem). 

4. Prevzemanje identitete nekoga drugega (se pretvarjamo, da smo nekdo drug in v 

njegovem imenu pošiljamo ali objavljamo material, s katerim osebo spravimo v težave 

ali nevarnost z namenom škodovati ugledu ali prijateljskim vezem; posledica takšnega 

dejanja je lahko izključitev žrtve iz družbe vrstnikov, prijateljev (Pšunder, 2012)).     

5. Razkrivanje žrtvinih osebnih podatkov (delimo žrtvine skrivnosti, neprijetne 

informacije ali slike na spletu). 

6. Goljufija (mladi včasih tudi sami razkrivajo svoje osebne skrivnosti namenoma, saj 

imajo preko interneta občutek, da so anonimni in zaščiteni, pri tem pa ne pomislijo, da 

lahko te podatke nekdo izkoristi (Pšunder, 2012)). 

7. Izključenost (namerno in kruto izključenost nekoga iz spletne skupine, ki se kaže v 

ignoriranju, neodgovarjanju na sporočila ipd., vsa ta dejanja pa posamezniku pustijo 

posledice, saj so mladi našli preko internetnih povezovanj tudi nove vrstnike (Pšunder, 

2012)). 
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8. Zalezovanje preko spleta (ponavljajoče se in intenzivno nadlegovanje in blatenje, ki 

vključuje grožnje ali ustvarja strah). 

Izmed vseh omenjenih oblik in vrst spletnega posebej izpostavljamo žaljenje preko interneta, 

kjer je pomembna starost žrtve. Starejša kot je žrtev, prej bo spoznala, kdaj odnehat z žaljenjem 

in s tem, ko bo določeno spletno mesto zapustila, bo zmanjšala možnost da postane žrtev 

spletnih nasilnežev (Pšunder, 2012). Ne glede na opisane oblike in vrste je vsem skupno, da 

imajo negativne, resne psihološke, čustvene in socialne posledice na žrtev, ki se lahko prenesejo 

tudi v odraslo dobo (Notar, Padgett in Roden, 2013). 

4.3 Posebnosti spletnega nasilja   
Spletno nasilje ima v primerjavi s tradicionalnim nekatere posebnosti, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju (Giménez Gualdo, Hunter, Durkin, Arnaiz in Maquilón, 2014):  

1. Anonimnost agresorja 

V primerjavi s tradicionalnim ustrahovanjem (bullying) ima nasilnež pri spletnem nasilju večjo 

anonimnost, saj veliko žrtev nima znanja ali administratorskih pravic za identificiranje 

anonimnega elektronskega naslova (torej ugotoviti, kdo se za tem računom skriva) ali 

identificiranje telefonske številke. Tisti, ki povzročajo to vrsto nasilja, imajo močan občutek 

moči in so neobčutljivi na sankcioniranje v primerjavi s tradicionalnimi nasilneži. Spletno 

nasilje je bolj prodoren fenomen, ki se lahko pojavlja kjerkoli in kadarkoli, žrtev pa se pred 

njim ne more skriti, saj imamo elektronske naprave skoraj ves čas pri sebi (Steffgen, König, 

Pfetsch in Melzer, 2011). Anonimnost na spletu nasilnežem omogoča prevzemanje lažne 

identitete, s katero lažje navežejo stik z otroki in mladimi v klepetalnicah (Društvo za nenasilno 

komunikacijo, b.d.).  

2. Doseg  

Avtorji Snakenborg, Van Acker in Gable (2011) navajajo, da spletno nasilje omogoča doseg 

večjega števila žrtev brez kazni. Socialna omrežja imajo v otrokovem socialnem in 

emocionalnem dozorevanju pomembno vlogo. Preko njih usvajajo socialne veščine, veščine, 

usmerjene na reševanje problema (»problem solving skills«) in razvijajo kritično mišljenje. Če 

je prej otrokovo ali mladostnikovo socialno omrežje pomenilo predvsem medosebno 

komunikacijo (torej z družino, s sosedi, v šolskem okolju), se je z razvojem interneta razvila 

globalna skupnost, kjer posamezniki raziskujejo socialno omrežje s spletno identiteto. Spletne 

izkušnje lahko otrokom in mladim omogočajo sodelovanje v socialnih omrežjih in jim 

omogočijo razvoj socialnih kompetenc z izražanjem svojih čustev, misli in idej na spletu.  Če 

povzamemo, spletni material lahko doseže večje število ljudi, medtem ko tradicionalno nasilje 

doseže samo skupino ljudi, ki dejanju prisostvuje (Smith (2012 v Slonje, Smith in Frisén, 

2013)).  

 

3. Trajnost  

Vsebina, naložena na splet, je lahko dostopna toliko časa, dokler je oseba, ki je vsebino naložila, 

ne izbriše. Tako so na primer posnetki na spletni strani You Tube vidni več mesecev ali celo 

let.  

 

4. Reakcije žrtev ostajajo nevidne  

Nasilnež ne vidi, kako se žrtev odzove na njegovo nasilno dejanje.  
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Avtorji Smith (2012 v Slonje, Smith in Frisén, 2013)) in Pšunder (2012) še poudarijo 

pomembnost tehnološkega znanja in računalniške pismenosti posameznika, ki sta pri spletnem 

nasilju pomembnejši kot karakterne in vizualne značilnosti nasilneža.  

 

4.4 Terminologija, vezana na spletno nasilje 
Tako kot pri tradicionalnem nasilju, je tudi pri spletnem potrebno razumeti in poznati določene 

termine, da ne pride do nepravilne rabe ali nepoznavanja določenih terminov6:  

- INSTANT SPOROČILA (Instant messaging) 

Pod tem izrazom razumemo sporočila za hitro izmenjavo preko omrežja, ki jih pošiljamo med 

spletnim pogovarjanjem npr.: preko Facebook-a, Snapchat-a, Viber-ja idr. 

- KIBERNETSKI PROSTOR (Cyberspace) 

Je izraz za virtualno-omrežni prostor, v katerem brskamo po svetovnem spletu ali beremo 

elektronsko pošto. 

- SPLETNO ZALEZOVANJE (Cyberstalking) 

Izraz se uporablja za ponavljajoča se nadlegovanja preko elektronskih naprav in računalniških 

omrežij, pri čemer posega v posameznikovo zasebnost. 

- CATFISHING 

Izraz se nanaša na ustvarjanje fiktivnih profilov, ustvarjenih za privabljanje drugih oseb v lažna 

razmerja. 

- SPLETNI SAMOMOR (Cyberbullicide) 

Izraz uporabljamo za žrtvin samomor, katerega povod je spletno nasilje. 

- SPLETNE GROŽNJE (Cyberthreats) 

Gre za elektronski material, preko katerega lahko tisti, ki ga je ustvaril, povzroči škodo drugim 

ali sebi. 

- SPLETNA KLEPETALNICA (Chat Room) 

Ta izraz označuje virtualno sobo, kjer lahko klepeta več oseb naenkrat, sporočila pa se jim 

prikazujejo na zaslonu. Pri pogovarjanju ni časovnih zamikov, ampak poteka »tukaj in sedaj«, 

kot če bi se pogovarjali v živo.    

- SPLETNI BONTON (»Netiquette« oziroma »Network etiquette«) 

Izraz označuje nenapisan bonton, kako se je potrebno na določenih socialnih omrežjih obnašati. 

Izpostavimo še naslednje pojme7, ki se navezujejo na širše področje spletnega nasilja:  

- RAČUNALNIŠKI KRIMINAL (Computer crime) 

Uporaba izraza se navezuje na nepooblaščeno uporabo računalnika za lastno korist, pri čemer 

v nezakonitem prenosu podatkov spremenimo podatke ali lastnine drugih. 

                                                 
6 Razlage so povzete po spletni strani »Cyberbullying research center«. 
7 Razlaga povzeta po spletni strani »Dictionary.com«.   
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- SPLETNI ZLOČIN (Cybercrime) 

Termin se navezuje na računalniško dejavnost, ki kot sredstvo vključuje internet, računalniški 

sistem ali računalniško tehnologijo. Sem spada na primer kraja identitete. 

Po razlagi terminov, ki so pomembni pri raziskovanju in razumevanju spletnega nasilja ter 

njegovega širšega konteksta, se v nadaljevanju osredotočimo na osebe, ki imajo ključno vlogo 

v spletnem nasilju, to so spletne žrtve, spletni nasilneži in spletni opazovalci.  

 

4.5 Spletne žrtve, spletni nasilneži in spletni opazovalci 
Tako kot pri tradicionalnem nasilju, tudi pri spletnem mladi zavzemajo različne socialne vloge. 

Ena izmed njih je vloga nasilneža. Nasilneži, ki za ustrahovanje uporabljajo nove 

informacijsko-komunikacijske naprave, ne rabijo biti fizično močni, potrebujejo samo dostop 

do mobitela ali računalnika (Simmons in Bynum, 2014). Znotraj te vloge ločimo dve vrsti 

nasilnežev – takšne, ki nadlegujejo druge zaradi njihove drugačnosti ter tiste, ki so že bili 

ustrahovani in uporabijo internet za maščevanje nasilnežem, ki so jih ustrahovali v preteklosti. 

Žrtve ali nasilneži lahko celo uporabijo spletno nasilje kot orodje za doseganje pravice oziroma 

maščevanja. Spletno nasilje ustvari visoko stopnjo pozornosti nasilnežu s prisostvovanjem 

drugih njegovemu delu na socialni sceni (npr. govorijo o določeni situaciji ali delijo sramotne 

vsebine) (Ybarra in Mitchell, 2004). V tem primeru lahko želja po skupinski pripadnosti in 

potrebi po pripadnosti podpira spletno nasilje, saj raziskave pokažejo, da je navadno storilec 

oseba iz žrtvinega socialnega okolja (Salus, 2012).  

Vsak učenec je lahko žrtev spletnega nasilja, večjo možnost pa imajo učenci, ki so anksiozni, 

odmaknjeni, negotovi, fizično šibkejši, majhni, prav tako pa tudi žrtve tradicionalnega 

ustrahovanja  (Snakenborg, Van Acker in Gable, 2011; Olweus, 2012). Oseba se lahko znajde 

tudi v vlogi opazovalca. Ločimo dve vrsti opazovalcev. Eno predstavljajo »škodljivi 

opazovalci« oziroma tisti, ki spodbujajo in podpirajo nasilneža, nasilno dejanje opazujejo od 

daleč, vendar pa ne pomagajo žrtvi. V drugo skupina opazovalcev pa spadajo tisti opazovalci, 

ki žrtvi pomagajo tako, da nasprotujejo nasilju, podpirajo žrtev in naprej o dejanju poročajo 

odrasli osebi. Ena od strategij za preprečevanje spletnega nasilja je tudi opogumljanje čim več 

učencev, da postanejo podporniki žrtve (Willard, 2007).  

Žrtve spletnega nasilja se srečujejo z različnimi šolskimi ali socialnimi problemi. Ti problemi 

so lahko umik iz šolskih aktivnostih, odsotnost od pouka, šolska neuspešnost in hujše oblike, 

kot so motenje hranjenja, zlorabe prepovedanih substanc, nizke samozavesti, tesnobe, 

glavoboli, slabosti, depresije, lahko pa se končajo celo s samomorom ali drugimi oblikami 

samodestruktivnega vedenja (Notar, Padgett in Roden, 2013). Žrtve občutijo tudi občutke jeze, 

nemoči, strahu in žalosti, kar pomeni, da ima lahko spletno nasilje enake posledice kot 

tradicionalno; počutijo se nemočne, ker ne vedo, kaj storiti, da bi to ustavile, zato se lahko 

določene psihološke, čustvene in socialne posledice prenesejo tudi v odraslo dobo. Nenazadnje 

spletno nasilje škoduje tudi svobodi, ki jo imajo mladi pri raziskovanju in uporabi spletnih virov 

(prav tam).  

 

4.6 Spletno nasilje v šoli in doma 
Socialni pedagogi se v šolah pogosto znajdemo v vlogi svetovalnega delavca v šolski svetovalni 

službi, zato je pomembno, da se znamo soočiti s spletnim nasiljem in se nanj pravilno odzvati. 

Šolska svetovalna služba in šola kot sistem pomagata tako, da starše ozaveščata o legalni 

odgovornosti za to, kar otrok počne na internetu. Tako naj bi preventivni ukrepi vsebovali 
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metode, ki spodbujajo komunikacijo med starši in otroki. Čeprav starši verjamejo, da kupijo 

otroku mobilni telefon za njegovo varnost, veliko otrok pozneje to izkoristi kot sredstvo 

spletnega nasilja (Donegan, 2012), zato je pomembno, da starši vzpostavijo odprto 

komunikacijo, saj s tem podpirajo svoje otroke, če morda postanejo žrtev spletnega nasilja 

(Cassidy, Brown in Jackson, 2012). 

 

4.6.1 Preventivno delovanje šol in staršev 
Šolski delavci se neradi vključujejo v primere, povezane s spletnim nasiljem, ker se navadno to 

dogaja izven šolskih prostorov (Salus, 2012). Približno tretjina učencev je prepričanih, da šolski 

delavci ne nameravajo zaustaviti spletnega nasilja, četudi bi jim učenci o njem poročali in da 

jim ti pri soočanju s spletnim nasiljem ne bodo pomagali, kar učencev ne spodbuja, da bi o njem 

poročali (Li, 2007). To posledično pomeni, da šola nanj ne more biti ustrezno pripravljena 

(Mason, 2008).  

 

Zato je pomembno zgraditi močen, zaupanja vreden odnos med učenci in šolskimi delavci, saj 

bomo samo tako pri učencih dosegli, da nam bodo o pojavu nasilja poročali (Campbell, 2005).  

Če želimo, da učenec doseže dobre šolske uspehe, je pomembno, da se tudi šola odziva na 

spletno nasilje, predvsem zaradi vseh negativnih posledic, ki jih lahko pusti izkušnja spletnega 

nasilja. Res je, da šola ne more pomagati, če se spletno nasilje dogaja doma, vendar pa lahko s 

preventivnimi metodami ozavešča učence o negativnih posledicah, ki jih ima spletno nasilje 

(Notar, Padgett in Roden, 2013). Nekaj predlogov šolam oziroma svetovalnim službam za 

preventivno delovanje proti spletnemu nasilju podata Simmons in Bynum (2014):   

 

1) Šolska svetovalna služba lahko organizira izobraževanje za starše in učence, učne ure o 

spletnem nasilju pa naj bodo integrirane v šolski kurikul. 

  

2) Šolska svetovalna služba lahko ustanovi globalno šolsko delovno skupino za razvoj in 

implementacijo programa proti spletnemu nasilju, ki teži k varnosti in zaščiti učencev 

pred njim.  

 

3) Šolska svetovalna služba lahko vzpostavi dialog z lokalno policijo, naj organizira 

predavanja policistov za starše in učence, prav tako pa naj sodeluje z okoliškimi šolami, 

zaradi morebitnih prešolanj ipd.  

 

4) Šolska svetovalna služba naj ustvari šolsko klimo, ki bo zagotavljala varnost in dovolj 

udobja za poročanje o spletnem nasilju odgovornim osebam.  

 

5) Če šolska svetovalna služba zazna pojav spletnega nasilja, naj dokumentira vse dokaze. 

 

Za šolsko svetovalno službo je pomembno, da ustvari strategije za preprečevanje spletnega 

nasilja, da izobražuje učitelje, starše in posebno učence, kako se zaščititi pred njim. Učencem 

damo priložnost, da o tem spregovorijo, bodisi individualno ali v skupini, saj je izobraževanje 

o tem ključnega pomena za zmanjševanje spletnega nasilja (prav tam). Učenje o spletnem 

nasilju lahko vpeljemo v okvir učenja socialnih veščin, saj je razumevanje spletnega govora 

pomembno. Poučiti jih moramo o tem, kaj je primerno objavljati na internetu in kaj ne, kakšne 

so negativne posledice zapisanega in da lahko objavljen material postane tudi njihova spletna 
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grožnja. Dobiti morajo natančne informacije o tem, kako lahko preprečijo in ustavijo spletno 

nasilje (Willard, 2007).   

 

Olweus (2012) navaja, da je pomembno izobraževanje učencev, staršev in učiteljev o spletnem 

bontonu (»netiquette«), varnosti na spletu, delovanju tehnoloških naprav in primernem 

spletnem vedenju. Pri tem je nujno, da šolski delavci prepoznajo, kadar gre za šalo ali igro, kdaj 

se govorice širijo in dobivajo večje razsežnosti, kdaj je objavljen material fiktivne narave, kdaj 

je ta »spletna vojna« ušla izpod nadzora in vodi do resničnega nasilja, kdaj nekdo objavlja 

material v imenu druge osebe, da to osebo spravi v težave in kdaj je material objavila oseba, ki 

je depresivna ali jezna in je pripravljena storiti samomor (Willard, 2007). Pri vsem skupaj pa je 

zelo pomembno, da vsi prej našteti akterji (starši, učitelji in učenci) usvojijo vsaj osnovno 

znanje o novih tehnologijah (Olweus, 2012) in da predvsem šolski delavci pred poročanjem o 

pojavu spletnega nasilja dodobra raziščejo nastalo situacijo, ki se je pojavila preko spleta, 

raziskati pa morajo tudi medsebojne odnose v resničnem življenju in prav je, da nasilni učenci 

odgovarjajo za svoja spletna dejanja (Willard, 2007).  

 

Šola lahko zmanjšuje pojav spletnega nasilja tako, da razume spletno nasilje in o njem govori, 

neprestano spremlja in posodablja šolski program v smeri preprečevanja spletnega nasilja, 

omogoči preprostejše poročanje o spletnem nasilju (npr. anonimne prijave, poročanje 

sovrstnikov ipd.), promovira pozitivno stran uporabe tehnologije (ozaveščati mora o spletnem 

bontonu, varnosti na internetu ipd.) in neprestano evalvira uspešnost preventivnih programov 

(Marczak in Coyne, 2010). Avtorica Fredrick (2013) predlaga šoli izoblikovanje kurikula proti 

spletnemu nasilju, pri čemer moramo biti pozorni na to, da pomagamo učencem, da se naučijo 

prepoznati spletno nasilje in promoviramo tri preprosta pravila: bodi varen, bodi spoštljiv, bodi 

odgovoren. Uporabimo socialni medij za ozaveščanje o problemu, na medij naložimo tudi 

članke ali spletne strani (za pomoč), ustvarimo stran za starše, kjer se lahko informirajo, s čimer 

jim partnersko pomagamo razumeti problem spletnega nasilja. 

 

Napotke za zmanjševanje spletnega nasilja podata avtorja Strom in Strom (2005). Predlagata 

naslednje: odrasli naj nikoli ne spodbujajo spletnega nadlegovanja v obliki reševanja 

problemov; učence je treba opozoriti, da ne delijo osebnih informacij na spletu; učenci, starši 

in učitelji morajo vedeti, kje so dostopne informacije o spletnih zlorabah; odrasli morajo učence 

ozaveščati o dejstvu, da ljudje na spletnih klepetalnicah niso nujno to, za kar se izdajajo; 

najstniki naj nikoli ne spoznavajo nekoga preko spletnega pogovora v živo brez starševske 

prisotnosti. Pri spletnih pogovorih je pomemben samonadzor, še posebej, ko smo jezni, zato 

mladim pomagamo, da se pomirijo in ponovno napišejo sporočilo. Nenamerno lahko tudi sami 

spodbudimo nekoga k pošiljanju nasilnih sporočil, npr. zapomniti si moramo, da v spletnem 

omrežju sporočila z velikimi tiskanimi črkami interpretiramo kot kričanje, vpitje, in to lahko 

pri nekaterih prejemnikih sproži nasilni odziv. Ko nas otrok ali najstnik obvesti o spletnem 

nasilju, ki ga doživlja, moramo takoj odreagirati in to sporočiti pristojnim institucijam.  

 

Kako lahko pomagajo starši?  
Starši so pomemben člen v otrokovem življenju, zato je učenje staršev o varnosti na internetu 

ključnega pomena za zmanjševanje spletnega nasilja. Haber in Delay (2011, v Notar, Padgett 

in Roden, 2013) podata staršem deset predlogov, ki lahko pripomorejo k zmanjševanju 

spletnega nasilja:  
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1. Starši naj se pogovorijo se z otroki o spoštovanju drugih ljudi in jim razložijo, kaj je 

spletno nasilje.  

2. Starši naj otroku razložijo posledice zlorabe tehnologije in jim pojasnijo, da je naložen 

material na internetu, dokler se ga ne odstrani.  

3. Starši naj prikažejo otrokom primerno uporabo interneta in pri tem pazijo tudi na svoje 

vedenje, kar pomeni, da se ne norčujejo ali pišejo neprimernih komentarjev preko spleta, 

saj otroci posnemajo vedenje.  

4. Starši naj bodo prisotni v otrokovem spletnem okolju. 

5. Starši naj omejijo uporabo mobilnih telefonov in računalnika.  

6. Starši naj natančno določijo časovni okvir uporabe interneta, saj se spletno nasilje 

največkrat pojavi pozno zvečer.  

7. Starši naj računalnik postavijo na vidno mesto (npr. v dnevni sobi), tako da imajo dostop 

do njega. Otroku naj dajo jasno vedeti, da prednosti tehnologije prinašajo tudi 

odgovornosti ter da se je na spletu treba tudi primerno vesti. 

8. Starši naj spodbudijo otroke, da jim povedo za spletno nasilje. Tako bo otrok dobil 

občutek varnosti.  

9. Starši naj uporabijo programsko opremo, ki blokira oziroma filtrira določene internetne 

vsebine. 

10. Starši naj naučijo otroke, kako se lahko sami zaščitijo pred spletnim nasiljem.  

Kot je razvidno iz zgoraj napisanih predlogov, je pri interakciji otrok s starši najprej pomembna 

odprta komunikacija, da se bodo otroci počutili dovolj varne in da lahko staršem zaupajo, če so 

doživeli spletno nasilje. Prav tako je pomembno, da starši otroke seznanijo s karakteristikami 

spletnega nasilja in jih skupaj s prisotnostjo v otrokovem svetu elektronskih naprav zaščitijo 

pred spletnim nasiljem.  

 

4.7 Kako se lahko mladi sami zaščitijo pred spletnim nasiljem?  
Avtor Wolfsberg (2006) mladim, ki preko novih komunikacijskih naprav postanejo žrtve, 

svetuje, naj ne odgovarjajo pošiljatelju in ga ne opravljajo. Pomembno je tudi, da mladi 

natisnejo škodljiv ali žaljiv material, ki so ga prejeli od nasilneža, saj se spletna komunikacija 

lahko tudi spremeni. Ta natisnjen material naj shranijo, saj ga bodo morda pozneje potrebovali 

kot dokaz (Wolfsberg, 2006; Toshack in Colmar, 2012). Če postanejo mladi žrtve spletnih 

nasilnežev preko njihovega psevdonima, naj razmislijo o njegovi zamenjavi. Mladi naj ne delijo 

osebnih informacij v spletnih klepetalnicah, kar pomeni, da ne razkrivajo svojega imena, 

naslova, naslova elektronske pošte ali telefonske številke. Mladi naj dobro premislijo, preden 

pošljejo sporočilo, saj odgovarjanje nasilnežu ni priporočljivo. Če bi mladi želeli odgovoriti, 

naj dobro razmislijo o vsebini sporočila, nikoli pa naj ne odgovarjajo z žaljivim sporočilom.  

Avtorja Toshack in Colmar (2012) mladim kot zaščito pred spletnim nasiljem dodatno 

svetujeta, naj se ne odzivajo na ustrahovanje, ampak naj odrasli osebi povedo, če so doživeli 

spletno nasilje.  
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5 ZAKONODAJA NA PODROČJU 

MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
 

5.1 Slovenija 
Zakonodaja na področju nasilja temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah (1989), ki nas 

opozarja, da je otroka treba pred nasiljem zaščititi že z ukrepi za preventivo kot tudi kurativo. 

V 19. členu piše, da bodo »države podpisnice z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, 

družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega 

nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali 

izkoriščanja«. Ta konvencija nas tudi opozarja, da moramo sprejeti zaščitne ukrepe v smislu 

socialnih programov tako za otroka kot tudi tiste, ki ga v tem času podpirajo; če je potrebno, se 

v skrajnem primeru vključi tudi sodišče. Na sodišče in njegovo delovanje se nanaša 37. člen, v 

katerem je zapisano, da se nobenega otroka ne sme mučiti ali ponižati, prav tako se ga ne sme 

pripreti na nezakonit način; vsi postopki morajo biti zakoniti, otrok pa je lahko zaprt le za čas, 

po potrebi, čeprav naj bo ta čim krajši.        

Na tej točki omenimo še Ustavo Republike Slovenije, ki v II. poglavju 56. člena navaja, da 

imajo otroci posebno varstvo in skrb, še posebej pred »gospodarskim, socialnim, telesnim, 

duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem«, urejanje tega pa ostaja v domeni zakona.  

V Sloveniji pa imamo tudi Zakon o kazenskem postopku (ZKP), ki ima posebno poglavje 

(XXVII. poglavje), namenjeno osebam, ki so kaznivo dejanje storile kot mladoletne. Če je otrok 

storil kaznivo dejanje pred svojim štirinajstim letom, potem se sodišče ne vključi, ampak se 

zadeve predajo organu socialnega varstva. Pomemben je 453. člen, v katerem je zapisano, da 

sojenje poteka v navzočnosti mladoletnika, pri sodnih postopkih je treba upoštevati 

»mladoletnikovo duševno razvitost, občutljivost in osebne lastnosti, da ne bi kazenski postopek 

škodljivo vplival na njegov razvoj«.  

Še en pomemben del o obravnavi mladoletnikov ima Zakon o prekrških (ZP-1), kjer v 33. členu 

piše, da se mladoletnemu prekrškarju lahko dodelijo vzgojni ukrepi (ukor, navodila in 

prepovedi, nadzorstvo), pri izbiri tega pa je treba upoštevati posameznika in njegove 

značilnosti. Ukor se izreče predvsem za dejanja, za katera presodimo, da jih je storil v trenutku 

nepremišljenosti, ob izreku pa se ga opozori na škodljivost storjenega dejanja in da v 

prihodnosti ne sme storiti nobenega prekrška. Navodila in prepovedi za mladoletnike izdaja 

sodišče, ta pa ne smejo trajati več kot šest mesecev. Če mladoletnik krši prepovedi in navodila, 

potem je sodišče upravičeno do izreka vzgojnega ukrepa nadzorstva, nadzorstvo pa prevzame 

organ socialnega varstva. To pomeni, da dobi mladostnik svetovalca, ki ga določi organ 

socialnega varstva, ta pa mladostnika nadzoruje.   

Še en pravni akt, ki obravnava to področje, je Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2). Ta se navezuje 

na polnoletne osebe in določa dejanja, ki so kaznovana z zaporom ali denarno kaznijo. Ker je 

teh dejanj, ki se ne navezujejo na temo magistrskega dela, veliko, bom izpostavila samo tiste, s 

katerimi se v okviru teme magistrskega dela lahko srečamo. Med takšna dejanja bi tako lahko 

uvrstili grožnje, neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje, neupravičeno slikovno 

snemanje ter mučenje (pod to kategorijo ne spada samo fizično, temveč tudi psihično).  
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Če povzamemo, ima medvrstniško nasilje tudi karakteristike kaznivega dejanja in vsako takšno 

dejanje se mora po 145. členu Zakona o kazenskem postopku8 prijaviti policiji, če sta izpolnjena 

dva pogoja: da je nasilnež že dopolnil štirinajst let, saj je v tem primeru kazensko odgovoren, 

in nasilno dejanje mora ustrezati opisu kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

»Prijave policiji pa ni potrebno podati v primerih verbalnega in psihičnega nasilja, ker takšnega 

ravnanja kazenska zakonodaja ne opredeljuje kot kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni 

dolžnosti« (Filipčič, Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, Novakovič in Rustja, 2016, str. 27). 

Pomembno je, da policijo v primerih fizičnega nasilja obvestimo nemudoma, še posebej to velja 

za hujše oblike fizičnega nasilja, saj bo lahko samo ob hitrem ukrepanju izvedla vse potrebne 

postopke, ki ji jih nalaga zakonodaja (prav tam).  

 

5.2 Združene države Amerike 
V Ameriki se šole zaradi pravice do svobode govora težje spopadajo s spletnim nasiljem. Zaradi 

te pravice je potemtakem težko nekoga kaznovati za besede, ki jih je izrekel na spletu (Li, 

2007), kljub temu pa ameriška zakonodaja na področju spletnega nasilja med drugim temelji na 

»Prvem amandmaju«9, ki daje šolskim delavcem dodatna pooblastila, da lahko tudi uradno 

kaznujejo učence, ki so vpleteni v spletni govor. Osnova Prvega amandmaja temelji na 

pooblastilu, da lahko šolski delavci podajo proti učencu vzgojni ukrep za govor, s katerim 

vpliva na neustrezno šolsko klimo (Mason, 2008).  

Američani imajo tudi posebni zakonski akt, ki se imenuje »Zaščita otrok v 21. stoletju«10, 

ustanovljen leta 2008. Ta določa, da mora šola učiti učence o primernem obnašanju na spletu, 

ki naj med drugim zajema tudi učenje o interakciji z drugimi posamezniki na socialnih omrežjih 

in spletnih klepetalnicah ter ozavešča o spletnem nasilju (Kraf in Wang, 2009). V Združenih 

državah Amerike je tako šestindvajset držav, ki imajo državne zakone, vezane na spletno 

nasilje. Te so: Arkansas, Kalifornija, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Kansas, 

Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New 

Hampshire, New Mexico, New York, Severna Karolina, Tennessee, Oregon, Rhode Island, 

Utah, Virginia in Washington (Hinduja in Patchin, 2010). V teh državah je spletno nasilje 

opredeljeno znotraj državnih zakonov, s katerimi omejujejo ustrahovanje (bullying). 

Oklahoma, na primer, zahteva od šol, da dodajo elektronsko komuniciranje v šolski pravilnik, 

pri čemer elektronsko komuniciranje opredelijo kot vsako komuniciranje, ki je pisno, besedno 

ali slikovno ob pomoči elektronske naprave. Državni zakoni, v okviru preprečevanja 

ustrahovanja zahtevajo od šol, da razvijejo šolsko politiko, ki vključuje tudi preprečevanje 

spletnega nasilja, ne samo tradicionalnega. Prav tako se od šol zahteva, da imajo izobraževanje 

o spletnem nasilju in o njem tudi poročajo. Kolorado ima celoviti program, kjer učijo mlade o 

varni uporabi interneta (Kraft in Wang, 2009).  

Država Massachusetts pa ima verjetno najbolj celovito izoblikovan akt proti medvrstniškemu 

nasilju. Povod za to je smrt dveh mladoletnih učencev. Njihov akt zahteva od učiteljev in ostalih 

šolskih delavcev, da o pojavu nasilja naprej poročajo ravnatelju ali šolski svetovalni službi. O 

pojavu medvrstniškega nasilja vsako leto redno izobražuje učitelje in druge šolske delavce in 

jim poda kompetence za preventivo in intervencijo. Prav tako o tem ozaveščajo učence v 

                                                 
8 »Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec 

preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje.« ter »Obenem z ovadbo 

morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo 

sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila«. 

(Zakon o kazenskem postopku, 1994)  
9 Angl. »First Amendment«. 
10 »Protecting Children in 21st Century Act«, 2008, Sect 2(a) (3)(b)(i) & Sect 2(a)(3)(b) (ii). 
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vsakem razredu in to ozaveščanje je del kurikuluma. Vidimo, da te določbe dopolnjujejo drug 

drugega; tako šolski delavci kot tudi učenci morajo biti ozaveščeni o tej problematiki (Bazelon, 

2010).  

Ameriška država Massachusetts se v boju proti medvrstniškemu nasilju osredotoča na pet 

ključnih akterjev: na učitelje in šolske delavce, ravnatelja, šolsko svetovalno službo in učence. 

Tudi v Sloveniji imamo podobno oblikovano politiko na področju medvrstniškega nasilja, kjer 

so ključni trije akterji z natančno opredeljenimi nalogami v primeru pojava nasilja (Filipčič, 

Klemenčič, Lešnik Mugnaioni, Novakovič in Rustja, 2016, str. 23–24): ravnatelj, učitelj ali 

vzgojitelj in šolska svetovalna služba. Naloga ravnatelja je, da se vedno seznani z dogodkom in 

spozna z vsemi nadaljnjimi postopki znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda, da opravi 

razgovor z žrtvijo in nasilnežem, o pojavu nasilja obvesti ustrezne institucije (policija, Center 

za socialno delo). Je oseba, ki komunicira z javnostjo in mediji, šolskim delavcem omogoči 

strokovno podporo in jim s tem zagotovi varnost, opravlja pogovore s starši in sodeluje pri 

načrtovanju preventive. Naloga učitelja oziroma vzgojitelja je skrb, da je vzgojno-izobraževalni 

zavod  za otroka varovalni dejavnik, da sprejme vlogo osebe, kateri se otrok zaupa in deluje v 

skladu s to vlogo, načrtuje delo z ostalim učiteljskim zborom in otroku nudi podporne 

mehanizme ter mu zagotovi ustrezno učno pomoč. Naloge šolske svetovalne službe so, da 

opravi razgovore z žrtvijo in tudi z nasilnežem, sodeluje z ravnateljem, ostalim šolskim 

kolektivom in starši, načrtuje preventivno delo ter sodeluje z zunanjimi institucijami po 

dogovoru z ravnateljem.    
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6 EMPIRIČNI DEL 
 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema  
V preteklosti smo se kot družba srečevali samo s tradicionalnim nasiljem, vendar je razvoj 

novih informacijsko-komunikacijskih naprav in interneta omogočil druge oblike 

medvrstniškega nasilja, ki jih poznamo pod imenom spletno nasilje. Mladi imajo z novimi 

komunikacijskimi napravami stik že zgodaj v otroštvu, zato je pomembno, da se osredotočamo 

na prepoznavanje spletnega nasilja in njegove posebnosti v primerjavi s tradicionalnim nasiljem 

kot tudi na oblike, preko katerih se pojavlja. Ker lahko ta vrsta nasilja žrtev prizadene enako 

močno kot tradicionalno nasilje, je pri nas in v tujini temu namenjene veliko pozornosti. Tudi 

socialni pedagogi se pri svojem delu slej kot prej srečamo s tovrstno tematiko, še posebej, če 

delamo v okolju, kjer je prisotno večje število mladih, kot je šola.   

Ker sem se v svojem magistrskem delu osredotočala na oblike, preko katerih se spletno nasilje 

največkrat pojavlja, razmerje med spoloma glede na izkušnjo s spletnim nasiljem in vrsto 

srednje šole, kjer je prisotnega več spletnega nasilja – gimnaziji ali poklicni srednji šoli, je 

glavni namen raziskave dobiti vpogled v razširjenost spletnega nasilja med dijaki, njegove 

pojavne oblike med srednješolci poklicnih srednjih šol in gimnazijci ter s statističnimi postopki 

ugotoviti, ali je več nasilja na srednjih strokovnih šolah ali gimnazijah. Prav tako želim 

ugotoviti, v kolikšni meri imajo starši vpogled v vsebine na njihovih elektronskih napravah ter 

kakšni so razlogi, da jim srednješolci to dovolijo oziroma ne dovolijo. Hkrati pa sem želela 

ugotoviti, kakšne predloge imajo vprašani za zmanjševanje spletnega nasilja.   

 

6.2 Hipoteze  
 

1. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v spolu glede izkušnje s spletnim nasiljem? 

H1: Med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike glede izkušnje s spletnim nasiljem, 

pri čemer imajo dekleta več izkušenj s spletnim nasiljem kot fantje. 

2. Ali se več spletnega nasilja pojavlja preko novejših aplikacij (Snapchat, Whatsapp, 

Instagram) ali preko starih (Twitter, Facebook, MSN Messenger)?  

H2: Več spletnega nasilja se pojavlja preko novejših aplikacij (Snapchat, Whatsapp, 

Instagram) kot preko starih (Twitter, Facebook, MSN Messenger).  

3. Ali se več spletnega nasilja pojavlja na gimnaziji ali poklicni srednji šoli?  

H3: Med vrstami srednjih šol obstajajo glede pojavljanja spletnega nasilja statistično 

pomembne razlike, več spletnega nasilja se pojavlja na poklicnih srednjih šolah. 

 

6.3 Metoda in raziskovalni pristop 
Uporabila sem kvantitativno metodologijo. Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega in 

odprtega tipa in je razdeljen na: splošne informacije, splošna vprašanja o spletnem nasilju, 

nasilje preko mobilnih telefonov, nasilje preko fotografij in/ali posnetkov poslanih preko 

mobilnih telefonov, nasilje preko socialnih omrežij in nasilje preko elektronske pošte in ga 

zaključujem s vprašanjem, katere rešitve bi reševalci vprašalnika predlagali za zmanjšanje 
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pojava spletnega nasilja (glej Priloga). Rezultatov raziskave zaradi omejitev vzorčenja ne bom 

mogla posplošiti na celotno populacijo dijakov in dijakinj srednjih poklicnih šol ter gimnazij. 

 

6.4 Vzorec 
Uporabila sem namenski način vzorčenja, ki je zajel 212 dijakov in dijakinj srednjih poklicnih 

šol ter gimnazij podravske regije. V vzorec je bilo vključenih 136 deklet in 75 fantov, en dijak 

podatka o spolu ni podal. Največ dijakov je bilo starih 17 in 18 let.  

 

6.5 Opis postopka zbiranja podatkov 
Na spletu sem objavila vprašalnik in njegovo spletno povezavo razposlala na skupne 

elektronske naslove gimnazijcev in gimnazijk ter dijakov in dijakinj srednjih poklicnih šol. 

Elektronske naslove sem dobila od znancev in znank, ti so povezavo do vprašalnika delili 

naprej. 

 

6.6 Postopki obdelave podatkov 
Podatke sem obdelala s postopkom za kvantitativno obdelavo podatkov in programom SSPS. 

Uporabila sem frekvenčno distribucijo atributivnih spremenljivk, osnovne deskriptivne 

statistike numeričnih spremenljivk, neprametričen Mann Whitney U-test, Kolmogorov-

Smirnov test, t-test za neodvisne vzorce, test enake verjetnosti, Levenov test, Krusk-Wallis test 

in Spearmanov korelacijski koeficient.  

 

6.7 REZULTATI  
 

6.7.1 Opis vzorca  
V vzorec so bili vključeni dijaki, stari med 14 in 21 let. Največ dijakov je bilo starih 17 in 18 

let. Obe starostni kategoriji je zasedlo po 49 dijakov, dijakov starih 15 let je bilo 34, nato sledijo 

dijaki, stari 19 let. Teh je bilo 35. Dijakov starih 16 let je bilo 32. Dijaki, starih 14 let so bili 

trije, dijakov, starih 20 let pa je bilo 9. Najmanj, in sicer en dijak je bil star 21 let.  

 

 

 

STAROST 

 Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Veljavn

i  

14 let 3 1,4 

15 let 34 16,0 

16 let 32 15,1 

17 let 49 23,1 

18 let 49 23,1 

19 let 35 16,5 

20 let 9 4,2 

21 let 1 ,5 
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Skupaj 212 100,0 

Tabela 1: Starost dijakov in dijakinj  (N=212)    

V vzorec je bilo vključenih več deklet kot fantov, in sicer 136  deklet in 75 fantov. En dijak 

podatka o spolu ni podal.  

 

                                        SPOL 

 Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Veljavni  moški 75 35,4 

ženski 136 64,2 

Skupaj 211 99,5 

Manjkajoči Ni odgovoril 1 ,5 

Skupaj 212 100,0 

Tabela 2: Spol dijakov in dijakinj (N=212) 

Vzorec je zajemal dijake od prvega do petega letnika srednje poklicne šole in gimnazije. Prvi 

letnik je obiskovalo 38 dijakov, drugega 29, tretjega 54, četrtega 73 dijakov. Najmanj, 18 

dijakov, je obiskovalo peti letnik.   

 

LETNIK  

 Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Veljavn

i  

1. letnik 38 17,9 

2. letnik 29 13,7 

3. letnik 54 25,5 

4. letnik 73 34,4 

5. letnik 18 8,5 

Skupaj 212 100,0 

Tabela 3: Letnik, ki ga obiskujejo dijaki in dijakinje (N=212) 

 

V vzorec je bilo vključenih 118 dijakov iz gimnazije in 94 dijakov iz srednje poklicne šole. 

 

SREDNJA ŠOLA 

 Frekvenca (f) Odstotek (%) 

Veljavn

i  

Gimnazijo 118 55,7 

Srednjo poklicno 94 44,3 

Skupaj 212 100,0 

Tabela 4: Vrsta srednje šole, ki jo dijaki in dijakinje obiskujejo (N=212) 

6.7.2 Izkušnja spletnega nasilja 
 

V tem poglavju sem preverjala, preko katerih virov so reševalci imeli izkušnje s spletnim 

nasiljem. Kot ponujene možnosti so bile izkušnja spletnega nasilja preko SMS-sporočil, 

telefonskih klicev, fotografij ali posnetkov, poslanih preko mobilnega telefona, spletnih 

aplikacij in elektronske pošte.  
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Iz pridobljenih podatkov smo razbrali, da 139 dijakov ni doživelo nasilja preko SMS-sporočil, 

70 dijakov pa je nasilje preko SMS-sporočil že doživelo. 

SPLETNO NASILJE PREKO SMS SPOROČIL 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Veljaven ni doživel nasilja 139 66,5 

je doživel nasilje 70 33,5 

Skupaj 209 100,0 

   

Tabela 5: Izkušnja spletnega nasilja preko SMS-sporočil (N=209) 

O tem, ali so že doživeli nasilje preko telefonskega klicali, so dijaki poročali, da jih 127 tega ni 

doživelo, 82 dijakov pa ga je že doživelo. 

 

NASILJE PREKO TELEFONSKIH KLICEV 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Veljaven ni doživel nasilja 127 60,8 

je doživel nasilje 82 39,2 

Skupaj 209 100,0 

   

Tabela 6: Izkušnja spletnega nasilja preko telefonskih klicev (N=209) 

Preko fotografij ali posnetkov, poslanih preko mobilnih telefonov, je nasilje doživelo 84 

dijakov, 125 dijakov pa ga ni doživelo.  

 

NASILJE PREKO FOTOGRAFIJ ALI POSNETKOV 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Veljaven ni doživel nasilja 125 59,8 

je doživel nasilje 84 40,2 

Skupaj 209 100,0 

   

Tabela 7: Izkušnja  spletnega nasilja preko fotografij ali posnetkov, poslanih preko mobilnih telefonov (N=209) 

Preko spletnih aplikacij nasilja ni doživelo 114 dijakov, 95 dijakov pa ga je. Trije dijaki 

ponovno niso odgovorili na vprašanje.  

 

NASILJE PREKO SPLETNIH APLIKACIJ 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Veljaven ni doživel nasilja 114 54,5 

je doživel nasilje 95 45,5 

Skupaj 209 100,0 

   

Tabela 8: Izkušnja spletnega nasilja preko spletnih aplikacij (N=209) 

Preko elektronske pošte je nasilje doživelo 25 dijakov, 184 dijakov pa nasilja preko elektronske 

pošte še ni doživelo. Trije ponovno na vprašanje niso odgovorili.  
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NASILJE PREKO ELEKTRONSKE POŠTE 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Veljaven ni doživel nasilja 184 88,0 

je doživel nasilje 25 12,0 

Skupaj 209 100,0 

   

Tabela 9: Izkušnja spletnega nasilja preko elektronske pošte (N=209) 

 

Iz pridobljenih podatkov razberemo, da je največ dijakov (45,5 %) doživelo nasilje preko 

spletnih aplikacij in fotografij ali posnetkov, najmanj dijakov (12,0 %) pa preko elektronske 

pošte. 

 

6.7.3 Pogostost spletnega nasilja 
 

Izmed dijakov, ki so doživeli nasilje preko SMS-sporočil, jih je 21 doživelo nasilje enkrat, 20 

dvakrat, 10 trikrat in 19 več kot trikrat. Ostali tega tipa nasilja niso doživeli.  

 

NASILJE PREKO SMS SPOROČIL 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Enkrat  21 9,9 

Dvakrat  20 9,4 

Trikrat 10 4,7 

Več kot trikrat  19 9,0 

Skupaj  70 33,0 

Tabela 10: Pogostost spletnega nasilja preko SMS-sporočil (N=70) 

Izmed dijakov, ki so doživeli nasilje preko telefonskih klicev, jih je 25 doživelo nasilje enkrat, 

19 dvakrat, 11 trikrat in 27 več kot trikrat. Ostali tega tipa nasilja niso doživeli.  

 

NASILJE PREKO TELEFONSKIH KLICEV 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Enkrat  25 11,8 

Dvakrat  19 9,0 

Trikrat 11 5,2 

Več kot trikrat  27 12,7 

Skupaj  82 38,7 

Tabela 11: Pogostost spletnega nasilja preko telefonskih klicev (N=82) 

Izmed dijakov, ki so doživeli nasilje preko fotografij ali posnetkov preko mobilnega telefona, 

jih je ta tip nasilja 24 doživelo enkrat, 22 dvakrat, 2 trikrat in 36 več kot trikrat. Ostali ga niso 

doživeli.  
 
NASILJE PREKO FOTOGRAFIJ ALI POSNETKOV  

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Enkrat  24 11,3 
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Dvakrat  22 10,4 

Trikrat 2 0,9 

Več kot trikrat  36 17,0 

Skupaj  84 39,6 

Tabela 12: Pogostost spletnega nasilja preko fotografij ali posnetkov, poslanih preko mobilnega telefona (N=84) 

Preko spletnih aplikacij je nasilje enkrat doživelo 18 dijakov, dvakrat 13, trikrat 7 in več kot 

trikrat 57 dijakov. Ostali ga niso doživeli.  

 

NASILJE PREKO SPLETNIH APLIKACIJ  

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Enkrat  18 8,5 

Dvakrat  13 6,1 

Trikrat 7 3,3 

Več kot trikrat  57 26,9 

Skupaj  95 44,8 

Tabela 13: Pogostost spletnega nasilja preko spletnih aplikacij (N=95) 

Preko elektronske pošte je nasilje doživelo 20 dijakov  enkrat, 4 dvakrat in eden več kot trikrat. 

Dijakov, ki bi ta tip nasilja doživeli več kot trikrat, ni bilo. 

 

NASILJE PREKO ELEKTRONSKE POŠTE 

 Frekvenca (f%) Odstotek (%) 

Enkrat  20 9,4 

Dvakrat  4 1,9 

Trikrat 0 0 

Več kot trikrat  1 0,5 

Skupaj  25 11,8 

Tabela 14: Pogostost spletnega nasilja preko elektronske pošte (N=25) 

6.8 Analiza hipotez 
 

H1: Med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike glede izkušnje s spletnim nasiljem, 

pri čemer imajo dekleta več izkušenj s spletnim nasiljem kot fantje. 

Za preverjanje te hipoteze smo uporabili spremenljivke, v katerih so dijaki poročali o pogostosti 

posamezne vrste spletnega nasilja. Ker je bilo poročanje o nasilju kategorična oziroma 

ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje razlik uporabili neparametrični Mann Whitney U-

test. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0,05) med spoloma  

v pogostosti spletnega nasilja preko sms-sporočil, telefonskih klicev in preko fotografij oziroma 

posnetkov, prejetih preko mobilnega telefona. V nasilju preko spletnih aplikacij in elektronske 

pošte pa statistično pomembnih razlik (p > 0,05) nismo uspeli dokazati. Kot je razvidno iz tabele 

15, so dekleta na vseh zajetih področjih spletnega nasilja dosegle višji povprečni rang, zato na 

tej podlagi sklepamo, da so dekleta statistično pogosteje izpostavljena nasilju preko sms-

sporočil, telefonskih klicev in preko fotografij oziroma posnetkov, prejetih preko mobilnega 

telefona, kot fantje. Na podlagi teh rezultatov hipotezo 1 delno potrdimo.  
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SPOL:  N 

Povprečni 

rang U Z p 

Kolikokrat si že doživel 

nasilje preko sms-sporočil?  

moški  75 95,25 

4293,500 -1,983 ,047 ženski 133 109,72 

Skupaj 208  

Kako pogosto si doživel 

nasilje preko telefonskih 

klicev? 

moški  75 89,35 

3851,500 -3,100 ,002 ženski 133 113,04 

Skupaj 208  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko fotografij ali posnetkov 

prejetih preko mobilnega 

telefona? 

moški  75 94,70 

4252,500 -2,003 ,045 
ženski 133 110,03 

Skupaj 
208  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko aplikacij? 

moški  75 95,81 

4336,000 -1,731 ,083 ženski 133 109,40 

Skupaj 208  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko elektronske pošte? 

moški  75 108,59 

4680,500 -1,306 ,192 ženski 133 102,19 

Skupaj 208  

Tabela 15: Povprečni rangi za izkušnje s spletnim nasiljem glede na spol in rezultati Mann Whitney U-testa (N=208) 

Za preverjanje razlik v pogostosti nasilja glede na spol smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. 

Ker je bila kršena predpostavka homogenosti varianc, saj je bil Levenov test statistično 

pomemben, smo za preverjanje razlik upoštevali Welchev popravek, F = 5,44, p = 0,021. 

Dekleta (M = 2,02, SD = 0,87) so dosegla višje povprečje kot fantje (M = 1,61, SD = 0,74), 

rezultati testa pa so pokazali, da med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike, t 

(174,44) = -3,62, p < 0,001. To pomeni, da dekleta pogosteje doživljajo spletno nasilje kot 

fantje, zato na podlagi tega hipotezo 1 potrdimo. 

 

H2: Več spletnega nasilja se pojavlja preko novejših aplikacij (Snapchat, Whatsapp, Instagram) 

kot preko starih (Twitter, Facebook, MSN Messenger). 

Najprej smo preverili, katere aplikacije dijaki uporabljajo za komunikacijo z vrstniki. Ker je 

bilo pri tem vprašanju možno izbrati več odgovorov, smo za lažjo primerjavo rezultate 

preračunali na 100 %. Facebook uporablja 38,1 % dijakov, 28,1 % Instagram, 24,8 % Snapchat. 

Whatsapp uporablja 5,4 % dijakov in Twitter 3,4 % dijakov, medtem kot MSN Messenger samo 

0,2 %.  

 

Nato smo preverili preko katerih aplikacij so dijaki doživeli spletno nasilje. Ker je bilo pri 

vprašanju možno izbrati več odgovorov, smo rezultate za lažjo primerjavo preračunali na  

100 %. Največ (62, 1 %) dijakov, je doživelo nasilje preko Facebooka. Sledita Instagram  

(22,9 %) in Snapchat (12,9 %), medtem ko je preko Whatsappa doživelo spletno nasilje 2,1 % 

dijakov, preko MSN Messengerja in Twitterja pa nobeden. 114 (54,55 %) dijakov nasilja preko 

spletih aplikacij ni doživelo, kar je prikazano v rezultatih opisne statistike. Če seštejemo 

odstotek dijakov, ki je doživel spletno nasilje preko novejših aplikacij (Snapchat, Whatsup in 

Instagram), ugotovimo, da je nasilje preko teh aplikacij doživelo 56, 9 % dijakov, medtem ko 

je spletno nasilje preko starih aplikacij (Twitter, Facebook, MSN Messenger) doživelo 62,1 %, 
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pri čemer so ga doživeli samo preko aplikacije Facebook. Test enake verjetnosti je pokazal, da 

obstaja statistično pomembna razlika med odstotki, χ2(1) = 8,26, p = 0,004. Na podlagi vseh 

prikazanih rezultatov hipotezo 2 zavrnemo, saj so dijaki še vedno v višjem odstotku 

izpostavljeni nasilju preko Facebooka, kot preko novejših aplikacij (Snapchat, Whatsup in 

Instagram). 
 

H3: Med vrstami srednjih šol obstajajo glede pojavljanja spletnega nasilja statistično 

pomembne razlike, več spletnega nasilja se pojavlja na poklicnih srednjih šolah. 

Za preverjanje te hipoteze smo uporabili spremenljivke, v katerih so dijaki poročali o pogostosti 

posamezne vrste spletnega nasilja. Ker je bilo poročanje o nasilju kategorična oziroma 

ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje razlik uporabili neparametrični Mann Whitney U-

test. S pridobljenimi rezultati nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik med vrstami 

srednjih šol v pogostosti nobenega izmed zajetih vrst spletnega nasilja (p > 0,05). To pomeni, 

da so dijaki približno enako pogosto izpostavljeni zajetim vrstam spletnega nasilja ne glede na 

vrsto srednje šole, ki jo obiskujejo. Na podlagi teh rezultatov hipotezo 3 zavrnemo.  

 

Rangi    

 
KATERO SREDNJO ŠOLO 

OBISKUJEŠ?  N 

Povprečni 

rang U Z p 

Kolikokrat si že doživel 

nasilje preko sms sporočil?  

Gimnazijo 118 107,83 

5035,500 -,918 ,359 Srednjo poklicno 91 101,34 

Skupaj 209  

Kako pogosto si doživel 

nasilje preko telefonskih 

klicev? 

Gimnazijo 118 106,42 

5201,000 -,441 ,659 Srednjo poklicno 91 103,15 

Skupaj 209  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko fotografij ali posnetkov 

prejetih preko mobilnega 

telefona? 

Gimnazijo 118 101,11 

4910,000 -1,200 ,230 
Srednjo poklicno 91 110,04 

Skupaj 
209  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko aplikacij? 

Gimnazijo 118 100,97 

4894,000 -1,213 ,225 Srednjo poklicno 91 110,22 

Skupaj 209  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko elektronske pošte? 

Gimnazijo 118 103,08 

5142,000 -,930 ,352 Srednjo poklicno 91 107,49 

Skupaj 209  

Tabela 16: Povprečni rangi za izkušnje s spletnim nasiljem glede na vrsto srednje šole in rezultati Mann Whitney U-testa 

(N=209) 

Hipotezo 3 lahko analiziramo tudi v združeni spremenljivki. Ker je bila spremenljivka 

pogostost nasilja porazdeljena približno normalno, kar smo prikazali pi izračunu opisne 

statistike spremenljivke, ki je prikazan pri hipotezi 1, smo za preverjanje razlik v vrsti srednje 

šole uporabili t-test za neodvisne vzorce. Z Levenovim testom smo preverili, da predpostavka 

o homogenosti varianc ni bila kršena, F = 0,04, p = 0,836. Dijaki, ki obiskujejo gimnazijo, so 

dosegli nižje povprečje (M = 1,86, SD = 0,84) kot dijaki, ki obiskujejo srednjo poklicno šolo 

(M = 1,89, SD = 0,86), vendar je t-test za neodvisne vzorce v našem primeru pokazal statistično 
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nepomembne razlike v pogostosti nasilja glede na vrsto srednje šole, t (207) = -0,18, p = 0,857. 

To pomeni, da so dijaki približno enako pogosto izpostavljeni spletnemu nasilju ne glede na 

vrsto srednje šole, ki jo obiskujejo. Na podlagi teh rezultatov hipotezo 3 zavrnemo.  

 

6.9 Dodatne analize 
Kot je razvidno iz tabele 17, je večina dijakov v približno enakem odstotku izbrala vse 

možnosti o tem, kaj zanje predstavlja spletno nasilje. Največkrat so izbrali, da je spletno nasilje 

žaljenje osebe preko spletnih klepetalnic, Facebook-a in podobnih aplikacij. Najmanjkrat pa 

so izbrali, da je spletno nasilje objavljanje zasebnih pogovorov z drugimi brez njihove 

odobritve. Vsak dijak je imel možnost izbire več odgovorov hkrati.  

 

 

Odgovori  

N Odstotek (%) 

Nasilje Kraja osebnih informacij z računalnika, 

mobitela ali druge elektronske naprave.  
169 8,2 % 

Grožnje preko spletnih klepetalnic, 

Facebook-a in podobnih aplikacij.  
169 8,2 % 

Žaljenje osebe preko spletnih klepetalnic, 

Facebook-a in podobnih aplikacij.   
175 8,5 % 

Izključenost nekoga iz spletne klepetalnice, 

Facebook pogovora ipd.  
146 7,1 % 

Objavljanje lažnih fotografij na internetu in 

obrekovanje.  
145 7,0 % 

Objavljanje zasebnih pogovorov z drugimi 

brez njihove odobritve.  
141 6,8 % 

Pošiljanje škodljive vsebine preko 

elektronske pošte.  
160 7,8 % 

Pošiljanje škodljivih vsebin drugim o tebi.  145 7,0 % 

Pošiljanje škodljivih vsebin tebi.  153 7,4 % 

Kraja posameznikove spletne identitete. 170 8,3 % 

Norčevanje iz posameznikovih 

komentarjev.  
173 8,4 % 

Pošiljanje žaljivih SMS-ov osebi.  154 7,5 % 

Telefonski klici, ki so žaljivi in vsebujejo 

grožnje. 
159 7,7 % 

Skupaj 2059 100,0 % 

Tabela 17: Prikaz odgovorov, kaj dijaki pojmujejo pod spletnim nasiljem (N=212) 

6.9.1 Pogostost nasilja in vpogled staršev do vsebin na elektronskih 

napravah dijakov 
Za preverjanje razlik v pogostosti nasilja glede vpogleda staršev do dijakovih vsebin na 

elektronskih naprav smo uporabili spremenljivke, v katerih so dijaki poročali o pogostosti 

posamezne vrste spletnega nasilja. Ker je bilo poročanje o nasilju kategorična oziroma 
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ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje razlik uporabili neparametrični Mann Whitney  

U-test. Rezultati so pokazali, da statistično pomembne razlike (p < 0,05) glede na nadzor staršev 

obstajajo samo pri pogostosti nasilja preko elektronske pošte, v pogostosti preostalih oblik 

spletnega nasilja glede na nadzor staršev, pa nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05). Kot je razvidno iz povprečnih rangov, dijaki, pri katerih imajo starši vpogled v 

vsebino njihovih telefonov oziroma osebnih računalnikov, pogosteje doživljajo nasilje preko 

elektronske pošte. Pri nasilju preko telefona (SMS-sporočila, klici) dijaki redkeje doživljajo 

nasilje, če imajo starši vpogled v vsebino njihovega telefona, medtem ko se pri nasilju preko 

poslanih posnetkov in preko aplikacij kažejo obratne tendence. Dijaki so torej pogosteje deležni 

takšnih tipov spletnega nasilja, kljub temu da imajo starši vpogled v vsebino njihovega telefona 

ali osebnega računalnika.  

 

 

 

 

  

 
ALI IMAJO STARŠI 

VPOGLED V VSEBINO 

TVOJEGA MOBILNEGA 

TELEFONA ALI OSEBNEGA 

RAČUNALNIKA? N 

Povprečni 

rang U 

Z p 

Kolikokrat si že doživel 

nasilje preko sms sporočil?  

DA 53 98,50 

3789,500 -,853 ,394 NE 153 105,23 

Skupaj 206  

Kako pogosto si doživel 

nasilje preko telefonskih 

klicev? 

DA 53 98,60 

3795,000 -,792 ,428 NE 153 105,20 

Skupaj 206  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko fotografij ali posnetkov 

prejetih preko mobilnega 

telefona? 

DA 53 112,62 

3571,000 -1,469 ,142 
NE 153 100,34 

Skupaj 
206  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko aplikacij? 

DA 53 111,95 

3606,500 -1,330 ,183 NE 153 100,57 

Skupaj 206  

Kolikokrat si doživel nasilje 

preko elektronske pošte? 

DA 53 112,31 

3587,500 -2,205 ,027 NE 153 100,45 

Skupaj 206  

Tabela 18: Dostop staršev do vsebin računalnika in mobilnega telefona in pogostost nasilja ter rezultati Mann Whitney U-testa 

(N=206) 

 

6.9.2 Pozicija računalnika in pogostost nasilja 
Za preverjanje razlik v pogostosti nasilja glede na pozicijo računalnika smo uporabili 

spremenljivke, v katerih so dijaki poročali o pogostosti spletnega nasilja preko računalnika. Ker 

je bilo poročanje o nasilju kategorična oziroma ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje 

razlik uporabili neparametrični Mann Whitney U-test. Dijaki, ki imajo računalnik v svoji sobi, 
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so dosegli višji povprečni rang (107,27) kot dijaki, pri katerih je računalnik v skupnem prostoru 

(99,09), vendar s t-testom nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik, χ2 (1) =  0,94, p 

= 0,332 . Tudi pri nasilju preko elektronske pošte ni bilo moč dokazati statistično pomembnih 

razlik  glede na pozicijo računalnika, χ2 (1) =  0,22, p = 0,640, čeprav so dijaki, ki imajo 

računalnik v svoji sobi, dosegli nižji povprečni rang (104,32) kot dijaki, pri katerih je računalnik 

v skupnem prostoru (106,78). To pomeni, da dijaki približno enako pogosto doživljajo nasilje 

preko aplikacij in elektronske pošte, ne glede na lokacijo računalnika. 

 

6.9.3 Trajanje nasilja in nadzor staršev 
Za preverjanje razlik v trajanju nasilja glede na nadzor staršev smo uporabili spremenljivke, v 

katerih so dijaki poročali o trajanju posamezne vrste spletnega nasilja. Ker je bilo poročanje o 

trajanju nasilja kategorična oziroma ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje razlik 

uporabili neparametrični Mann Whitney U-test. Rezultati so pokazali, da statistično pomembne 

razlike (p < 0,05) glede na nadzor staršev, obstajajo pri trajanju nasilja preko telefonskih klicev 

in preko aplikacij, v trajanju preostalih oblik spletnega nasilja glede na nadzor staršev statistično 

pomembnih razlik ni bilo moč dokazati (p > 0,05). Kot je razvidno iz tabele 19, je bilo trajanje 

nasilja preko telefonskih klicev krajše, če so imeli starši vpogled v vsebino telefona, medtem 

ko je bilo trajanje nasilja preko spletnih aplikacij daljše, kljub temu da so imeli starši vpogled 

v vsebino telefona oziroma osebnega računalnika. Pri ostalih oblikah spletnega nasilja je bilo 

trajanje nasilja približno enako, ne glede na možen vpogled staršev v vsebino na telefonu ali 

osebnem računalniku. 

   

 
Ali imajo starši vpogled v 

vsebino tvojega mobilnega 

telefona ali osebnega 

računalnika? N 

Povprečni 

rang U 

Z p 

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko sms-sporočil? 

DA 15 32,47 

367,000 -,353 ,724 NE 52 34,44 

Skupaj 67  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko telefonskih klicev? 

DA 20 29,68 

383,500 -2,460 ,014 NE 60 44,11 

Skupaj 80  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko fotografij ali 

posnetkov? 

DA 25 48,36 

541,000 -1,756 ,079 NE 57 38,49 

Skupaj 82  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko aplikacij? 

DA 28 56,09 

627,500 -2,312 ,021 NE 64 42,30 

Skupaj 92  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko elektronske pošte?  

DA 11 13,00 

77,000 ,000 1,000 NE 14 13,00 

Skupaj 25  

Tabela 19: Trajanje nasilja in nadzor staršev ter rezultati Mann Whitney U-testa (N=25 do 92) 

 



33 

 

6.9.4 Trajanje nasilja in spol 
Za preverjanje razlik v trajanju nasilja glede na spol smo uporabili spremenljivke, v katerih so 

dijaki poročali o trajanju posamezne vrste spletnega nasilja. Ker je bilo poročanje o trajanju 

nasilja kategorična oziroma ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje razlik uporabili 

neparametrični Mann Whitney U-test, s katerim nismo uspeli dokazati statistično pomembnih 

razlik glede na spol v trajanju navedenih oblik spletnega nasilja (p > 0,05). To pomeni, da je 

bilo trajanje nasilja približno enako pri dekletih in fantih, ne glede na obliko spletnega nasilja. 

   

 

SPOL:  N 

Povprečni 

rang U 

Z p 

KAKO DOLGO JE TRAJALO 

NASILJE PREKO SMS 

SPOROČIL? 

moški  20 32,95 

449,000 -,676 ,499 ženski 50 36,52 

Skupaj 70  

KAKO DOLGO JE TRAJALO 

NASILJE PREKO 

TELEFONSKIH KLICEV? 

moški  22 39,36 

613,000 -,503 ,615 ženski 60 42,28 

Skupaj 82  

KAKO DOLGO JE TRAJALO 

NASILJE PREKO 

FOTOGRAFIJ ALI 

POSNETKOV? 

moški  24 40,94 

682,500 -,260 ,795 
ženski 59 42,43 

Skupaj 
83  

KAKO DOLGO JE TRAJALO 

NASILJE PREKO 

APLIKACIJ? 

moški  28 45,16 

858,500 -,550 ,583 ženski 66 48,49 

Skupaj 94  

KAKO DOLGO JE TRAJALO 

NASILJE PREKO 

ELEKTRONSKE POŠTE?  

moški  12 12,08 

67,000 -,801 ,423 ženski 13 13,85 

Skupaj 25  

Tabela 20: Povprečni rangi glede trajanje nasilja in spola ter rezultati Mann Whitney U-testa (N=25 do 94) 

 

6.9.5 Trajanje nasilja in letnik 
Za preverjanje razlik v trajanju nasilja glede na letnik smo uporabili spremenljivke, v katerih 

so dijaki poročali o trajanju posamezne vrste spletnega nasilja. Ker je bilo poročanje o trajanju 

nasilja kategorična oziroma ordinalna spremenljivka, smo za preverjanje razlik uporabili 

neparametrični Kruskal-Wallis test. Rezultati so pokazali, da nismo uspeli dokazati statistično 

pomembne razlike glede na letnik v trajanju navedenih oblik spletnega nasilja (p > 0,05). To 

pomeni, da je bilo trajanje nasilja približno enako pri dijakih vseh letnikov, ne glede na obliko 

spletnega nasilja. 

    

 

LETNIK:  N 

Povprečni 

rang 

Χ2 df p 

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko sms sporočil? 

1. letnik  8 34,38 1,388 4 ,846 

2. letnik  6 29,33 

3. letnik 19 33,24 
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4. letnik 34 37,99 

5. letnik 3 37,00 

Skupaj 70  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko telefonskih klicev? 

1. letnik  11 28,95 6,482 4 ,166 

2. letnik  10 34,40 

3. letnik 23 41,65 

4. letnik 32 47,81 

5. letnik 6 42,08 

Skupaj 82  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko fotografij ali 

posnetkov? 

1. letnik  13 39,23 2,627 4 ,622 

2. letnik  10 45,45 

3. letnik 18 42,92 

4. letnik 33 39,62 

5. letnik 10 52,55 

Skupaj 84  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko aplikacij? 

1. letnik  13 49,08 1,484 4 ,830 

2. letnik  13 42,73 

3. letnik 23 45,46 

4. letnik 42 49,68 

5. letnik 4 58,63 

Skupaj 95  

Kako dolgo je trajalo nasilje 

preko elektronske pošte?  

1. letnik  8 11,38 2,195 3 ,533 

3. letnik 4 13,50 

4. letnik 11 14,55 

5. letnik 2 10,00 

Skupaj 25  

Tabela 21: Povprečni rangi glede trajanje nasilja in letnik ter rezultati Kruskal-Wallis testa (N= 25 do 95) 

 

6.9.6 Povzročitelji spletnega nasilja 
Na vprašanje, kdo ti je pošiljal ali ti še pošilja sms-sporočila s škodljivo vsebino, je 24 (11,3 %) 

dijakov odgovorilo, da ne vedo, 18 (8,5 %) dijakov je poročalo, da je bila to skupina oseb. 

Enako število, torej 14 (6,6 %) dijakov, je poročalo, da jim je sms-sporočila s škodljivo vsebino 

pošiljala ena oseba ali dve. Trije (1,4 %) dijaki na vprašanje niso odgovorili, 139 (65,6 %) 

dijakov pa nasilja preko sms-sporočil ni doživelo. Na vprašanje, kdo te je najpogosteje klical in 

bil nad teboj nasilen med telefonskim pogovorom, je 45 (21,2 %) dijakov odgovorilo, da ne 

vedo, 16 (7,5 %) jih je poročalo, da sta bili to dve osebi. 12 (5,7 %) dijakov je poročalo, da je 

bila to ena oseba in 9 (4,2 %) dijakov, da je bila do njih preko telefona nasilna skupina oseb. 

Trije (1,4 %) dijaki na vprašanje niso odgovorili, 127 (61,3 %) dijakov pa nasilja preko 

telefonskega pogovora ni doživelo. Na vprašanje, kdo ti je pošiljal fotografije ali posnetke s 

škodljivo vsebino je 33 (15,6 %) dijakov odgovorilo, da jim je te pošiljala skupina oseb, 21  

(9,9 %) dijakov pa ne ve, kdo je bil nasilnež. Enako število, torej 15 (7,1 %) dijakov je poročalo, 

da jim je posnetke ali fotografije s škodljivo vsebino pošiljala ena oseba ali dve. Trije (1,4 %) 
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dijaki na vprašanje niso odgovorili, 125 (59,0 %) dijakov pa nasilja preko fotografij ali 

posnetkov s škodljivo vsebino ni doživelo. Na vprašanje, kdo ti je pošiljal škodljivo vsebino 

preko aplikacij, je 47 (22,2 %) dijakov odgovorilo, da jim je to pošiljala skupina oseb, 23  

(10,8 %) pa da jim jo je pošiljala ena oseba. 12 (5,7 %) dijakov je poročalo, da ne vedo, kdo je 

bil nasilnež in 13 (6,1 %), da sta jim škodljivo vsebino preko aplikacij pošiljali dve osebi. Trije 

(1,4 %) dijaki na vprašanje niso odgovorili, 114 (53,8 %) dijakov preko aplikacij ni prejelo 

škodljive vsebine. Na vprašanje, kdo je tebi ali drugim o tebi pošiljal škodljivo vsebino preko 

elektronske pošte, je 10 (4,7 %) dijakov odgovorilo, da jim je to pošiljala ena oseba, 7 (3,3 %) 

dijakov je poročalo, da jim jo je pošiljala skupina oseb. 6 (2,8 %) dijakov ne ve, kdo je bil 

nasilnež, 2 (0,9 %) dijaka pa sta poročala, da sta jima škodljivo vsebino preko elektronske pošte 

pošiljali dve osebi. Trije (1,4 %) dijaki na vprašanje niso odgovorili, 184 (86,8 %) dijakov pa 

nasilja preko elektronske pošte ni doživelo. Iz teh posameznih analiz sklepamo, da pri spletnem 

nasilju, povezanem s telefonom, večina dijakov poroča, da so nasilje izvajale skupine oseb ali 

da ne vedo, kdo je bil nasilnež. Najmanj pogosto je nasilje izvajala samo ena oseba. Pri spletnem 

nasilju, vezanem na aplikacije in elektronsko pošto, pa je večinoma nasilje izvajala skupina 

oseb ali ena oseba.  

 

6.9.7 Povezava med poročanjem o nasilju in njegovo pogostostjo   
Ker je bila spremenljivka poročanje o nasilju ordinalna, smo za preverjanje povezave uporabili 

Spearmanov korelacijski koeficient. Ta je pokazal, da obstaja statistično pomembna nizka 

pozitivna povezava med pogostostjo nasilja in poročanjem o nasilju, rs = 0,15, p = 0,037. To 

pomeni, da pogosteje, kot so dijaki doživeli spletno nasilje, večja verjetnost je, da bi o njem 

poročali na tem vprašalniku in obratno. 

 

6.9.8 Analiza odprtih tipov vprašanj 
Z odprtim tipom vprašanj sem preverjala vprašanje, ali imajo starši vpogled v vsebino 

dijakovega mobilnega telefona ali računalnika. Dijaki so navajali tudi več razlogov skupaj. 

Tisti, ki so na vprašanje pritrdili, so podali naslednje odgovore:  

 

ODGOVORI FREKVENCA ODSTOTEK 

(%) 

Jim dovolim, vendar tega ne počnejo 16   29,1 % 

Si med seboj zaupamo, zato pred njimi 

nimam kaj skrivat 

15   27,3 % 

Hočejo vedet, kaj počnem na telefonu 

in osebnem računalniku 

10  18,2 % 

Glede na to, da so odgovorni zame, 

imajo tudi pravico do tega  

6   11 % 

Skupna uporaba računalnika  4  7,3 % 

Ker je to bil pogoj za uporabo 2  3,6 % 

Starši telefon ali računalnik kar 

vzamejo in pregledajo  

2  3,6 % 

Tabela 22: Analiza odprtega vprašanja, ali imajo starši vpogled v vsebino dijakovega mobitela ali računalnika za odgovor DA 

(N=53) 
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ANALIZA REZULTATOV:  

Na vprašanje, ali imajo starši vpogled v tvoj osebni računalnik ali telefon, so tisti, ki so 

odgovorili pritrdilno, največkrat navajali odgovor, da jim to sicer dovolijo, vendar starši tega 

ne počnejo. Ta odgovor se je pojavil šestnajstkrat (29,1 %). Naslednji najpogostejši argument 

je vezan na medsebojno zaupanje med anketiranci in starši, zato dijaki menijo, da pred starši 

nimajo kaj skrivat. Ta odgovor se je pojavil petnajstkrat (27,3 %). Tretji najpogostejši argument 

je, da hočejo starši vedet, kaj njihov otrok počne na telefonu oziroma mobitelu. Ta odgovor se 

je pojavil  desetkrat (18,2 %). Sledijo odgovori, ki so bili najmanj zastopani: »glede na to, da 

so odgovorni zame, imajo tudi pavico do tega« (11 %), skupna uporaba računalnika s starši 

(7,3 %), odgovora »ker je bil to pogoj za uporabo« in »starši telefon ali računalnik kar vzamejo 

in pregledajo« pa sta bila zastopana vsak po dvakrat (3,6 %).   

Analizirali bomo odgovore, pri katerih so anketiranci odgovorili nikalno. Dijaki so navajali tudi 

več razlogov skupaj. Podali so naslednje odgovore:    

 

ODGOVORI FREKVENCA ODSTOTEK 

(%) 

To je moja zasebnost  38  34,9  

Imam zaklenjen telefon in računalnik, 

tako da ne moreta dostopat do vsebine  

15  13,8  

Mobitel in računalnik sta moji lastnini 13  12  

Je poseg v mojo osebno svobodo 9  8,2  

Si medsebojno zaupamo  9  8,2  

Ne zdi se mi primerno 8  7,3  

Jim »pač« ne dovolim 6  5,5  

Sem samostojna oseba  6  5,5  

Sem polnoletna oseba  4  3,7  

Ne živim več pri starših  1  1  
Tabela 23: Analiza odprtega vprašanja, ali imajo starši vpogled v vsebino dijakovega mobitela ali računalnika za odgovor NE 

(N=153) 

ANALIZA REZULTATOV:  

Na vprašanje, ali imajo starši vpogled v tvoj osebni računalnik ali telefon, so tisti, ki so 

odgovorili nikalno, največkrat navajali odgovor, da tega ne dovolijo zaradi posega v zasebnost. 

Ta odgovor se je pojavil osemintridesetkrat. Drugi najbolj zastopani odgovor je, da si zaklenejo 

telefon ali računalnik ter tako preprečijo vpogled staršem v vsebino. Ta odgovor je bil zastopan 

petnajstkrat. Tretji najpogostejši odgovor je, da je telefon oziroma računalnik njihova lastnina. 

Ta odgovor se pojavi pri trinajstih anketirancih. Sledijo še naslednji argumenti: odgovora »je 

poseg v mojo osebno svobodo« in »si medsebojno zaupamo« sta zastopana vsak po devetkrat, 

»ne zdi se mi primerno« se pojavi osemkrat, odgovora »jim pač ne dovolim« in »sem 

samostojna oseba« se pojavita vsak po šestkrat, najmanj zastopana pa sta bila odgovora »sem 

polnoletna oseba« in » ne živim več pri starših«.  

Zanimalo me je tudi, kaj dijaki in dijakinje, predlagajo kot rešitve za zmanjšanje spletnega 

nasilja. Podali so naslednje predloge:  
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ODGOVORI FREKVENCA ODSTOTEK 

(%) 

Na šolski ravni mlade ozaveščat o pojavu 

spletnega nasilja (predavanja in delavnice) 

39  14,6 % 

Zavaruješ osebne informacije 27  10,1 % 

Strožji ukrepi proti nasilnežu, kamor naj se 

vključi tudi policija  

23  8,6 % 

Zakleneš profil in med prijatelje sprejemaš 

samo ljudi, ki jih poznaš  

18  6,8 % 

Nasilneža blokiraš oziroma izbrišeš s seznama 

oseb, ki lahko vidijo tvoj profil  

17  6,4 % 

Izobraževanje staršev in pedagoških delavcev 

o spletnem nasilju 

16  

 

6 % 

Paziš, kaj objaviš na spletnih aplikacijah 16  6 % 

Ustvarit aplikacije, preko katerih bi lahko 

nasilneže prijavili direktno na policijo  

14  5,3 % 

Ignoriraš nasilne objave  13  4,9 % 

Odjava iz spletnih strani  11  4,1 % 

Nudenje ustrezne pomoči žrtvam  10  3,8 % 

Omejiti dostop do aplikacij 9  3,4 % 

Soočiti se z nasilnežem iz oči v oči 9  3,4 % 

Izkušnjo s spletnim nasiljem poveš odraslim 

osebam 

8  3 % 

Ozaveščat o varni uporabi interneta 8  3 % 

Starši naj vzgajajo otroka na način, da ve, da 

nasilje ni sprejemljivo vedenje 

7  2,6 % 

Več druženja v živo  5  1,9 % 

Starši naj imajo dostop do naših telefonov in 

računalnikov  

5  1,9 % 

Ustvariš si močna gesla  4  1,5 % 

Ne puščaš telefona ali računalnika 

odklenjenega, če si v večji družbi  

3  1,1 % 

Ne vidim nobenih rešitev, dokler bo tehnika 

vlada svetu 

2  0,7 % 

Medsebojno zaupanje med tabo in starši 1  0,4 % 

Napotki, kako se odzvati, če si žrtev nasilja 1  0,4 % 
Tabela 24: Analiza odprtega vprašanja, katere rešitve dijaki predlagajo za zmanjšanje spletnega nasilja 

ANALIZA REZULTATOV:  

Kot je razvidno iz razpredelnice 24, je največ anketirancev kot rešitev podalo odgovor, da si 

želijo več ozaveščanja o spletnem nasilju v šoli preko predavanj in delavnic (14,6 %). Sledi 

predlog, da bolje zavarujemo osebne informacije, ki jih delimo preko spleta. Ta odgovor je 

podalo 27 anketirancev, kar znaša 10,1 %. Na tretjem mestu je predlog o strožjih rešitvah proti 

nasilnežem ob pomoči policije (8,6 %), nato predlog, da imamo profil na socialnih omrežjih 

zaklenjen in med prijatelje sprejemamo samo osebe, ki jih poznamo (6,8 %), v primeru pojava 

pa nasilneža zbrišeš s seznama oseb, ki imajo dostop do tvojega profila (6,4 %). Kot naslednji 

najpogostejši rešitvi predlagajo izobraževanje staršev in pedagoških delavcev o spletnem 

nasilju in da paziš, kaj objaviš na internetu. Vsak od teh odgovorov ima 6,0-% delež. Eden 

izmed predlogov je tudi, da bi ustvarili aplikacije, preko katerih bi lahko nasilneže prijavili 
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direktno policiji (5,3 %). Sledijo predlogi, kot so ignoriranje nasilnih objav (4,9 %), odjava iz 

spletnih strani (4,1 %), nudenje ustrezne pomoči žrtvam (3,8 %), omejitev dostopa do aplikacij 

in soočenje z nasilnežem iz oči v oči, ki sta bila zastopana enako (3,4 %), izkušnjo s spletnim 

nasiljem poveš odraslim osebam in ozaveščanje o varni uporabi interneta, ki sta dosegla vsak 

po 3 %. Predlog naj starši vzgajajo otroka na način, da ve, da nasilje ni sprejemljivo vedenje, je 

dobil 2,6-% delež, več druženja v živo in starši naj imajo dostop do naših telefonov ter 

računalnikov sta dobila vsak po pet glasov,  ustvariš si močna gesla (1,5 %),  ne puščaš telefona 

ali računalnika odklenjenega, če si v večji družbi (1,1 %), ne vidim nobenih rešitev, dokler bo 

tehnika vlada svetu (0,7 %), predloga medsebojno zaupanje med tabo in starši ter podajanje 

napotkov, kako se odzvati, če si žrtev nasilja pa sta dobila vsak po en glas (0,4 %).  

 

6.10 Povzetek ugotovitev  
 

Največ dijakov v vzorcu je doživelo nasilje preko spletnih aplikacij in preko fotografij ali 

posnetkov. Sledi izkušnja z nasiljem preko telefonskih klicev in preko SMS-sporočil. Najmanj 

dijakov, ki so rešili spletni vprašalnik, je doživelo nasilje preko elektronske pošte. To seveda 

ne pomeni, da vsi dijaki v vzorcu nimajo odprtega računa za prejemanje elektronske pošte, 

ampak lahko morda najnižji odstotek izkušnje s spletnim nasiljem preko elektronske pošte 

pripišemo dejstvu, da objava škodljivega materiala na posameznikovem socialnem profilu 

doseže večje število ljudi, kar je ena izmed značilnosti spletnega nasilja in tudi cilj spletnega 

nasilneža (Giménez Gualdo, Hunter, Durkin, Arnaiz in Maquilón, 2014).        

Dekleta so na vseh zajetih področjih spletnega nasilja dosegale višji povprečni rang, kar 

pomeni, da so statistično pogosteje izpostavljene nasilju preko SMS-sporočil, telefonskih klicev 

in preko fotografij oziroma posnetkov, prejetih preko mobilnega telefona, kot fantje. To je 

potrdil tudi t-test za neodvisne vzorce. To pomeni, da so dekleta pogosteje žrtve spletnega 

nasilja kot pa fantje, kar sovpada z raziskavo avtorjev Kraft in Wang (2009). Na tem mestu se 

odpira vprašanje, ali so dekleta tudi pogosteje v vlogi spletnega nasilneža kot pa fantje.    

Dijaki v višjem odstotku uporabljajo aplikacijo Facebook, sledita Instagram in Snapchat. Preko 

teh aplikacij so dijaki tudi najpogosteje doživljali nasilje, pri čemer 114 dijakov nasilja preko 

spletnih aplikacij še ni doživelo. Nasilje so največkrat doživljali preko Facebook-a, niti en dijak 

ni poročal o izkušnji z nasiljem preko MSN Messenger-ja in Twitter-ja, kar pomeni, da sta to 

aplikaciji, preko katerih dijaki v vzorcu niso doživeli spletnega nasilja. Facebook, kot starejša 

aplikacija, je med reševalci vprašalnika še vedno največkrat uporabljena in se zato preko te 

aplikacije spletno nasilje največkrat pojavlja, ker je v našem vzorcu največ (62, 1 %) dijakov 

doživelo izkušnjo s spletnim nasiljem ravno preko Facebooka.  

Dijaki so približno enako pogosto izpostavljeni naštetim vrstam spletnega nasilja ne glede na 

vrsto srednje šole, ki jo obiskujejo, kar je pokazal tudi t-test za neodvisne vzorce. Ta rezultat 

lahko vnese dvom v prepričanja ljudi, ki verjamejo, da se na gimnazije vpisujejo mladi, ki so 

usmerjeni predvsem v učenje in ne iščejo težav in je posledično zaradi tega na gimnazijah manj 

nasilja kot v poklicnih srednjih šolah, obenem pa lahko ta rezultat spodbudi šolske svetovalne 

delavce, da raziščejo, v kolikšni meri se spletno nasilje pojavlja na njihovi šoli, bodisi gimnaziji 

ali poklicni srednji šoli.  

S t-testom  za neodvisne vzorce nismo uspeli dokazati statistično pomembnih razlik v 

pogostosti nasilja glede na nadzor staršev, obstajajo pa statistično pomembne razlike glede na 

nadzor staršev pri trajanju nasilja preko telefonskih klicev aplikacij, kar pomeni, da je bilo 

nasilje preko telefonskih klicev krajše, če so starši imeli vpogled v mobilni telefon, medtem ko 
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pa je bilo nasilje preko spletnih aplikacij daljše kljub starševskemu nadzoru nad vsebino 

telefona.  

Analiza je pokazala statistično pomembne razlike glede na spol in trajanje nasilja, to pomeni, 

da je bilo trajanje spletnega nasilja približno enako pri dekletih in fantih, ne glede na obliko 

spletnega nasilja.  

Pri spletnem nasilju, ki se pojavlja preko telefona, večina dijakov poroča, da je nasilje izvajala 

skupina oseb, kar lahko morda pripišemo  občutku skupinske moči, »več nas je, močnejši smo«, 

prav tako pa se tudi odgovornost in krivda razdeli med vse člane skupine. Med pogostejšimi 

odgovori je bil tudi ta, da nasilneža niso poznali, kar lahko pripišemo anonimnosti, ki jo spletno 

nasilje nasilnežu omogoča (Giménez Gualdo, Hunter, Durkin, Arnaiz in Maquilón, 2014). 

Najmanj pogosto je nasilje izvajala ena oseba. Pri spletnem nasilju, ki se je pojavljalo preko 

aplikacij ali elektronske pošte, pa je nasilnež večinoma bila ena oseba ali skupina.  

Na vprašanje, ali imajo starši vpogled v tvoj mobitel ali osebni računalnik, so dijaki, ki so 

odgovorili pritrdilno, kot argument največkrat podali, da staršem to dovolijo, vendar pa starši 

tega ne počnejo. Tukaj gre za medsebojno zaupanje in spoštovanje med starši in otroci. Tisti, 

ki so odgovorili, da starši nimajo vpogleda v njihove mobitele in računalnike, pa so to 

argumentirali največkrat z odgovorom, da je to njihova zasebnost.  

Kot rešitev za zmanjšanje spletnega nasilja so največkrat podali predlog, da je potrebno mlade 

na šolski ravni ozaveščati o spletnem nasilju s predavanji in delavnicami. Ta predlog lahko 

pripisujemo podatku, da še 42 % dijakov v vzorcu ni slišalo za spletno nasilje. Obstaja možnost, 

da šolski delavci in nenazadnje tudi starši, s tem problemom niso dovolj seznanjeni in bi jih 

bilo potrebno o tem izobraziti ali pa se jim ne zdi pomembno, da bi o njem govorili ter mlade 

zaščitili pred to izkušnjo. Sledi predlog o varovanju osebnih informacij na internetu. Naslednja 

dva predloga za zmanjševanje pojavnosti spletnega nasilja se nanašata na profil, ustvarjen na 

socialnih omrežjih, kjer dijaki predlagajo, da se profil zaklene in se med prijatelje sprejme samo 

osebe, ki jih poznamo, ter blokiramo ali odstranimo nasilneža s seznama oseba, ki spremljajo 

profil. Najmanj dijakov je predlagalo ignoriranje nasilnih objav, odjavo iz spletnih strani, kjer 

posameznik doživlja spletno nasilje ter nudenje ustrezne pomoči žrtvam.   
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7 SKLEP  
 

Nasilje med vrstniki je še vedno zelo prisotno v našem prostoru, vendar se je preoblikovalo v 

drugačne oblike, prilagojene našemu trenutnemu družbenemu in industrijskemu razvoju. Če 

pogledamo že opravljene raziskave na področju tradicionalnega medvrstniškega nasilja, 

opazimo, da se je razvoj medvrstniškega nasilja začel raziskovati leta 1995. Raziskavo, ki jo je 

opravil Olweus (1995), je pokazala, da je vsak sedmi učenec ali učenka žrtev medvrstniškega 

nasilja, kar pomeni, da je o izkušnji z medvrstniškim nasiljem poročalo 15 % (84 000) 

anketirancev od skupno 568 000. Dečki so pogosteje izpostavljeni trpinčenju kot deklice in 

največkrat so dečki tisti, ki imajo vlogo pri neposrednem nasilju. Približno 52 000 anketirancev 

(9 %) je že bilo žrtev medvrstniškega nasilja. Je pa Dekleva s sodelavci leta 1996 opravil 

raziskavo o medvrstniškem nasilju v Sloveniji. Ugotovili so, da 62 % učencev v tekočem letu 

ni imelo izkušnje z medvrstniškim nasiljem, 20 % občasno in 5 % tedensko. Največkrat je bilo 

nasilje verbalno (13,8 %) in fizično (6,2 %). Med letoma 2011 in 2012 sta raziskovanje 

medvrstniškega nasilja opravili tudi avtorici Cvek in Pšunder. Z raziskavo sta ugotovili, da je 

24,1 % anketirancev že bilo žrtev medvrstniškega nasilja, kar številčno sovpada z raziskavo, 

opravljeno leta 1996. Tako opazimo, da se v Sloveniji samoprijavljeno medvrstniško nasilje ni 

bistveno povečalo. Tudi ti avtorici sta z raziskavo ugotovili, da se največkrat pojavlja verbalno 

nasilje, sledi psihično in fizično. Tudi avtorji Lešnik Mugnaioni, Koren, Brejc in Logaj so leta 

2009 opravljali raziskavo. Ugotovili so, da se najpogosteje pojavlja verbalno nasilje (3,68 %), 

sledi psihično (3,19 %) in fizično (2,52 %). Opazimo, da z leti fizično nasilje izgublja moč, saj 

ga nadomešča psihično.  

Medvrstniško nasilje pa je v sodobnem času, ki poteka z razvojem tehnologije, dobilo novo 

pojavno obliko. Žal se vedno bolj kaže, da tehnologija zavzema v našem življenju pomembno 

mesto in kljub velikim pozitivnim učinkom, se kažejo tudi negativni, kot je spletno nasilje. Kot 

je pokazala raziskava, narejena med srednješolci in srednješolkami v tem magistrskem delu, je 

45,5 % dijakov že doživelo nasilje preko spletnih aplikacij in 40,2 % dijakov preko fotografij 

ali posnetkov, poslanih preko mobilnega telefona. Že predhodno opravljena raziskava (Li in 

Beran, 2007) je pokazala, da 182 vprašanih (42 %) še ni imelo izkušnje s spletnim nasiljem, 

248 vprašanih (58 %) pa jo je že imelo.  

Avtorji Slonje, Smith in Frisén (2012) so ugotovili, da je 10,6 % vprašanih že bilo žrtev 

spletnega nasilja, 7,6 % morda enkrat ali dvakrat ter 3,1 % bolj pogosto. Kot sredstvo spletnega 

nasilja so prednjačila instant sporočila (5,8 %), nato mobilni klici (2,7 %), tekstovna sporočila 

(2,5 %), fotografije oziroma posnetki (2,1 %), spletne strani (2 %), spletne klepetalnice (1,9 %) 

in elektronska pošta (0,9 %). Od vprašanih jih je 9,6 % poročalo, da so že bili sami nasilni preko 

elektronskih naprav. Pri tem so najpogosteje kot sredstvo uporabljali instant sporočila (5,3 %), 

tekstovna sporočila (2,6 %), spletne klepetalnice (2,1 %), spletne strani (2 %), fotografije 

oziroma posnetke (1,8 %), telefonske klice (1,6 %) in elektronsko pošto (0,9 %). 73 vprašanih 

(64,1 %) je odgovorilo, da so že bili spletni ustrahovalci in v večini so material poslali ali 

pokazali neposredno svoji žrtvi (64,1 %), precej pogosto (39,1 %) so material pokazali svojim 

prijateljem, 15,6 % jih je material naložilo na internet, da so ga lahko videli tudi ostali in 4,1 % 

jih je komentiralo slike na spletnih straneh, kjer so lahko ta komentar videli tudi drugi. 

Kot je pokazala empirična raziskava, so spletnemu nasilju pogosteje izpostavljena dekleta, kar 

sovpada z rezultati predhodnih raziskav. Avtorja Kraft in Wang (2009) sta v svoji raziskavi 

ugotovila, da je več deklet (63 %) doživelo spletno nasilje v primerjavi s fanti (37 %). Tudi 

raziskava, opravljena na Češkem, je pokazala, da je bilo 115 (27 %) učencev od 422 že žrtev 

spletnega nasilja, pri čemer so prednjačile deklice. Večina žrtev nasilneža pozna (ali pa vsaj 
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misli, da pozna) in to je navadno oseba v njihovem socialnem krogu (Mason, 2008). V 

raziskavi, ki sem jo opravljala v tem delu, pa je analiza pokazala, da so pri spletnem nasilju, 

kjer je orodje nasilja telefon, dijaki poročali, da so nasilje izvajale skupine oseb ali pa nasilneža 

ne poznajo. Pri spletnem nasilju, kjer je bilo orodje elektronska pošta ali aplikacije, pa so dijaki 

poročali, da je nasilje izvajala skupina oseb ali samo ena.      

Lokacija računalnika v otrokovem domu je bila v ospredju v raziskavi, ki so jo opravili avtorji 

Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla in Daciuk (2012), ugotovljena kot »dejavnik 

predvidevanja«, kar pomeni, da imajo otroci, ki uporabljajo računalnik in dostop do interneta 

na privatnih mestih, kot je njihova soba, višjo stopnjo tveganja za izkušnjo spletnega nasilja, 

kot otroci, ki imajo računalnik in dostop do interneta doma na bolj odprtih mestih, s čimer imajo 

starši večji nadzor nad otrokovim početjem na internetu. V raziskavi, izvedeni v tem delu, je 

bilo nasilje preko telefonskih klicev krajše, če so starši imeli nadzor nad vsebinami telefona, 

preko spletnih aplikacij pa daljše, kljub nadzoru staršev. Pri ostalih oblikah spletnega nasilja je 

bilo trajanje neodvisno od starševskega nadzora.  

V prihodnosti bi lahko raziskavo razširili in ponovili na večjem vzorcu, ki bi nam omogočil še 

bolj natančne rezultate, katere bi lahko med drugim tudi posplošili na celotno populacijo. V 

raziskavi nisem preverjala spletnega nasilja v klepetalnicah ali na forumih, kjer se zagotovo 

pojavlja. Prav tako nisem zajela srednjih šol iz vseh regij, ampak samo iz Podravske, tako lahko 

bi v prihodnosti zbrali podatke še iz ostalih regij. Prav tako v tej raziskavi nisem preverjala, ali 

so vprašani kdaj sami izvajali nasilje, kar bi odprlo drugi vidik spletnega nasilja.  

Kot morebitne rešitve pri zmanjševanju nasilja predlagam izoblikovanje delavnic s celostnim 

pristopom. Najprej predlagam delavnice za šolske svetovalne delavce, kjer bi se jim podalo 

osnovne informacije o spletnem nasilju, pozneje pa bi ti na svoji šoli organizirali delavnice 

oziroma predavanje za učence, ostale šolske delavce in tudi starše, kjer bi pridobljeno znanje o 

spletnem nasilju posredovali naprej. S celostnim pristopom bi tako imela šola več možnosti za 

hitro prepoznavo spletnega nasilja in tudi hiter odziv nanj. Kot naslednje predlagam 

izoblikovanje plakatov o spletnem nasilju, ki naj bodo izobešeni na vsaki šoli na vidnem mestu. 

S plakati bi učenci vedno dostopali do osnovnih informacij v zvezi s spletnim nasiljem, 

istočasno pa bi jih spodbujali, naj o spletnem nasilju, če ga doživijo ali vedo za nekoga, ki ga 

doživlja, poročajo. Moj naslednji predlog apeliram na šolske svetovalne delavce. Ti naj 

ustvarijo z učenci odnos, ki naj temelji na zaupanju in varnem okolju za poročanje o spletnem 

nasilju. Svetovalni delavci naj bodo dostopni in naj problema spletnega nasilja ne zanemarjajo. 

Če je le možno, naj svetovalni delavec sooči nasilneža in žrtev iz oči v oči, pri čemer naj si 

prizadeva za učinkovito razrešitev situacije. Po potrebi lahko uporabi tudi mediacijske tehnike. 

S takšnim pristopom bo nasilneža opozoril, da njegovo dejanje ni neopaženo.  

Socialni pedagogi smo v šolah največkrat prisotni v vlogi svetovalnih delavcev in v tej vlogi se 

moramo zavedati problematike spletnega nasilja, zato je pomembno, da se znamo s spletnim 

nasiljem soočiti in ga preprečevati, hkrati pa moramo znati pomagati žrtvam in tudi nasilnežem. 

Pomembno je, da spodbujamo komunikacijo med otroki in starši ter da ostanemo odprti za 

medsebojno sodelovanje. To ustvarimo z odprtim in zaupanja vrednim odnosom. Kot socialni 

pedagogi na šoli moramo težiti k ozaveščanju o spletnem nasilju, kar lahko dosegamo z raznimi 

predavanji in delavnicami, namenjenimi staršem, učencem in ostalim šolskim delavcem. S 

celostnim pristopom lahko zelo pomembno pripomoremo k preprečevanju spletnega nasilja, saj 

je prepričanje, da na šoli ni nasilja, napačno in zgrešeno. Problematike spletnega nasilja ne 

smemo ignorirati, ampak se moramo z njim odločno soočiti z veliko mero senzibilnosti do žrtev 

in nasilnežev.  



42 

 

8 LITERATURA 
 

Bazelon, E. (30.4.2010).  Bullies Beware: Massachusetts just passed the country's best anti-

bullying law. Pridobljeno s 

http://www.slate.com/articles/life/bulle/2010/04/bullies_beware.html  

Bahovec, I., Barle, A., Gačeša, M., Marjanovič Umek, L., Pavlovič, Z., Polajnar, B.,  Pušnik, 

M., Stergar, E. in Vraber, S. (2004). Smernice za analizo, preprečevanje in 

obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Pridobljeno s 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwigxdXL65zUAhWHshQKHdAMA8wQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.

mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%

2FSmernice_nasilje.pdf&usg=AFQjCNGIfCm14UGQIN0qmFBIU39BXChFsw&sig2=UWl

NLG7H5g7o-yEwpIXh5A 

Beran, T. in Li, Q. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. 

Journal of Student Wellbeing, 1(2), 15–33. Pridobljeno s 

http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/JSW/article/view/172  

Campbell, M. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new guise?. Austarilan Journal of 

Guidance and Counseling, 15(1), 68–76. Pridobljeno s http://www.eprints.qut.edu.au/1925/  

Cassidy, W.,  Brown, K. in Jackson, M. (2012). Making Kind Cool: Parents' Suggestions for 

Preventing Cyber Bullying and Fostering Cyber Kindness. Journal of Educational Computing 

Research, 46(4), 415–436. doi: 10.2190/EC.46.4.f 

Cvek, M in Pšunder, M. (2013). Učenci, žrtve medvrstniškega nasilja. Revija za elementarno 

izobraževanje, 6(4), 105–116. Pridobljeno s 

www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2013_st_4/REI_letnik_6_st_4_cl_7.pdf  

Cyberbullying research center. (b.d.). Pridobljeno s http://cyberbullying.org/glossary 

Dekleva, B. (1996). Nasilje med vrstniki v šoli in v zvezi s šolo. V A. Šelih (ur.), Otrokove 

pravice, šolska pravila in nasilje v šoli (str. 115–182). Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri 

Pravni fakulteti.  

Dictionary. (b.d.). Pridobljeno s http://www.dictionary.com/browse/computer-crime  

Donegan, R. (2012). Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and 

Analysis, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 3(1), 33–42.  

Društvo za nenasilno komunikacijo. (b.d.). Pridobljeno s  http://www.drustvo-dnk.si/o-

nasilju/kaj-je-nasilje.html 

Erb, N. N. (2004). Nasilje v šoli in kako se mu lahko zoperstaviš. Radovljica: Didakta.  

Filipčič, K., Klemenčič, I., Lešnik Mugnaioni, D., Novakovič, T. in Rustja, E. (2016). Protokol 

ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojnoizobraževalnih zavodih. Zavod 

RS za šolstvo. Pridobljeno s http://www.zrss.si/objava/protokol-ob-zaznavi-in-za-obravnavo-

medvrstniskega-nasilja-v-viz  

Fredrick, K. (2013). Dealing with Cyberbullying: Educating Students. School Library Monthly, 

30(1), 24–25. Pridobljeno s http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

http://www.slate.com/articles/life/bulle/2010/04/bullies_beware.html
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxdXL65zUAhWHshQKHdAMA8wQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2FSmernice_nasilje.pdf&usg=AFQjCNGIfCm14UGQIN0qmFBIU39BXChFsw&sig2=UWlNLG7H5g7o-yEwpIXh5A
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxdXL65zUAhWHshQKHdAMA8wQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2FSmernice_nasilje.pdf&usg=AFQjCNGIfCm14UGQIN0qmFBIU39BXChFsw&sig2=UWlNLG7H5g7o-yEwpIXh5A
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxdXL65zUAhWHshQKHdAMA8wQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2FSmernice_nasilje.pdf&usg=AFQjCNGIfCm14UGQIN0qmFBIU39BXChFsw&sig2=UWlNLG7H5g7o-yEwpIXh5A
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxdXL65zUAhWHshQKHdAMA8wQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2FSmernice_nasilje.pdf&usg=AFQjCNGIfCm14UGQIN0qmFBIU39BXChFsw&sig2=UWlNLG7H5g7o-yEwpIXh5A
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxdXL65zUAhWHshQKHdAMA8wQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2FSmernice_nasilje.pdf&usg=AFQjCNGIfCm14UGQIN0qmFBIU39BXChFsw&sig2=UWlNLG7H5g7o-yEwpIXh5A
http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/JSW/article/view/172
http://www.eprints.qut.edu.au/1925/
http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2013_st_4/REI_letnik_6_st_4_cl_7.pdf
http://cyberbullying.org/glossary
http://www.dictionary.com/browse/computer-crime
http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju/kaj-je-nasilje.html
http://www.drustvo-dnk.si/o-nasilju/kaj-je-nasilje.html
http://www.zrss.si/objava/protokol-ob-zaznavi-in-za-obravnavo-medvrstniskega-nasilja-v-viz
http://www.zrss.si/objava/protokol-ob-zaznavi-in-za-obravnavo-medvrstniskega-nasilja-v-viz
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=11&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=93668739


43 

 

lj.si/ehost/detail/detail?vid=11&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-

932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d

%3d#db=a9h&AN=93668739 

Fromm, E. (2013). Anatomija človekove uničevalnosti (1. izdaja, 1. natis). Ljubljana: 

Mladinska knjiga.   

Giménez Gualdo, A. M., Hunter, S. C., Durkin, K., Arnaiz, P. in Maquilón, J. J. (2014). The 

emotional impact of cyberbullying: Differences in perceptions and experiences as a function of 

role. Computers & Education, 82, 228–235. doi: 10.1016/j.compedu.2014.11.013 

Hinduja, S. in Patchin, J. W. (2010). State Cyberbullying Laws: A Brief Review of State 

Cyberbullying Laws and Policies. Cyberbullying Research Center. Pridobljeno s 

http://cyberbullying.org/the-current-state-of-cyberbullying-laws/  

Kazenski zakonik / KZ-1-UPB2/ (2008). Uradni list RS, št. 55/08 (4. 6. 2008). Pridobljeno s 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=109161  

KiVa program. (b.d.). Pridobljeno s http://www.kivaprogram.net/is-kiva-effective  

Konvencija o otrokovih pravicah (OZN). (b.d.). Pridobljeno s http://www.varuh-rs.si/pravni-

okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-

zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ 

Kraft, E. M. in Wang, J. (2009). Effectiveness of Cyber bullying Prevention Strategies: A Study 

on Students' Perspectives. International Journal of Cyber Criminology, 3(2), 513–535. 

Pridobljeno s  http://www.cybercrimejournal.com/kraftandwangdec2009.htm  

Kristančič, A. (2002). Socializacija agresije. Ljubljana: AA Inserco, svetovalna družba.  

Kuhar, R., Guzelj, P., Drolc A. in Zabukovec, K. (1999). O nasilju: priročnik za usposabljanje. 

Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo.  

Kurk, M. N. in Haller, J. (2001). Sensible or senseless violence from the brain: Role of the 

hypotalamus in violence. V   M. Martinez (ur.), Prevention and Control of Aggression and the 

Impact on its Victims (str. 1–8). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.  

Langos, C. (2012). Cyberbullying: The Challenge to Define. Cyberpsychology, Behavior, and 

Social Networking, 15(6), 285–289. doi: 10.1089/cyber.2011.0588 

Language learning base. (b.d.). Pridobljeno s http://languagelearningbase.com/87668/internet-

slang-dictionary-acronyms-phrases-and-idioms  

Lešnik Mugnaioni, D. (2005). Pot k strategijam za preprečevanje nasilja v šolah in vrtcih. V D. 

Lešnik Mugnaioni (ur.), Strategije za preprečevanje nasilja (str. 11–31). Ljubljana: Šola za 

ravnatelje.  

Lešnik Mugnaioni, D., Koren, A., Logaj, V in Brejc, M. (2009). Nasilje v šoli: opredelitev, 

prepoznavanje, preprečevanje in obravnava. Kranj: Šola za ravnatelje.    

Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers and 

Human Behavior, 23(4), 1777–1791. doi: 10.1016/j.childyouth.2011.08.032  

Marczak, M. in Coyne, I. (2010). Cyberbullying at School: Good Practise and Legal Aspects 

in the United Kingdom. Australian Journal of Guidance and Counselling, 20(2), 182–193. 

Pridobljeno s  http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d3805878-774a-4911-9496-

http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=11&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=93668739
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=11&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=93668739
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=11&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=93668739
http://cyberbullying.org/the-current-state-of-cyberbullying-laws/
https://www.uradni-list.si/1/content?id=109161
http://www.kivaprogram.net/is-kiva-effective
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.cybercrimejournal.com/kraftandwangdec2009.htm
http://languagelearningbase.com/87668/internet-slang-dictionary-acronyms-phrases-and-idioms
http://languagelearningbase.com/87668/internet-slang-dictionary-acronyms-phrases-and-idioms
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=56594326
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=56594326


44 

 

5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%

3d%3d#db=a9h&AN=56594326  

Mason, K. L. (2008). Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel. 

Psychology in the Schools, 45(4), 323–348. doi: 10.1002/pits.20301 

Mishna, F., Khoury-Kassabri, M., Gadalla, T. in Daciuk, J. (2012). Risk factors for involvement 

in cyber bullying: Victims, bullies and bully-victims. Children and Youth Services Review, 

34(1), 63–70. doi:  10.1016/j.childyouth.2011.08.032  

Muršič, M. (2002). Družbena konstrukcija emocionalnega ozadja nasilnega vedenja. Socialna 

pedagogika, 6(2), 155–182.  

NoBullying. (b.d.). Pridobljeno s https://nobullying.com/bullying-finland/  

Notar, C. E., Padgett, S. in Roden, J. (2013). Cyberbullying: Resources for Intervention and 

Prevention. Universal Journal of Educational Research, 1(3), 133–145. doi: 

10.13189/ujer.2013.010301  

Olweus, D. (1995). Trpinčenje med učenci. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

šport.  

Olweus, D. (2012). Invited Expert Discussion Paper – Cyberbullying: An overrated 

phenomenon?. European Journal of Developmental Psychology, 9(5), 520–538. Pridobljeno s 

http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=37&sid=cb2b4432-

32f0-4324-8ee5-

932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d

%3d#db=a9h&AN=78321504 

Ortega-Ruiz, R. in Núñez, J. C. (2012). Bullying and cyberbullying: Research and intervention 

at school and social contexts. Psicothema, 24(4), 603–607. Pridobljeno s 

http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=3&sid=d3805878-

774a-4911-9496-

5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%

3d%3d#db=a9h&AN=87350278 

Pečjak, S. (2014). Medvrstniško nasilje v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani. 

Pšunder, M. (2012). Medvrstniško nasilje preko interneta in primerjava s tradicionalnim 

nasiljem. V M. Senekovič, O. Dečman Dobrnjič, J. Ferk in D. Macura (ur.), Modeli vzgoje v 

globalni družbi [Elektronski vir] : zbornik prispevkov / IV. Mednarodni kongres dijaških 

domov, 29. in 30. marec 2012 (str. 43–48). Pridobljeno s 

www.eprints.ugd.edu.mk/5085/1/Dr.%20Miloseva%20Ljubljana.pdf  

Pušnik, M. (1999). Vrstniško nasilje v šolah. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

Pušnik, M. (2003). Vrstniško nasilje. V M. Turk Škraba (ur.), Vloga šole pri zmanjševanju 

nasilja: priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje (str. 7–15). Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

Pušnik, M. (2003). Tuji prijemi v oblikovanju programa za zmanjševanje nasilja v šoli. V M. 

Turk Škraba (ur.), Vloga šole pri zmanjševanju nasilja: priročnik za učitelje, svetovalne delavce 

in ravnatelje (str. 32–34). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=56594326
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=20&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=56594326
https://nobullying.com/bullying-finland/
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=37&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=78321504
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=37&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=78321504
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=37&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=78321504
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=37&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=78321504
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=3&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=87350278
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=3&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=87350278
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=3&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=87350278
http://web.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=3&sid=d3805878-774a-4911-9496-5b8cba231cad%40sessionmgr4002&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=87350278
http://www.eprints.ugd.edu.mk/5085/1/Dr.%20Miloseva%20Ljubljana.pdf


45 

 

Pušnik, M. (2003). Program za zmanjševanje nasilja v osnovni šoli – naš model. V M. Turk 

Škraba (ur.), Vloga šole pri zmanjševanju nasilja: priročnik za učitelje, svetovalne delavce in 

ravnatelje (str. 35 – 40). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Salus, C. (2012). Cyber bullying: a new age of bullying amongst adolescents and what 

educators can do about it. Winona State Univerity: magistrska naloga. Pridobljeno s 

www.winona.edu/counseloreducation/images/crystal_salus_capstone.pdf  

Siegle, D. (2010). Cyberbullying and Sexting: Technology Abuses of the 21st Century. Gifted 

Child Today, 32(2), 14 – 17 in 65. Pridobljeno s www.files.eric.ed.gov/fulltext/EJ881324.pdf    

Simmons, D. K. in Bynum, P. Y. (2014). Cyberbullying: Six Things Administrators Can Do. 

Education, 134(4), 452 – 456. http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/eds/detail/detail?vid=2&sid=41e35b3d-8912-4d9e-a60d-

80ff50ca5378%40sessionmgr4003&hid=4208&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGN1c3R1aWQ

mY3VzdGlkPXM4MDEwMzYwJmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl

#db=a9h&AN=97060946     

Slonje, R., Smith, P. K. in Frisén, A. (2012). Processes of cyberbullying, and feelings of 

remorse by bullies: A pilot study. European Journal of Developmental Psychology, 9(2), 244 – 

259. doi: 10.1080/17405629.2011.643670 

Slonje, R., Smith, P. K. in Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and strategies for 

prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26 – 32. doi: 10.1016/j.chb.2012.05.024  

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2000). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 

Pridobljeno s http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=nasilje+&hs=1  

Smith, P.,  Mahdavi, J., Carvalho, M. in Tippett, N. (2007). An investigation into 

cyberbullying, its forms, awarness and impact, and the relationship between age and gender 

in cyberbullying. London: Anti-bullying Alliance. Pridobljeno s 

http://www.staffsscb.org.uk/Search.aspx?search_keywords=An+Investigation+into+Cyberbul

lying%2c+its+Forms%2c+Awareness+and+Impact%2c+and+the+Relationship+between+Ag

e+and+Gender+in+Cyberbullying 

Snakenborg, J., Van Acker, R. in Gable, A. R. (2011). Cyberbulling: Prevention and 

Intervention to Protect  Our Children and Youth. Preventing School Failure, 55(2), 88 – 95. 

doi: 10.1080/1045988X.2011.539454  

Steffgen, G., König, A., Pfetsch, J. in Melzer, A. (2011). Are Cyberbullies Less Empathic? 

Adolescents' Cyberbullying Behavior and Empathic Responsiveness. Cyberpsychology, 

Behavior, and Social Networking, 14(11), 643 – 648. doi: 10.1089/cyber.2010.0445  

Strom, P. S. in Strom, R. D. (2005). When Teens turn Cyberbullies. Education Digest, 71(4), 

35 – 41. Pridobljeno s http://connection.ebscohost.com/c/articles/19097979/when-teens-turn-

cyberbullies  

Sullivan, K. (2011). The Anti-Bullying Handbook (2. izdaja). London: Sage Publications Ltd. 

Sutton. 

Toshack, T. in Colmar, S. (2012). A Cyberbullying Intervention With Primary – Aged Students. 

Australian Journal of Guidance and Counselling, 22(2), 268 – 278. doi: 10.1017/jgc.2012.31 

Tušek Bunc, K. (2006). Nasilje in zanemarjanje v družini - vloga zdravnika družinske medicine. 

V R. Iljaž, J. Kernik, H. Turk (ur.), Družinska medicina v skupnosti: učno gradivo 23. učne 

http://www.winona.edu/counseloreducation/images/crystal_salus_capstone.pdf
http://www.files.eric.ed.gov/fulltext/EJ881324.pdf
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/detail/detail?vid=2&sid=41e35b3d-8912-4d9e-a60d-80ff50ca5378%40sessionmgr4003&hid=4208&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGN1c3R1aWQmY3VzdGlkPXM4MDEwMzYwJmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=97060946
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/detail/detail?vid=2&sid=41e35b3d-8912-4d9e-a60d-80ff50ca5378%40sessionmgr4003&hid=4208&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGN1c3R1aWQmY3VzdGlkPXM4MDEwMzYwJmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=97060946
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/detail/detail?vid=2&sid=41e35b3d-8912-4d9e-a60d-80ff50ca5378%40sessionmgr4003&hid=4208&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGN1c3R1aWQmY3VzdGlkPXM4MDEwMzYwJmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=97060946
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/detail/detail?vid=2&sid=41e35b3d-8912-4d9e-a60d-80ff50ca5378%40sessionmgr4003&hid=4208&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGN1c3R1aWQmY3VzdGlkPXM4MDEwMzYwJmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=97060946
http://eds.a.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/eds/detail/detail?vid=2&sid=41e35b3d-8912-4d9e-a60d-80ff50ca5378%40sessionmgr4003&hid=4208&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGN1c3R1aWQmY3VzdGlkPXM4MDEwMzYwJmxhbmc9c2wmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=a9h&AN=97060946
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=nasilje+&hs=1
http://www.staffsscb.org.uk/Search.aspx?search_keywords=An+Investigation+into+Cyberbullying%2c+its+Forms%2c+Awareness+and+Impact%2c+and+the+Relationship+between+Age+and+Gender+in+Cyberbullying
http://www.staffsscb.org.uk/Search.aspx?search_keywords=An+Investigation+into+Cyberbullying%2c+its+Forms%2c+Awareness+and+Impact%2c+and+the+Relationship+between+Age+and+Gender+in+Cyberbullying
http://www.staffsscb.org.uk/Search.aspx?search_keywords=An+Investigation+into+Cyberbullying%2c+its+Forms%2c+Awareness+and+Impact%2c+and+the+Relationship+between+Age+and+Gender+in+Cyberbullying
http://connection.ebscohost.com/c/articles/19097979/when-teens-turn-cyberbullies
http://connection.ebscohost.com/c/articles/19097979/when-teens-turn-cyberbullies


46 

 

delavnice za zdravnike družinske medicine (str. 114 – 126). Ljubljana: Zavod za razvoj 

družinske medicine.  

Ustava Republike Slovenije /UZS68/ (1997). Uradni list RS, št. 42/97 (17. 7. 1997). Pridobljeno 

s www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1  

Verbnik Dobnikar, T. (2002). Nasilje v šoli. V D. Lešnik Mugnaioni (ur.), Nasilje – nenasilje: 

pripročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol (str. 35 – 75). Ljubljana: i2.  

Willard, N. (2007). Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats. Center for Safe and 

Responsible Use of the Internet. Pridobljeno s http://education.ohio.gov/Miscellaneous/Search-

Results?q=Educator%E2%80%99s%20Guide%20to%20Cyberbullying%20and%20Cyberthre

ats  

Wolfsberg, S. J. (2006). Student Safety from Cyberbullies, in Chat Rooms, and in Instant 

Messaging. Education Digest, 72(2), 33 – 37. Pridobljeno s  

http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=18&sid=cb2b4432-

32f0-4324-8ee5-

932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d

%3d#db=a9h&AN=22572373  

Ybarra, M. L. in Mitchell, K. J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a 

comparison of associated youth characteristics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

45(7), 1308 – 1316. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00328.x  

Zakon o prekrških /ZP-1/ (2003). Uradni list RS, št. 7/03 (23. 1. 2003). Pridobljeno s 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537  

Zakon o kazenskem postopku /ZKP/ (1994). Uradni list RS, št. 63/94 (13. 10. 1994). 

Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://education.ohio.gov/Miscellaneous/Search-Results?q=Educator%E2%80%99s%20Guide%20to%20Cyberbullying%20and%20Cyberthreats
http://education.ohio.gov/Miscellaneous/Search-Results?q=Educator%E2%80%99s%20Guide%20to%20Cyberbullying%20and%20Cyberthreats
http://education.ohio.gov/Miscellaneous/Search-Results?q=Educator%E2%80%99s%20Guide%20to%20Cyberbullying%20and%20Cyberthreats
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=18&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=22572373
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=18&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=22572373
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=18&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=22572373
http://web.b.ebscohost.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/ehost/detail/detail?vid=18&sid=cb2b4432-32f0-4324-8ee5-932c51ad99cd%40sessionmgr113&hid=106&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=22572373
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362


47 

 

9 PRILOGA: SPLETNI VPRAŠALNIK 
 

Pozdravljen/pozdravljena! 

Sem Ines Stajan, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer študiram socialno pedagogiko 

in jo z letošnjim študijskim letom zaključujem z magistrskim delom z naslovom Spletno nasilje 

– »nova« oblika medvrstniškega nasilja. Vprašalnik reši samo v primeru, da si dijak ali 

dijakinja srednje poklicne šole ali gimnazije.  

Pred teboj je vprašalnik, ki se navezuje na spletno nasilje. Odgovarjaš tako, da se z miško 

postaviš pred izbrani odgovor in ga s klikom potrdiš, razen če v navodilih zraven vprašanja ni 

opredeljeno drugače. Vprašalnik je anonimen, pridobljene podatke bom uporabila izključno za 

namen magistrskega dela. Za reševanje boš porabil/-a približno 10 minut.  

Prosim te, da na vprašanja odgovarjaš iskreno, pri vprašanjih, pri katerih te prosim, da 

kaj zapišeš, pa naj bodo tvoji odgovori čimbolj izčrpni.  

Preden začneš z izpolnjevanjem vprašalnika, si za lažje razumevanje preberi naslednje:  

SPLETNO NASILJE je opredeljeno kot namerno povzročanje škode posameznikom z 

uporabo računalnikov, mobitelov in drugih elektronskih naprav, žrtev pa se sama ne more 

braniti ali se fizično umakniti, saj nas elektronske naprave spremljajo ves čas. Poteka lahko 

preko: 

- SMS-ov, 

- slik ali video posnetkov, 

- telefonskih klicev, 

- elektronskih sporočil, 

- klepetalnic, 

- instant sporočil (to so sporočila, ki si jih izmenjuješ z vrstniki preko Snapchat-a, 

Facebook-a, Instagram-a ipd.), 

- spletnih strani.  

Pod spletno nasilje spada tudi dejanje, ko je slika/posnetek/SMS/elektronska pošta s škodljivo 

vsebino poslana tebi, pa tudi ko nekdo pošlje sliko/posnetek/SMS/elektronsko pošto s 

škodljivo vsebino drugim o tebi.  

 

HVALA ZA TVOJ ČAS IN ISKRENE ODGOVORE!  
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SPLOŠNE INFORMACIJE  

Starost:  

 14 let 

 15 let 

 16 let 

 17 let 

 18 let 

 19 let  

 20 let 

 

Spol:        

 MOŠKI 

 ŽENSKI 

 

Letnik:   

 1. letnik  

 2. letnik 

 3. letnik 

 4. letnik 

 5. letnik 

 

Katero srednjo šolo obiskuješ?  

 Gimnazija  

 Poklicna srednja šola  

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA O SPLETNEM NASILJU 

1. Ali imaš svoj mobilni telefon?  

 DA 

 NE 

 

2. Ali imaš doma dostop do interneta?  
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 DA 

 NE 

  

3. Ali imaš dostop do interneta izven tvojega doma? (možnih je več odgovorov) 

 Da, dostopam preko mobilnih podatkov. 

 Da, dostopam preko brezžičnega interneta na svoji šoli. 

 Da, dostopam preko brezžičnega interneta v lokalih.  

 Da, dostopam preko e-točke.  

 Nimam dostopa do interneta izven doma. 

 

4. Ali imaš ustvarjen račun za elektronsko pošto?  

 DA 

 NE 

 

5. Ali imaš doma osebni računalnik, preko katerega lahko dostopaš do interneta? (možnih 

je več odgovorov) 

 Doma nimam osebnega računalnika. 

 Da, v svoji sobi. 

 Da, v skupnem prostoru (npr. dnevna soba, jedilnica …). 

 

6. Ali si že kdaj pred tem vprašalnikom slišal za spletno nasilje? 

 DA  

 NE 

 

7. Kaj po tvojem mnenju uvrščamo med spletno nasilje? (možnih je več odgovorov).  

 Kraja osebnih informacij z računalnika, mobitela ali druge elektronske naprave. 

 Grožnje preko klepetalnic, Facebook-a in podobnih aplikacij.  

 Žaljenje osebe preko klepetalnic, Facebook-a in podobnih aplikacij. 

 Izključenost nekoga iz spletne klepetalnice, Facebook pogovora itd. 

 Objavljanje lažnih fotografij na internetu in obrekovanje.  

 Objavljanje zasebnih pogovorov z drugimi brez njihovih odobritev. 
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 Pošiljanje škodljive vsebine preko elektronske pošte.  

 Pošiljanje škodljivih vsebin drugim o tebi.  

 Pošiljanje škodljivih vsebin tebi, 

 Kraja posameznikove spletne identitete. 

 Norčevanje iz posameznikovih komentarjev. 

 Pošiljanje žaljivih SMS-ov osebi.  

 Telefonski klici, ki so žaljivi in vsebujejo grožnje.  

 

NASILJE PREKO MOBILNIH TELEFONOV (prejel si SMS ali klic s škodljivo vsebino; 

to pomeni, da si prejel klic ali SMS z grožnjami, žaljivkami, vulgarnimi ali poniževalnimi 

besedami ipd.) 

8. Si že slišal za nasilje preko SMS-sporočil?  

 Da  

 Ne  

 

9. Kolikokrat si doživel nasilje preko SMS-sporočil?  

 Nikoli 

 Enkrat  

 Dvakrat  

 Trikrat  

 Več kot trikrat  

 

10. Kdo ti je pošiljal ali ti še pošilja SMS-sporočila s škodljivo vsebino? (če so nasilje 

doživeli, potem nadaljujejo s vprašalnikom, drugače preskok na 12. vprašanje) 

 Ena oseba. 

 Dve osebi.  

 Skupina oseb.  

 Ne vem, kdo je bil nasilnež.  

  

11. Kako dolgo je trajalo nasilje preko SMS-sporočil?  

 Trajalo je do dva tedna. 

 Trajalo je približno en mesec.  
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 Trajalo je približno pol leta.  

 Trajalo je približno eno leto.  

 Nasilje še traja.  

 

12. Si vedel, da se nasilje lahko pojavlja tudi preko telefonskih klicev? (če so nasilje 

doživeli, potem nadaljujejo s vprašalnikom, drugače preskok na 16. vprašanje) 

 Da  

 Ne  

 

13. Kako pogosto si doživel nasilje preko telefonskih klicev?  

 Nikoli 

 Enkrat  

 Dvakrat  

 Trikrat  

 Več kot trikrat  

 

14. Kdo te je najpogosteje klical in bil nad teboj nasilen skozi telefonski pogovor? 

 Ena oseba. 

 Dve osebi.  

 Skupina oseb.  

 Ne vem, kdo je bil nasilnež.  

 

15. Kako dolgo je trajalo nasilje preko telefonskih klicev?  

 Trajalo je do dva tedna. 

 Trajalo je približno en mesec.  

 Trajalo je približno pol leta.  

 Trajalo je približno eno leto.  

 Nasilje še traja.  

 

NASILJE PREKO FOTOGRAFIJ IN/ALI POSNETKOV POSLANIH PREKO 

MOBILNIH TELEFONOV (škodljive in nesramne fotografije oziroma posnetki poslani tebi 

ali drugim o tebi; sem uvrščamo fotografije ali posnetke, ki so zasebne narave in ne želiš, da bi 

jih videli drugi) 
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16. Kolikokrat si doživel nasilje preko fotografij ali posnetkov prejetih preko mobilnega 

telefona?  

 Nikoli 

 Enkrat  

 Dvakrat  

 Trikrat  

 Več kot trikrat  

 

17. Kdo ti je pošiljal fotografije ali posnetke s škodljivo vsebino? (če so nasilje doživeli, 

potem nadaljujejo z vprašalnikom, drugače preskok na 19. vprašanje) 

 Ena oseba. 

 Dve osebi.  

 Skupina oseb.  

 Ne vem, kdo je bil nasilnež.  

 

18. Kako dolgo je trajalo nasilje preko fotografij ali posnetkov?  

 Trajalo je do dva tedna. 

 Trajalo je približno en mesec.  

 Trajalo je približno pol leta.  

 Trajalo je približno eno leto.  

 Nasilje še traja.  

 

NASILJE PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ (sem uvrščamo krajo gesla, prevzem identitete 

nekoga drugega, objavljanje posameznikovih osebnih podatkov preko socialnih omrežij, 

zlobne, žaljive in poniževalne komentarje pod sliko ali preko instant sporočil ipd.) 

19. Katere aplikacije uporabljaš za komunikacijo s svojimi vrstniki? (možnih je več 

odgovorov)  

 Snapchat  

 Whatsapp  

 Instagram  

 Facebook  

 Twitter  

 MSN Messenger  
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20. Kolikokrat si doživel nasilje preko aplikacij?  

 Nikoli 

 Enkrat  

 Dvakrat  

 Trikrat  

 Več kot trikrat  

 

21. Preko katerih aplikacij si doživel spletno nasilje? (možnih je več odgovorov) (če so 

nasilje doživeli, potem nadaljujejo z vprašalnikom, drugače preskok na 24. vprašanje) 

 Snapchat  

 Whatsapp  

 Instagram  

 Facebook  

 Twitter  

 MSN Messenger  

 

22. Kdo ti je pošiljal škodljivo vsebino preko aplikacij?  

 Ena oseba. 

 Dve osebi.  

 Skupina oseb.  

 Ne vem, kdo je bil nasilnež. 

 

23. Kako dolgo je trajalo nasilje preko aplikacij?  

 Trajalo je do dva tedna. 

 Trajalo je približno en mesec.  

 Trajalo je približno pol leta.  

 Trajalo je približno eno leto.  

 Nasilje še traja.  

 

NASILJE PREKO ELEKTRONSKE POŠTE (škodljive in nesramne vsebine poslane tebi 

ali drugim o tebi) 
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24. Kolikokrat si doživel nasilje preko elektronske pošte?  

 Nikoli 

 Enkrat  

 Dvakrat  

 Trikrat  

 Več kot trikrat  

 

25. Kdo je tebi ali drugim o tebi pošiljal škodljivo vsebino preko elektronske pošte? (če so 

nasilje doživeli, potem nadaljujejo z vprašalnikom, drugače preskok na 27. vprašanje) 

 Ena oseba. 

 Dve osebi.  

 Skupina oseb.  

 Ne vem, kdo je bil nasilnež.  

 

26. Kako dolgo je trajalo nasilje preko elektronske pošte?  

 Trajalo je do dva tedna. 

 Trajalo je približno en mesec.  

 Trajalo je približno pol leta.  

 Trajalo je približno eno leto.  

 Nasilje še traja.  

 

27. Ali imajo starši vpogled v vsebino tvojega mobilnega telefona ali osebnega 

računalnika? 

 

 DA 

 NE 

  

28. Razloži svoj odgovor.  
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29. Pri tem vprašanju te prosim, da pomisliš na rešitve, ki bi morda zmanjšale pojav 

spletnega nasilja in jih zapišeš. Skušaj se jih spomniti čim več.  

 

 

30.  Če bi se ti kdaj zgodilo spletno nasilje ali bi to povedal v tem vprašalniku?  

 

 Sem že povedal, da se mi je zgodilo 

 Prav gotovo bi povedal 

 Verjetno bi povedal 

 Verjetno ne bi povedal 

 Prav gotovo ne bi povedal 

 

Prišel si do konca spletnega vprašalnika. Najlepše se ti zahvaljujem za sodelovanje!   

 


