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POVZETEK 
 

Ker zlorabe in medosebne travme v naši družbi obstajajo, je dolžnost šole in učiteljev, da le-te 

preprečijo, oziroma lajšajo njihove posledice. Če je učenec žrtev domačega nasilja in šola to 

prepozna, vendar se ne odzove, šola taka dejanja posredno podpira. V magistrskem delu smo v 

teoretičnem delu predstavili oblike zlorab, lastnosti žrtev in lastnosti storilcev, pa tudi 

pomembne zakone in predpise, ki urejajo področje zlorab otrok, nasilja v družini in ukrepanje 

odgovornih institucij v Republiki Sloveniji. Potem smo se osredotočili na vlogo šole in 

predstavili dejavnike in razloge za zlorabo otrok.  

 

V empiričnem delu smo s pomočjo kvantitativne raziskave, in sicer z anketnimi vprašalniki, ki 

smo jih razdelili med učitelje razrednega pouka in svetovalne delavce osnovnih šol, ugotavljali 

in analizirali, kako učitelji in svetovalni delavci poznajo specifične znake zlorab otrok, ali so 

sposobni ukrepati ob primerih zlorab učencev, ali sodelujejo z zunanjimi institucijami (centrom 

za socialno delo, policijo, pravosodjem, terapevti …), koliko znanja pridobijo v času 

dodiplomskega izobraževanja in ali se udeležujejo seminarjev ter delavnic o zlorabah otrok. 

Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati enakega anketnega vprašalnika, izvedenega leta 

2007.   

 

Raziskava je pokazala, da se svetovalni delavci počutijo bolj kompetentni kot učitelji 

razrednega pouka za ukrepanje ob sumu na zlorabo otrok. Anketiranci na dodiplomskem študiju 

niso obravnavali tem s področja zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki. Svetovalni delavci 

bolje poznajo znake čustvenega nasilja in spolne zlorabe, enako kot učitelji pa znake telesne 

zlorabe in zanemarjanja. Ugotovili smo tudi, da so rezultati podobni rezultatom iz leta 2007, le 

pri prepoznavanju znakov spolnih zlorab smo ugotovili, da jih anketiranci bolje poznajo kot so 

jih leta 2007.  

 

Navedli smo tudi predloge in konkretne zapise anketirancev za bodoče izboljšanja dela učiteljev 

in svetovalnih delavcev. 

 

S to raziskavo želimo opozoriti učitelje razrednega pouka in svetovalne delavce o pomembnosti 

poznavanja zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki in o tem, kako pomembno je o zlorabah 

govoriti in nadgrajevati svoje znanje.  

 

Ključne besede: spolna zloraba, fizična zloraba, psihična zloraba, zanemarjanje otroka, znaki 

zlorab, šola  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Since abuse and interpersonal trauma exist in our society, schools and teachers have the duty to 

prevent them or at least to mitigate their consequences. If a pupil is a victim of domestic 

violence and the school staff notice it, but do not react, they support such actions. The 

theoretical part of this thesis presents the forms of abuse, characteristics of both victims and 

abusers, along with relevant laws and regulations that govern the area of child abuse, domestic 

abuse and measures taken by responsible institutions in the Republic of Slovenia. It also focuses 

on the school's role and presents the factors and reasons for child abuse. 

The empirical part studies and analyzes the degree to which teachers and support staff are 

familiar with specific signs of child abuse, their ability to intervene in case of abuse of pupils, 

whether or not they cooperate with external institutions (Social Work Center, the police, the 

justice system, therapists …), the amount of knowledge they gain during their undergraduate 

education and whether or not they attend seminars and workshops on child abuse. The study is 

quantitative and it was carried out using questionnaires that were distributed among teachers 

and support staff of primary schools. Its findings are compared to the findings of the same study, 

carried out in 2007. 

The study shows that support staff feel more competent for the intervention when suspecting 

child abuse than class teachers. The participants did not cover subjects from the field of abuse 

or inappropriate treatment of children during their undergraduate education. Support staff are 

better at recognizing the signs of emotional violence and sexual abuse, while both groups are 

on the same level when it comes to noticing physical abuse and neglect. It is also noted that the 

findings are similar to those from 2007, the only relevant difference is that this time, the 

participants were better at recognizing signs of sexual abuse than participants from 2007. 

Suggestions and specific records of participants are also given in order to improve the work of 

teachers and support staff in the future. 

The purpose of this study is to highlight the importance of recognizing abuse or inappropriate 

treatment of children to class teachers and support staff, and the importance of discussing abuse 

and upgrading our knowledge on the topic. 

 

Key words: sexual abuse, physical abuse, mental abuse, child neglect, signs of abuse, school  

 

  



 
 

KAZALO VSEBINE 
 

1 UVOD ................................................................................................................................. 1 
2 TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 2 

2.1 ZLORABE OTROK V DRUŽINI ............................................................................... 2 
2.2 OBLIKE ZLORAB ...................................................................................................... 2 

2.2.1 Fizična zloraba otrok ............................................................................................ 3 
2.2.2 Psihična (čustvena) zloraba otrok......................................................................... 3 
2.2.3 Spolna zloraba otrok ............................................................................................. 4 
2.2.4 Zanemarjanje otroka ............................................................................................. 5 

2.3 LASTNOSTI STORILCEV ZLORAB ....................................................................... 6 

2.4 LASTNOSTI ŽRTEV .................................................................................................. 6 
2.5 DEJAVNIKI, RAZLOGI ZA ZLORABLJANJE OTROK ......................................... 8 
2.6 VLOGA ŠOLE ............................................................................................................ 9 

3 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 13 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................ 13 
3.2 CILJI RAZISKAVE .................................................................................................. 13 
3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ................................................................................ 13 

3.4 METODA .................................................................................................................. 14 
3.4.1 Vzorec ................................................................................................................ 14 

3.4.2 Opis inštrumenta za zbiranje podatkov .............................................................. 16 
3.4.3 Postopek zbiranja podatkov ............................................................................... 17 
3.4.4 Postopki obdelave podatkov ............................................................................... 17 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ...................................................................... 17 
3.5.1 Hipoteza 1 .......................................................................................................... 17 

3.5.1.1 Prepoznavanje znakov čustvene zlorabe pri otrocih glede na učitelje in 

svetovalne delavce ......................................................................................................... 17 
3.5.1.2 Prepoznavanje znakov telesne zlorabe pri otrocih glede na učitelje in 

svetovalne delavce ......................................................................................................... 18 

3.5.1.3 Prepoznavanje znakov spolne zlorabe pri otrocih glede na učitelje in svetovalne 

delavce ……………………………………………………………………………… 19 
3.5.1.4 Prepoznavanje znakov zanemarjanja pri otrocih glede na učitelje in svetovalne 

delavce ……………………………………………………………………………… 20 
3.5.1.5 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice ima 

povzročanje telesnih poškodb otroku ............................................................................ 21 
3.5.1.6 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice ima to, da 

otrok živi v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti ...................................... 21 
3.5.1.7 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice ima 

postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove 

zmogljivosti ................................................................................................................... 22 
3.5.2 Hipoteza 2 .......................................................................................................... 23 

3.5.3 Hipoteza 3 .......................................................................................................... 24 

3.5.4 Hipoteza 4 .......................................................................................................... 28 

3.5.5 Hipoteza 5 .......................................................................................................... 28 
3.5.6 Hipoteza 6 .......................................................................................................... 30 
3.5.7 Hipoteza 7 .......................................................................................................... 34 
3.5.8 Opisna statistika za vprašanja, ki so bila ista pri učiteljih in svetovalnih delavcih

 ………………………………………………………………………………….36 
3.5.9 Vprašanja, na katera so odgovarjali samo učitelji .............................................. 65 
3.5.10 Vprašanja, na katera so odgovarjali samo svetovalni delavci ............................ 68 



 
 

4 SKLEP .............................................................................................................................. 72 

5 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................... 75 
6 PRILOGE .......................................................................................................................... 77 

6.1 Anketni vprašalnik za učitelje ................................................................................... 77 

6.2 Anketni vprašalnik za svetovalne delavce ................................................................. 86 

 
 

 

 

 

 



 
 

KAZALO PREGLEDNIC 
 

Preglednica 1: Struktura vzorca glede na zaposlitev in spol .................................................... 15 
Preglednica 2: Struktura vzorca glede na starost in delovno dobo........................................... 15 
Preglednica 3: Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo izobrazbe ...................................... 15 
Preglednica 4: Struktura učiteljev in učiteljic glede na delovno mesto ................................... 16 

Preglednica 5: Število svetovalnih delavcev in svetovalnih delavk glede na delovno mesto .. 16 
Preglednica 6: Število svetovalnih delavcev in svetovalnih delavk glede na končano izobrazbo

 ........................................................................................................................ 16 
Preglednica 7: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake psihične (čustvene) 

zlorabe? .......................................................................................................... 18 

Preglednica 8: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake telesne zlorabe? ........ 18 
Preglednica 9: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake spolne zlorabe? ........ 19 
Preglednica 10: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake zanemarjanja? ........ 20 

Preglednica 11: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o posledicah povzročanja telesnih 

poškodb pri otroku ......................................................................................... 21 
Preglednica 12: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o posledicah, ko otrok živi v 

nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti .......................................... 21 

Preglednica 13: Mnenja učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice na otroka 

ima postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev, ki presegajo njegove 

zmogljivosti .................................................................................................... 22 
Preglednica 14: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o pogostosti zlorab v družbi......... 23 
Preglednica 15: Kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo pogostost zlorab otrok v 

družbi? ............................................................................................................ 24 
Preglednica 16: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma psihične zlorabe pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce .............................................. 25 
Preglednica 17: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma telesne zlorabe pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce .............................................. 25 

Preglednica 18: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma spolne zlorabe pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce .............................................. 26 
Preglednica 19: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma zanemarjanja pri otrocih 

glede na učitelje in svetovalne delavce .......................................................... 27 

Preglednica 20: Ocena učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, ali so obravnavali teme s 

področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki v času 

dodiplomskega študija .................................................................................... 28 
Preglednica 21: Ali so učitelji in svetovalni delavci v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), 

kjer so poučevali/bili zaposleni, prišli do odkritja primera, da je bil otrok 

podvržen zlorabi s strani odraslih? ................................................................. 29 
Preglednica 22: Ali so učitelji in svetovalni delavci v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), 

kjer so poučevali/bili zaposleni, prišli do odkritja primera zlorabe otroka, ki je 

bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je v reševanje primera 

vključila center za socialno delo oz. kakšno drugo zunanjo institucijo?........ 30 

Preglednica 23: Prepoznavanje znakov različnih oblik zlorab oz. neprimernega ravnanja z 

otroki glede na leti 2007 in  2018. .................................................................. 31 
Preglednica 24: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma psihične zlorabe pri 

otrocih glede na leto ....................................................................................... 32 
Preglednica 25: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma telesne zlorabe pri 

otrocih glede na leto ....................................................................................... 32 
Preglednica 26: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma spolne zlorabe pri 

otrocih glede na leto ....................................................................................... 33 



 
 

Preglednica 27: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma zanemarjanja otrok glede 

na leto ............................................................................................................. 34 
Preglednica 28: Ocena učiteljev in svetovalnih delavcev, kako pogosto v družbi pride do 

različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki glede na leto ......... 35 

Preglednica 29: Prepoznavanje znakov specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega 

ravnanja z otroki ............................................................................................. 36 
Preglednica 30: Število in odstotki odgovorov na 2.1, 2.2 in 2.3  vprašanje glede na zaposlitev

 ........................................................................................................................ 38 
Preglednica 32: Število in odstotki odgovorov na 2.4, 2.5 in 2.6  vprašanje glede na zaposlitev

 ........................................................................................................................ 39 
Preglednica 33: Število in odstotki odgovorov na 2.7, 2.8 in 2.9  vprašanje glede na zaposlitev

 ........................................................................................................................ 40 
Preglednica 34: Število in odstotki odgovorov na 2.10, 2.11 in 2.13 vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 42 

Preglednica 35: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o pogostosti pojavljanja zlorab in 

neprimernega ravnanja z otroki v naši družbi ................................................ 44 

Preglednica 36: Število in odstotki odgovorov na 4.  vprašanje glede na zaposlitev .............. 45 
Preglednica 37: Število in odstotki odgovorov na 5. (7. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 46 
Preglednica 38: Število in odstotki odgovorov na 6. (8. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 46 
Preglednica 39: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali je v preteklih treh šolskih 

letih v šoli(ah), kjer ste poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera, da 

je bil otrok podvržen zlorabi s strani odraslih (glede na zaposlitev)?« .......... 47 
Preglednica 40: Število primerov, ki so jih navedli svetovalni delavci ................................... 47 

Preglednica 41: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali je v preteklih treh šolskih 

letih v šoli(ah), kjer ste poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera 

zlorabe otroka, ki je bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je 

v reševanje primera vključila center za socialno (glede na zaposlitev)?« ...... 48 

Preglednica 42: Število in odstotki odgovorov na vprašanje, koliko je bilo takšnih primerov 48 
Preglednica 43: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali je v preteklih treh šolskih 

letih v šoli(ah), kjer so poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera 

zlorabe ali neprimernega ravnanja z otrokom, ki je bila takšne vrste, da bi bilo 

potrebno vključiti center za socialno delo ali kakšno drugo institucijo, pa se to 

ni zgodilo (glede na zaposlitev)?« .................................................................. 49 
Preglednica 44: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali po vašem mnenju starši, ki 

postavljajo otroku delovne in vedenjske zahteve, ki znatno podcenjujejo 

njegove zmogljivosti, s tem zanemarjajo otroka (glede na zaposlitev)?« ...... 49 
Preglednica 45: Število in odstotki odgovorov na 8. (10. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 50 
Preglednica 46: Število in odstotki odgovorov na 15. (14. pri sv. delavcih)  vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 50 

Preglednica 47: Število in odstotki odgovorov na 20. (19. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 51 
Preglednica 48: Število in odstotki odgovorov na 21. (20. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 52 

Preglednica 49: Število in odstotki odgovorov na 26. (29. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 54 
Preglednica 50: Število in odstotki odgovorov na 28 (31. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 57 



 
 

Preglednica 51: Število in odstotki odgovorov na 29. (32. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev ........................................................................................................ 59 
Preglednica 52: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali ste na pedagoški konferenci 

kdaj razpravljali o tem, kako ravnati v primerih zlorab otroka (glede na 

zaposlitev)?« ................................................................................................... 61 
Preglednica 53: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali imate na šoli postavljene 

smernice (pravila), kako ravnati v primeru, da se pojavi sum zlorabe otroka 

(glede na zaposlitev)?« ................................................................................... 62 
Preglednica 54: Število in odstotki odgovorov na 17.1 (sv. delavci) vprašanje ...................... 62 

Preglednica 55: Število in odstotki odgovorov na  vprašanje: »Ali ste v okviru dodiplomskega 

študija obravnavali teme s področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z 

otroki (prepoznavanje znakov, ukrepanje) (glede na zaposlitev)?« ............... 63 
Preglednica 56: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali ste se v okviru ponudbe 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja udeležili kakšnega seminarja 

(delavnice ipd.) o zlorabah otrok (glede na zaposlitev)?«.............................. 63 

Preglednica 57: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali ste na šoli, kjer poučujete, 

imeli skupna predavanja o načinih zlorabljanja in neprimernega ravnanja z 

otroki (glede na zaposlitev)?« ........................................................................ 63 
Preglednica 58: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali bi se udeležili dodatnega 

izobraževanja s področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki (če bi 

imeli to možnost) glede na zaposlitev?« ........................................................ 64 
Preglednica 59: Mnenje o številu zlorab nad otroci glede na zaposlitev ................................. 64 
Preglednica 60: Število in odstotki odgovorov na vprašanje 12. in 12.1 ................................. 65 

Preglednica 61: Število in odstotki odgovorov na 13. vprašanje ............................................. 65 
Preglednica 62: Če ste odgovorili z da, koliko takšnih primerov ste imeli? ............................ 65 

Preglednica 63: Število in odstotki odgovorov na 14. vprašanje ............................................. 66 
Preglednica 64: Če DA, kolikokrat?......................................................................................... 66 
Preglednica 65: Število in odstotki odgovorov na 14.4  vprašanje .......................................... 66 

Preglednica 66: Število in odstotki odgovorov na 16. vprašanje ............................................. 67 

Preglednica 67: Število in odstotki odgovorov na 19. vprašanje ............................................. 67 
Preglednica 68: Število in odstotki odgovorov na 16. vprašanje ............................................. 68 
Preglednica 69: Število in odstotki odgovorov na 16.1 vprašanje ........................................... 68 

Preglednica 70: Število in odstotki odgovorov na 18. vprašanje ............................................. 68 
Preglednica 71: Število in odstotki odgovorov na 22. vprašanje ............................................. 68 

Preglednica 72: Število in odstotki odgovorov na 26. vprašanje ............................................. 69 
Preglednica 73: Število in odstotki odgovorov na 27. vprašanje ............................................. 69 
Preglednica 74: Število in odstotki odgovorov na 5. vprašanje ............................................... 70 

Preglednica 75: Število in odstotki odgovorov na 6. vprašanje ............................................... 70 
Preglednica 76: Ocena, kako dobro se svetovalni delavci počutijo usposobljeni za: .............. 71 

 

KAZALO GRAFOV 
 

Graf 1: Struktura vzorca glede na zaposlitev ........................................................................... 14 

Graf 2: Struktura vzorca glede na spol ..................................................................................... 14 



1 

1 UVOD 
 

»Childhood should be carefree,  

playing in the sun; not living a nightmare in  

the darkness of the soul.«  

(Dave Pelzer, A Child Called "It") 

 

Nasilje nad otroci je v Sloveniji aktualen problem, še zlasti zadnja leta. Pozornost mu namenjajo 

različne stroke (Domiter Protner, 2014). V Sloveniji smo Zakon o preprečevanju nasilja v 

družini dobili dokaj pozno (2008). Filipčič (2002) meni, da je to prvi zakon, ki nasilje v družini 

opredeli kot poseben družbeni pojav, ki je potreben posebne obravnave. Zakon med drugim 

opredeli različne oblike nasilja, to pa nam ponuja kakovostno podlago za ukrepanje in 

reševanje, ko pride do zlorabe otroka oziroma neprimernega ravnanja z njim (Domiter Protner, 

2014).  

 

Nasilje nad otroki je ena izmed najbolj grobih kršitev otrokovih pravic. Odrasli smo odgovorni 

za zaščito otroka. Nikoli ni za nasilje odgovoren otrok sam. Pomembno je, da prepoznamo 

otroka, ki je žrtev zlorabe in ukrepamo ter sum prijavimo policiji, centru za socialno delo ali 

kateri drugi zunanji instituciji. Če je stopnja agresivnosti visoka, potem ima lahko samo ena 

izkušnja enake posledice za otroka, kot če se mu to zgodi večkrat. Če pa gre za manj hudo 

nasilje, so posledice večje, čim dlje se le-to ponavlja (Nasilje v družini, b. d.). 

  

V teoretičnem delu tako najprej opredelimo fizično, psihično, spolno zlorabo in zanemarjanje 

otrok, nato predstavimo lastnosti storilcev ter žrtev zlorab, naštejemo dejavnike in razloge za 

zlorabljanje otrok ter predstavimo vlogo šole pri obravnavanju otrok – žrtev zlorab oz. 

neprimernega ravnanja.  

 

V raziskavi nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med učitelji razrednega pouka in svetovalnimi 

delavci glede prepoznavanja znakov specifičnih oblik zlorab, ali odreagirajo, ko sumijo, da je 

nek učenec žrtev zlorabe, ali sodelujejo z zunanjimi institucijami oz. zakaj ne, koliko znanja so 

pridobili v času dodiplomskega študija, ali se udeležujejo raznih delavnic in seminarjev o 

zlorabah. Cilj je bil tudi primerjati dobljene rezultate z rezultati iz leta 2007 in ugotoviti, ali je 

v stališčih učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev prišlo do kakšnih sprememb.  

  

https://www.goodreads.com/author/show/1881.Dave_Pelzer
https://www.goodreads.com/work/quotes/59104
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 ZLORABE OTROK V DRUŽINI 

 

Nasilje v družini je družbeni problem, s katerim se srečujemo povsod po svetu. Rus Makovec 

(2003) navaja, da se zlorabe dogajajo tako med socialno ogroženimi kot tudi med bogatimi. 

Pojav zlorabe ni odvisen od spola, rase oziroma družbe. Ne gre za nov družbeni pojav, res pa 

je, da smo ga začeli bolj izrazito obsojati šele zadnja desetletja (Filipčič, 2002).  

 

Pričakuje se, da družina varuje pred grdim ravnanjem, ko zadovolji posameznikove osnovne 

biološke, psihološke in socialne potrebe. Če ne poskrbi za varno okolje, potem največjo škodo 

utrpijo otroci, ki so najšibkejši člen, saj nimajo telesne moči, ne psiholoških obramb, s katerimi 

se pred destruktivnimi vplivi okolja (celo lastne družine) zaščitimo odrasli. Poleg tega nimajo 

niti socialne moči, da bi poiskali pomoč zunaj družine, oziroma si izbrali nov dom (Rus 

Makovec, 2003).  

 

V današnjem času se najpogosteje pri vpletenosti otrok in mladostnikov nasilju v družini 

uporablja dva termina, in sicer »trpinčenje« in »zloraba«. Oba termina zajemata »neprimerno 

in neprijazno vedenje«, lahko pa celo »brutalno in škodljivo« (Domiter  Protner, 2014).  

 

Trpinčenje je torej oblika nasilja, ko nekomu namerno grozimo, oziroma ga spravljamo v stisko. 

Otroci, ki so žrtve trpinčenja, so zato nesrečni in prestrašeni. Naloga šole in zunanjih institucij 

(centra za socialno delo, policije, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo …) je, da ukrepajo in 

otroka zaščitijo (Elliot, 2002).  

 

2.2 OBLIKE ZLORAB 

 

Definiranje, kaj je zloraba, ni enoznačno, opredelitve se namreč razlikujejo glede na to, ali so 

oblikovane s kriminološke, psihološko-socialne, ali pa s sociološke perspektive (Domiter 

Protner, 2014). 

 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) v 3. členu zakonodaje opredeli nasilje v 

družini kot vsako uporabo »fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega 

družinskega člana proti drugemu družinskemu članu, oziroma zanemarjanje družinskega člana 

iz 2. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: žrtve) ne glede na starost, spol ali katero koli 

drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja (v nadaljnjem 

besedilu: povzročitelj nasilja)« (Uradni list, 2008). 

 

Henderson (2000, v Rus Makovec, 2003) grdo ravnanje z otroki razdeli v štiri glavne skupine, 

in sicer zanemarjanje otroka, telesno nasilje, čustvena zloraba, spolna zloraba. Zakon o 

preprečevanju nasilja (ZPND) navaja tudi ekonomsko nasilje, in sicer kot »neupravičeno 

nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju 

s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja, ali 

neupravičeno omejevanje razpolaganja, oziroma upravljanja s skupnim premoženjem 

družinskih članov« (Uradni list RS, 2008).  

 

Grdo ravnanje štejemo med »navezovalne travme«, to je med travmatična doživetja v zgodnjem 

razvoju. Ta travma je posebej škodljiva travma zaradi samega trpljenja in zaradi »minimiranja« 

razvoja otrokovih zmožnosti za spopadanje s stresom. Različne oblike otrokove zlorabe se 

lahko pojavljajo posamično, pogosto pa se pojavljajo sočasno z ostalimi (Rus Makovec, 2003).  
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Zlorabe se med seboj prepletajo. Tako je na primer pri telesni in spolni zlorabi navzoča tudi 

psihološka oziroma čustvena zloraba (Rus Makovec, 2003). 

 

2.2.1 Fizična zloraba otrok 

 

Zakon o preprečevanju nasilja (ZPND) V 3. členu fizično nasilje v družini opredeli kot vsako 

uporabo fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na 

to, ali so nastale poškodbe (Uradni list RS, 2008). Telesno nasilje v družini je najbolj pogosto 

in najlažje vidno. Da se razlagati z različnimi dejavniki. Raziskovalci ugotavljajo, da lahko 

genska osnova pomeni potencial za nasilnost, a se ne razvije brez socialnih pogojev (McCord, 

1994, v M. Rus Makovec, 2003).  

 

Rus Makovec (2003) opredeli telesno nasilje kot dejanje, kjer nastanejo telesne poškodbe zaradi 

različnih oblik stresanja, udarjanja, brcanja, grizenja in podobnih ravnanj z otroki. Skrbnik 

otroka poškoduje z namenom ali pa ne. Pogosto je otrok poleg telesnega trpinčenja tudi 

čustveno zlorabljen. Klemenčič in Filipčič (2011) kot oblike fizičnega navajanja omenjata 

udarjanje z roko oziroma različnimi predmeti, lasanje, odrivanje itd.  

 

2.2.2 Psihična (čustvena) zloraba otrok 

 

Za psihično zlorabo najdemo v literaturi različne izraze. Rus Makovec (2003) jo poimenuje tudi 

psihološka, besedna ali duševna. Pri tej vrsti zlorabe starši ali skrbniki storijo otroku nekaj, ki 

pri njem lahko povzroči resne vedenjske, mišljenjske, čustvene ali druge duševne motnje. To 

zlorabo je težko dokazati, saj je malo očitnih znakov. Kot primer take zlorabe avtorica navaja 

naslednje primere, ko starši/skrbniki: 

 otroka zaprejo v temno omaro; 

 stalno določajo enega otroka za grešnega kozla; 

 podcenjujejo otroka; 

 izzivajo strah pri otroku; 

 mu uničujejo osebno lastnino; 

 preveliko zahtevajo od otroka; 

 ignorirajo otroka (odrekajo se komuniciranju z njim). 

 

Filipčič in Klemenčič (2011) kot oblike psihičnega nasilja navajata tudi dejanja, ko je otrok 

deležen zaničevalnih in žaljivih izrazov, ko se nanj vpije, ga izsiljuje, ko mu grozimo s fizičnim 

nasiljem, namensko zanemarjamo njegove čustvene potrebe itd. Rus Makovec (2003) pravi, da 

se psihična zloraba pogosto dogaja v nenormalnem navezovalnem razvoju. Če začne žrtev 

verjeti, da je slaba in da ni vredna ljubezni, pogosto postane pasivna ali pa čustveno neodzivna.  

 

Zakon o preprečevanju nasilja (ZPND) pa psihično nasilje opredeli kot ravnanja, s katerimi 

povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, 

ogroženosti in druge duševne stiske (Uradni list RS, 2008). 

 

Babšek (2009) poudarja, da na otrokov čustveni razvoj vpliva okolje. Pomembno vlogo imajo 

starši oziroma skrbniki s svojim odzivanjem na otrokova čustva in s tem, kako sami izražajo 

lastna čustva. Če se med njimi pojavijo neustrezni vzorci odnosov, potem obstaja velika 

možnost, da čustveni razvoj otroka ne bo potekal ustrezno. To se zgodi med drugim, ko pride 

do čustvene deprivacije oziroma prikrajšanosti, ko so starši čustveno hladni do otroka in ga tako 

čustveno zanemarjajo, otrok pa ne more razvijati lastnih čustev. Poleg tega starši, ki na otroka 
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prenašajo lastne ambicije oziroma rešujejo svoje težave prek otrok, povzročajo pri njem stiske, 

ki jim sam ni kos. Podobno na otroka vplivajo slabi odnosi med staršema (prepiranje, 

pretepanje), kjer je otrok priča dogajanju.  

 

Psihični obliki zlorab otrok namenimo najmanj pozornosti. Težje jo je prepoznati in določiti 

kot spolno in telesno nasilje (Rus Makovec, 2003). 

 

2.2.3 Spolna zloraba otrok 

 

Zakon o preprečevanju nasilja (ZPND) opredeli spolno nasilje kot »ravnanja s spolno vsebino, 

ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume 

njihovega pomena« (Uradni list RS, 2008).  

 

Rus Makovec (2003) pa spolno zlorabo opredeli kot različne oblike spolnega vedenja do otrok, 

kjer starši oziroma skrbniki otipavajo otroške genitalije, spolno občujejo z njimi, jih izkoriščajo 

za prostitucijo in za pornografske materiale. Ta oblika zlorab je verjetno najmanjkrat odkrita 

zaradi skrivnosti, oziroma tako imenovane »zarote molka«. Bain in Sanders (1996) opisujeta 

spolno zlorabo kot dejanje oziroma dogajanje, kjer odrasla oseba ali starejši mladostnik uporabi 

svojo moč in avtoriteto, da otroka zavede, oziroma ga prisili v seksualno aktivnost. Otroka 

uporabi za zadovoljitev svojih seksualnih potreb.  Pri tem uporabi različne načine in aktivnosti. 

S tem zadovolji svoje seksualne potrebe. Avtorja navajata, da so zlorabljeni lahko že dojenčki, 

skoraj dve tretjini zlorab pa se zgodi otrokom starim od 3. do 5. let, največ pa otrokom starim 

med 8. in 9. let.  

 

Filipčič in Klemenčič (2011) navajata naslednje oblike spolnega nasilja: 

 spolno občevanje z otrokom (tudi, če se otrok s tem strinja, oziroma ne nasprotuje); 

 neprimerno dotikanje; 

 to, da odrasli prisili otroka, da se dotika spolnih organov odrasle osebe;  

 to, da ga prisili, da gleda pornografske filme itd.  

 

Pri spolni zlorabi, kjer sta žrtev in storilec zlorabe krvna sorodnika, uporabimo izraz »incest«. 

Ko je storilec član družine, obstaja velika verjetnost, da bo zloraba trajala več časa in bo imela 

resne posledice. Če je storilec znotraj družine, se morajo člani družine odločiti, ali se bodo 

spopadli z resnico in vsemi posledicami, ali pa bodo o vsem molčali in tako zaščitili 

zlorabljevalca (Rus Makovec, 2003). Znotraj družine najdemo od ene tretjine do ene polovice 

vseh storilcev spolnih zlorab nad deklicami in samo od eno desetino do eno petino storilcev nad 

dečki (Finkelhor, 1994, v Rus Makovec, 2003). Med žrtvami spolnih zlorab je trikrat več deklic 

kot dečkov (Henderson, 2000, v Rus Makovec, 2003). 

 

Najpogostejši znaki, da je otrok žrtev spolne zlorabe, so: 

 otrok se spremeni tako, da »ga je težko spoznati«; 

 konkretni telesni znaki (bolečina ali vzdraženje genitalnega predela, vnetje vagine 

oziroma penisa, težave z uriniranjem); 

 živčnost; 

 agresivno vedenje do odraslih; 

 seksualna provokativnost pred ustreznim razvojnim obdobjem; 

 antisocialno vedenje pri spolni zlorabi (predvsem fantje); 

 otrok se lahko umakne v svoj notranji svet (Finkelhor,  1994, v Rus Makovec, 2013). 
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Pri tem moramo biti previdni in upoštevati, da so lahko enaki znaki posledica drugih okoliščin 

in ne nujno nasilja v družini (Filipčič in Klemenčič, 2011). Nemogoče je namreč našteti vsa 

razpoloženja in vedenja otroka, ki so posledica nasilja v družini in jih lahko zaznamo v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. 

 

2.2.4 Zanemarjanje otroka 

 

Zakon o preprečevanju nasilja (ZPND) opredeli zanemarjanje kot obliko nasilja, »kadar oseba 

opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, 

razvojnih ali drugih osebnih okoliščin« (Uradni list RS, 2008).  

 

Rus Makovec (2003) pa navaja, da starši oziroma skrbniki zanemarjajo otroka, ko ne poskrbijo 

za njegove temeljne potrebe. Lahko ga zanemarjajo telesno, na področju izobraževanja ali pa 

čustveno. Avtorica navaja naslednje oblike zanemarjanja otroka: 

 zavrnitev ali odlaganje iskanja zdravstvene oskrbe;  

 zapuščanje ali metanje otroka od doma;  

 prepoved ubežnemu otroku, da se vrne domov;  

 neprimerno premajhno kontrolo (npr. ko starši oziroma skrbniki ne vedo, kje se igra 

njihov otrok). 

 

Izobraževalno zanemarjanje pa pomeni, da starši dovoljujejo otroku stalno izostajanje od 

pouka, da šoloobveznega otroka ne vpišejo v šolo. O čustvenem zanemarjanju govorimo, ko 

smo nepozorni na otrokove potrebe po naklonjenosti, ko zlorabljamo partnerja v otrokovi 

navzočnosti (npr. da oče pretepa ženo, otroci pa vse to gledajo), ko dovolimo otroku, da uživa 

alkohol in droge (Rus Makovec, 2003). Filipčič in Klemenčič (2011) podobno kot oblike 

zanemarjanja navajata dejanja, ko otroka neustrezno prehranjujemo, pomanjkljivo skrbimo za 

njegovo zdravje in urejenost njegovih oblačil ter higiene, ko mu onemogočamo, da se 

izobražuje itd.  

 

Pod zanemarjanje otroka uvrščamo tudi psihosocialno zanemarjanje. Starši poskrbijo za telesne 

potrebe otrok, ne zmorejo pa ga podpreti v psihosocialnem razvoju (Rus Makovec, 2003). 

 

Dolgoročna študija otrok, ki so jih zanemarjali, je pokazala, da so posledice čustvenega 

zanemarjanja veliko globlje kot posledice telesnega zanemarjanja. Pri otrocih so v razvoju 

opazili več jeze, pomanjkanje vztrajnosti pri nalogah, težnje k odvisnosti od drugih oseb, 

impulzivnost, nervoznost (Erickson, Egeland, 1996, v Rus Makovec, 2003). 

 

Ko  ocenjujemo to področje pa moramo upoštevati kulturološko okolje ter splošne standarde 

nege in skrbi za otroke. Kot primer avtorica navaja fotografijo otrok v Nepalu, ki so sicer videti 

zelo telesno zanemarjeni, fotograf pa je komentiral, da so starši do njih zelo ljubeči,  tako 

moramo biti pozorni tudi na to, ali je nezmožnost, da bi bilo poskrbljeno za določene otrokove 

življenjske potrebe, posledica revščine ali zanemarjanja (Rus Makovec, 2003).  
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2.3 LASTNOSTI STORILCEV ZLORAB  

 

V največ primerih grdo ravnajo z otroki prav bližnji in znani ljudje – starši (75 odstotkov) ali 

drugi sorodniki (10 odstotkov). Matere so večinoma storilke slabega ravnanja v smislu 

zanemarjanja, moški pa v smislu spolnih zlorab (Henderson, 2000, v Rus Makovec, 2003).  

 

Storilci zlorab z otroci manipulirajo, podkupujejo jih z darili, nad njimi so agresivni ali pa jih 

izsiljujejo. Zlorabljajo njihovo nedolžnost in neznanje. Otroci se lahko počutijo soodgovorne. 

Otrokom grozijo, da jih bodo ubili, ali da bodo sebi vzeli življenje. Pritisk vršijo tudi s tem, da 

jim bodo uničili življenje, če jih bodo izdali. Tako postane varovanje skrivnosti otrokov način 

življenja (Lange idr., 1995, Rus Makovec, 2013).  

 

Rus Makovec (2003) navaja, da so matere upravičeno ali neupravičeno označene bolj kot 

vršilke manipulativno-nadzorujočega vedenja nad svojimi otroci kot storilke neposredne, očitne 

zlorabe.  

 

Zlorabljevalski starši, ki so bili kot otroci žrtve zlorab, si želijo, da s svojimi otroci ne bi delali 

tako, kot so njihovi starši z njimi. Žal pa se lahko zgodi, da kot odrasli pokažejo partnerjem in 

otrokom svoj bes, ki ga niso mogli, ko so bili majhni, prestrašeni otroci. Kljub temu da ti ljudje 

zavestno poskušajo razvijati druge oblike vedenja in ne želijo tako reagirati, tako naredijo, ker 

jih je na to asociira konkretna situacija. Njihovi otroci seveda ne prepoznajo, da s tem starši 

kažejo osebno stisko, ampak se jim le-ti zdijo grozeči. Če se starši vsaj občasno zavedo, da gre 

za prenos transgeneracijske travme, se z njimi lahko vzpostavi dobro sodelovanje za zdravljenje 

njihovih težav (Rus Makovec, 2003). 

 

2.4 LASTNOSTI ŽRTEV 

 

Mikuš Kos in Slodnjak (2009) pravita, da na to, kako bo otrok doživel udarec oziroma neugodne 

okoliščine, vpliva otrokov temperament, to, kako razume nevarnost posameznega dogodka, 

kakšen pomen mu pripisuje, kako je občutljiv in zmožen obvladati nesreče. 

 

Žrtve lahko reagirajo tako, da se ločijo od zlorabljevalca ali pa v sebi vgradijo ta razdiralna 

sporočila, kot so njihovo ignoriranje, uničevanje njihove osebne lastnine … Zlorabljevalski 

starši otrokom privzgojijo hitre odgovore (otroci morajo natančno opazovati, kdaj bo nasilni 

starš pobesnel in kdaj se je potrebno umakniti) ali pa jih ustrahujejo. Dosti žrtev se prilagodi na 

taka čustvena stanja in se težko znajde v mirnih obdobjih. Ob nevarnih situacijah poskušajo 

najti tak način vedenja, da zmanjšajo tveganje in bolečino. Pri tem pa se lahko nevarnost slabega 

ravnanja poveča, saj se nasilnež še bolj spravi na otroka, ker se mu ta ne upira. Velikokrat pa 

se zlorabljeni otroci ne zavedajo, da se jim dogaja nekaj, kar se jim ne bi smelo. Drugačnih 

okoliščin odraščanja ne poznajo in zato menijo, da je to običajno (Rus Makovec, 2003). Če se 

otroci prilagodijo nevarni družini, je posledica tega, da ne poiščejo pomoči, ker so se navadili 

na realno stanje. Možnost sprememb jim povzroča več strahu in tesnobe kot dana situacija.  

Poleg tega jim nihče ne more zagotoviti, da se bo njihov položaj izboljšal, lahko se celo 

poslabša: 

 ekonomske težave,  

 še hujše trpinčenje, 

 osamljenost, 

 občutek nepripadnosti. 
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Člani take družine zato potrebujejo veliko pomoči in spodbud, da bi se odločili za spremembe 

(Rus Makovec, 2003).  

 

Rus Makovec (2003) navaja, da lahko pri posebej grobo obravnavanih otrocih pride do 

nekaterih trajnih nevrobioloških sprememb v njihovi odzivnosti. Škode se ne da v celoti 

popraviti. Ko ti otroci odrastejo, se lahko že na manjše dražljaje pretirano odzovejo in je 

potrebno veliko motivacije, da omilijo oziroma spremenijo svoje odgovore.  

 

Če smo kot otroci priča nasilju, se v nas sprožijo občutki strahu, nemoči in strahu pred izgubo 

navezovalne figure (Lieberman, Zeanah, 1999, v Rus Makovec, 2003).  Nasilno ozračje, ki so 

mu otroci v družini priča, je lahko različne intenzivnosti in različnih oblik, na primer stalni 

prepiri in napetosti (ko člani družine ne govorijo drug z drugim) ali nasilje (med člani, lomljenje 

stvari). Otroci so lahko pri tem poškodovani. Pogosto se jih celo kliče na pomoč (Rus Makovec, 

2003).  

 

Rus Makovec (2003) navaja, da so odrasli otrokom model socialnega vedenja. Tako otroku 

okolica pokaže, katere oblike agresije so sprejemljive. Avtorica se sprašuje, če lahko otrok, ki 

je izpostavljen le agresivnim modelom vedenja svojih skrbnikov, sploh razvije strategije 

neagresivnega reševanja konfliktov. Ljudje se namreč najbolj poistovetimo z nekim modelom 

vedenja, če model v danem okolju velja za uspešnega in če z njim preživimo največ časa. Tako 

tudi Bandura (1977, v M. Rus Makovec, 2003) navaja, da se otroci agresije naučijo od modelov. 

Od skrbnikov se v vsakodnevnih odnosih naučijo, kako se je potrebno odzvati v določeni 

situaciji; najprej oponašajo svoj model, nato to vedenje ponotranjijo.  

 

Bjorkqvist (1997, v  M. Rus Makovec, 2003) navaja, da na to, kako bo otrok povzel model 

vedenja, pomembno vpliva čustveni odnos z modelom – če je bil odnos med agresivnim očetom 

in sinom zelo slab, potem je bila raven agresije pri sinovih nižja, kot če je bil odnos med sinom 

in očetom dober. Poleg tega je stopnja agresije pri otrocih povezana s stopnjo agresije pri 

njihovih starših, in sicer v večji meri kot jo kažejo starši, tem več jo kažejo otroci – in obratno 

(Huesmann idr., 1984, v M. Rus Makovec, 2003). March (1993, v M. Rus Makovec, 2013) 

navaja, da čim bolj so otroci izpostavljeni zlorabljevalnemu odnosu oziroma travmi, tem večje 

so duševne posledice.  

 

Rus Makovec (2013) navaja, da izmenjevanje občutkov varnosti, tolažbe in zaščite, ki so v 

družinah, kjer se dogajajo zlorabe, občasno prisotni, povzroča pri otrocih občutke nemoči, 

strahu in obupa. To je zelo travmatično in povzroča, da se žrtve navežejo na tiste, ki jih 

zlorabljajo. Ker so zlorabljevalci pogosto edini odrasli, s katerimi imajo žrtve razvit določen 

odnos, ga pogosto ščitijo, ker se bojijo osamljenosti in ločitve. 

 

Nekateri znaki zlorab, ki jih lahko opazimo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, so: 

 poškodbe na obrazu,  

 druge poškodbe, za katere otrok ne poda ustreznega pojasnila,  

 pogosto toženje otroka o različnih bolečinah (glavoboli …),  

 težave pri hoji in sedenju,  

 seksualno agresivno, neustrezno vedenje,  

 pomanjkljiva urejenost (neprijeten telesni vonj, raztrgana oblačila …),   

 kraja hrane v šoli,  

 žalost,  

 utrujenost,  

 strah pred odhodom domov,  



8 

 strah pred starši,  

 izvajanje vrstniškega nasilja,  

 izbruhi jeze na učitelje ali vrstnike,  

 pasivno, umaknjeno odzivanje,  

 zamujanje k pouku (ali pogosto izostajanje),  

 izmikanje skupnim aktivnostim in stikov z vrstniki,  

 pri telesni vzgoji se nočejo preobleči v športna oblačila,  

 nimajo očal, ki jih nujno potrebujejo,  

 niso ustrezno zdravljeni … (Filipčič in Klemenčič, 2011). 

 

Seveda pa ni nujno, da so ti znaki posledica zlorabe v družini. Lange idr. (1995, v Rus Makovec, 

2013) navajajo tudi, da nekateri otroci postanejo otopeli, ker se na tak način ločijo od izkušnje 

zlorabe, drugi so zmedeni zaradi prijetnih občutkov po doživeti spolni zlorabi, poleg tega pa se 

počutijo osramočene.  

 

Razlog, da otrok ne pove o zlorabi, je psihološki obrambni mehanizem. Otrok pri sebi zanika, 

da je bil zlorabljen (Rus Makovec, 2003). Človek se vede kot, da se nekaj sploh ni zgodilo, 

čeprav objektivne okoliščine kažejo, da se je (Babšek, 2009). Zanikanje je najbolj  močan 

psihološki obrambni mehanizem (Forward in Buck,  2001). Otrokom se lahko celo dozdeva, da 

tako mora biti, ker ne poznajo drugačnih okolij. Pogosto pa jih je strah, da se bo storilec znesel 

nad njimi. Pri spolni zlorabi jih lahko storilci ustrahujejo, da se jim bo kaj zgodilo, če jih bodo 

izdali. Otroci se lahko krivijo za zlorabo in se počutijo osramočene pred ostalimi (Rus Makovec, 

2003). Psihološke težave, ki se lahko pojavijo, so možnost kroničnih depresij, nizko 

samospoštovanje, motnje hranjenja, problemi s psihoaktivnimi substancami … Nikakor pa ne 

velja, da so bile zagotovo spolno zlorabljene osebe, ki so depresivne, tesnobne, ki uživajo droge 

(Rus Makovec, 2003). 

 

2.5 DEJAVNIKI, RAZLOGI ZA ZLORABLJANJE OTROK 

 

Večkrat se sprašujemo, zakaj starši otroke zlorabljajo. Rus Makovec (2003) navaja, da ima 

zloraba otrok več različnih oblik in da je lahko različno intenzivna. Vse pa se začne z 

nesposobnostjo staršev oziroma skrbnikov za konstruktivno starševstvo. Nekateri menijo, da so 

zlorabe nad otroci redke in da jih izvajajo le duševno moteni ljudje – to pa seveda ne drži (Rus 

Makovec, 2003). 

 

Čim bolj zgodaj se je zloraba otroka začela, bolj je verjeten njen  vpliv na celoten razvoj. Starejši 

otroci so namreč pred začetkom zlorabljanja že razvili določene obrambne mehanizme, ki jim 

pomagajo razumeti, da so sami žrtve zlorab. Travmatična ravnanja z otroci v zgodnjem otroštvu 

povzročajo hude strese in zmanjšujejo razvoj  psihosocialnih ter medosebnih sposobnosti, ki jih 

ljudje potrebujemo za obvladovanje stresa. Otroci, ki so v ves čas poniževani, v sebi ne bodo 

razvili običajnih psiholoških obramb odraslega človeka. Velika možnost je, da bodo v odraslem 

obdobju vstopali v takšne odnose, da bodo vedno znova prizadeti (Rus Makovec, 2003).  

 

Problematičnost širšega okolja (revščina, brezobzirnost) ojača družinske probleme. Tako se 

starši zaradi revščine ali brezposelnosti ne zmorejo posvečati potrebam svojih otrok. Neugoden 

družbeni kontekst povzroči, da ne-varne družine postanejo še bolj nevarne (Rus Makovec, 

2003). Študije so pokazale, da je telesno nasilje nad otroki pogostejše v revnejših slojih 

(Finkelhor, 1994, v Rus Makovec, 2003). Raziskave so potrdile tudi, da imajo otroci staršev, ki 

uživajo opojne substance, trikrat večjo možnost, da bodo zlorabljeni, in štirikrat večjo možnost, 

da bodo zanemarjeni, kot če njihovi starši nimajo teh težav (Rus Makovec, 2003). 
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Tudi kultura in religija vplivata na to, kako bodo starši ravnali s svojimi otroki. Henderson 

(2000, v Rus Makovec, 2003) pravi, da nihče ne more spremeniti kulturnih vrednot in norm, ki 

prispevajo k zlorabljanju in nasilnosti v družini. Forward in Buck (2001) kot primer navajata 

judovsko-krščansko tradicijo, ki poudarja, da moramo spoštovati svojega očeta in mater ter da 

jima ne smemo ugovarjati. To razmišljanje da staršem pravico, da upravljajo s svojimi otroci, 

kot želijo, ker so jim dali življenje. Če bi želeli zmanjšati nasilnost v družini, bi moralo priti do 

bistvenih sprememb v celotni družbi (v širšem sistemu) (Henderson, 2000, v Rus Makovec, 

2003). Študije pa niso ugotavljale pomembnih razlik glede pogostosti spolnih zlorab nad otroki 

glede na različne socialne razrede ali raso (Finkelhor, 1994, v Rus Makovec, 2003). 

 

Ena izmed oblik zanemarjanje otrok je tudi t. i. »obrat vlog«. Otroci tako prevzamejo starševsko 

vlogo in postanejo odgovorni za ostale družinske člane. Namesto, da bi bili odrasli podporni 

sistem za otroke, so otroci podporni sistem za svoje starše in ostale družinske člane. Na tako 

ravnanje z otroci vpliva starševska izkušnja iz lastnega otroštva, ko so sami prevzemali 

starševsko vlogo (Rus Makovec, 2003). 

 

Freud in Watson (1992, v Rus Makovec, 2003) navajata, da je pri spolni zlorabi nad hčerko 

pogosteje zlorabljevalec oče kot mati. Pri skoraj polovici spolnih zlorab otrok zlorabljevalci 

uporabijo svojo telesno moč ali pa nasilje, pri polovici pa izvajajo psihični pritisk nad otrokom 

(Becker, 1994, v Rus Makovec, 2003).  

 

Rus Makovec (2003) navaja, da študije potrjujejo, da se zlorabe prenašajo transgeneracijsko.  

Tako zloraba v eni generaciji poveča možnost, da se bo le-ta ponovila v naslednji generaciji, 

kar pa ni nujno. Tisti, ki so nasilje doživljali pred puberteto, imajo večjo možnost, da bodo tudi 

sami nasilni, kot tisti, ki so bili zlorabljeni po puberteti. Največje tveganje obstaja, če tak človek 

ni imel podpore ob življenjskih stresih in če je nagnjen k ustvarjanju slabih partnerskih razmerij. 

Študije potrjujejo tudi, da so bile ženske, ki so bile v svojih primarnih družinah žrtve zlorab, 

pogosteje žrtve svojih partnerjev. Poleg tega so pogosteje teple svoje otroke. Eden 

najpomembnejših dejavnikov zaščite pred grdim ravnanjem z otroki je ravno kakovost 

partnerskega odnosa (Belsky idr., 1990, v Rus Makovec, 2013). 

 

2.6 VLOGA ŠOLE 

 

Odpornost posameznika se razvije ob medsebojnem vplivanju samega posameznika, njegove 

bližnje okolice in širše skupnosti. Občutek samospoštovanja in samoučinkovitosti se najbolj 

vgrajuje skozi odnose podpore (Rus Makovec, 2003), ali drugače rečeno, preko vzgojnih 

ravnanj odraslih, ki spodbujajo samospoštovanje in funkcionalne spretnosti otroka. Brooks 

(1994, v Rutter, 1987, v Rus Makovec, 2003) ugotavlja, da so dober vir za podporo pri 

odpornosti na stres lahko tudi učitelji. Šola s primerno spodbudnim okoljem namreč ublaži 

strese, ki se pojavijo zaradi neugodnih okoliščin. Lahko celo postane eden najpomembnejših 

dejavnikov preživetja in odpornosti po travmatičnih izkušnjah (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

 

Če ima otrok težave, je najbolje, da pomoč poišče pri vsaj enem od staršev. Če pa so težave 

povezane prav s starševstvom (zloraba znotraj družine), je najbolj smiselno, da poišče pomoč 

pri učitelju, ki mu zaupa oziroma pri šolski svetovalni službi (Rus Makovec, 2003). Avtorica 

navaja, da se otrokom lahko izboljša počutje, če najdejo pomirjajočega odraslega ali poseben 

otroški interes (uspešnost v športu, hobi).  
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Nekateri učitelji lahko otrokom konkretno, s pomočjo različnih didaktičnih metod, pokažejo, 

da so odrasli lahko tudi zaščitniški, naklonjeni in jih spodbujajo. Skupaj z učno uspešnostjo 

dobijo otroci, ki so zlorabljeni, upanje, da se bodo rešili iz kroga zlorabe (Rus Makovec, 2003). 

Učna uspešnost je namreč pomemben varovalni dejavnik za duševno zdravje otrok. Otroke 

varuje pred poglabljanjem čustvenih in vedenjskih motenj, ki so povezane z neugodnimi 

razmerami v njihovem življenju (Magajna, 1999). S stresnimi doživetji, kot je šolski neuspeh, 

pa lahko še poslabšamo otrokovo stisko in zmožnosti za okrevanje po travmatski izkušnji 

(Mikuš Kos, Slodnjak, 2000).  
 

Zloković (2007, v Dečman Dobrnjič in Zloković, 2007) navaja, da so pomembnejši cilji 

vzgojno-izobraževalnih programov preventive proti nasilju: 

 zagotavljanje svobode in pravice otrok do zdravega razvoja (nege, razvoja, zaščite, 

napredovanja), 

 razvijanje sistema zaščite in spodbujanje razvoja otrok (v družini in šoli), 

 promoviranje nenasilnega razreševanja konfliktov, 

 vzpostavljanje pozitivnega sodelovanja med šolo in starši, 

 prepoznavanje nasilja nad otrokom, nudenje pomoči, 

 izobraževanje širše javnosti in onemogočanje nasilja v družini, med učitelji, učenci in 

otroki, 

 ustvarjanje in uresničevanje programov preventive in dela z družinami ter otroki. 

 

M. Rus Makovec (2013) navaja, da se moramo zavedati, da obstajajo zlorabe in medosebne 

travme, saj je to temeljni pogoj, da preprečimo zlorabe oziroma lajšamo posledice le-teh. Freire 

(1970, v Rus Makovec, 2003) je mnenja, da če je nekdo žrtev domačega nasilja in se mi v to ne 

vmešamo, smo tako dejanje podprli.  

 

Filipčič in Klemenčič (2011) sta v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini (2008) 

navedli nekaj izhodišč za postopanje strokovnih delavcev: 

 upoštevamo to, da je določeno vedenje lahko posledica številnih vzrokov (ni nujno, da 

gre za nasilje v družini); 

 poskušamo pridobiti zaupanje otroka in mu dati občutek, da je šola varen prostor; 

 poskušamo si pojasniti otrokovo vedenje s pomočjo vprašanj (Kaj je problem? Kdaj se 

je problem (vedenje) pojavil? Koliko časa traja? Kdo v šoli občuti posledice določenega 

vedenja?  Kaj smo poskušali narediti in kakšni so bili učinki?); 

 pogovorimo se s svetovalnim delavcem (če menimo, da gre za nasilje v družini, 

naredimo zapisnik v skladu s Pravilnikom o nasilju v družini); 

 na govorilnih urah staršem povemo, da smo pri otroku opazili spremembe, ki so lahko 

odraz osebne stiske. Skupaj se pogovorimo, kako bi mu pomagali doma in v šoli; 

 zavedati se moramo, da je o družinskih problemih težko govoriti, zato v pogovoru s 

starši izrazimo željo pomagati otroku;  

 če nam starš pove, da je v družini nasilje, ga moramo seznaniti z našo dolžnostjo 

ukrepanja po Pravilniku o obravnavi nasilja v družini in v skladu s tem pravilnikom 

narediti zapis; 

 če nam otrok zaupa svoje težave, se pogovorimo z njim sami ali skupaj s svetovalnim 

delavcem. Če ugotovimo, da gre za nasilje v družini, naredimo zapisnik v skladu s 

Pravilnikom o nasilju v družini. 

Kako pomagamo otroku? Družbene vezi in odnosi, človeku pomagajo, ko mu je težko. Najprej 

se moramo zavedati, da je otrok pogosto čustveno navezan na osebo, ki ga zlorablja, a si želi, 

da se to dogajanje prekine. Ko se ne da napraviti nekih konkretnih potez, oziroma gre za 
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preteklo izkušnjo, je v pomoč žrtvi že to, da poslušamo njegovo zgodbo. S poslušanjem 

postanemo priča zlorabe, žrtev pa stopi s svojim trpljenjem iz osame. Poleg tega se žrtev zave, 

da je zloraba ne bo več oddaljevala od ljudi in da se bo lažje vključila v zaupljive in naklonjene 

medčloveške odnose. To, da samo poslušamo, je torej konkretna pomoč. Robinson (2000, v 

Rus Makovec, 2003) pa poudarja, da je pomembno, da pri tem sledimo psihološkim potrebam 

žrtve in da nismo preveč zagnani, saj lahko žrtev v zgodnji fazi obnavljanje travmatične 

izkušnje doživlja kot dodatno travmatiziranje. 

 

Rus Makovec (2003) podaja nekaj konkretnih napotkov, kako odreagiramo, če se nam otrok 

izpove: 

 ne smemo se odzvati z odporom; 

 smo na isti očesni ravni kot otrok; 

 pogovora ne vodimo tako, kot da otroka zaslišujemo; 

 ne sklepajmo prehitro; 

 otroku pustimo, da najprej sam pove svojo zgodbo; 

 ostanemo čim bolj mirni (naša jeza nad zlorabljevalcem lahko zmede otroka); 

 otroku zagotovimo, da nam ni vseeno zanj; 

 otroku povemo, da mu bomo pomagali in na kakšen način (npr. posvet s socialno 

delavko); 

 ocenimo stopnjo nevarnosti – če je potrebno poskrbeti za otrokovo varnost, otrok mora 

vedeti, da obstajajo ljudje, katerih dolžnost je, da poskrbijo zanj; 

 otroku povemo, da ni kriv za zlorabo in da ga imamo radi; 

 nismo preveč dramatični. 

 

Dečman Dobrnjič (2007, v Dečman Dobrnjič in Zlokovič, 2007) podrobno opredelita korake 

pri odkrivanju in zagotavljanju pomoči otroku, ki je žrtev zlorabe: 

 zagotovimo varen in miren prostor (brez zunanjih motenj); 

 poslušamo otroka; 

 sprašujemo, a ne sodimo; 

 verjamemo zgodbi; 

 dokumentiramo zgodbo (zapišemo vse, kar je otrok povedal, a nikoli v otrokovi 

prisotnosti); 

 ponudimo otroku pomoč; 

 obvestimo svetovalno službo na šoli; 

 zagotovimo otroku varnost osebnih podatkov; 

 izkažemo otroku spoštovanje do njega in njegovega priznanja; 

 pokažemo mu, da ga sprejmemo; 

 večamo njegov občutek lastne varnosti; 

 objamemo ga, saj to potrebuje.  

 

Otroci marsikdaj težko z besedami opišejo travmatsko izkušnjo, ki so jo doživeli, lahko pa jo 

izrazijo skozi risbo, zato je risba travmatskega dogodka zelo pomemben način priklica 

informacij, ki jih otrok ne zmore izraziti z besedami (Mikuš Kos in Slodnjak, 2013). 

 

Dečman Dobrnjič in Zloković (2007) poudarjata, da je najpomembneje, da se otrok počuti 

varnega, da šola takoj ukrepa ob sumu na zlorabo in da poskrbimo za varovanje osebnih 

podatkov. Kos (1988, v Trpinčeni otrok, 1988) poudarja, da je pri odločanju glede ukrepanja 

ob trpinčenem otroku pomembno, da pogledamo vse dejavnike v otrokovem življenju, da se 

vprašamo, kaj lahko sami doprinesemo v otrokovo življenje, kakšne spremembe bo povzročila 
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naša intervencija, kakšne učinke bo imela na delovanje v sistemu in v posameznih podsistemih 

in kaj lahko spremenimo. 

 

Ob izpovedi otroka se lahko zgodi, da je osebi, kateri je otrok zaupal o zlorabi, storilčeva razlaga 

bolj sprejemljiva. Otrok, ki je spregovoril o zlorabi, lahko pri odraslih sproži negativne občutke. 

Tisti, kateremu je bila skrivnost zaupana, mora na novo opredeliti svoj odnos do storilca, ki 

velikokrat velja za prijetnega in spoštovanja vrednega človeka, to pa zna biti zelo nelagodno  

(Rus Makovec, 2003), oziroma predstavlja težavno odločitev.  

 

Čonč (1988, v Trpinčeni otrok, 1988) navaja, da učitelj dokaj zlahka vzpostavi kontakt z 

družino zlorabljenega otroka, nima pa možnosti intenzivneje ukrepati, kot lahko to stori socialni 

delavec. Prav zato je pomembno kakovostno sodelovanje različnih ustanov, kakovost dela 

znotraj ustanove in preventivno delovanje. Težave v odprtosti, prožnosti in sodelovanju šole z 

zunanjimi institucijami se pojavijo zaradi pomanjkanja izkušenj, slabe izmenjave informacij o 

izkušnjah in znanju, razdrobljenosti obravnave na ločene posamezne faze in težnja posameznih 

ustanov, da v okviru lastne pristojnosti same rešujejo težave. Če različne ustanove, ki rešujejo 

primere zlorab, ne delujejo kakovostno in ne sodelujejo, največjo škodo utrpijo ravno žrtve – 

otroci.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V magistrskem delu nas bo zanimalo, ali imajo učitelji in svetovalni delavci ustrezne 

kompetence za delo z zlorabljenimi otroki, kako se soočajo s problemom zlorabe, ko pride do 

odkritja primera zlorabe otroka, ali bodoči pedagoški delavci, v času dodiplomskega 

izobraževanja, dobijo dovolj znanja o tem občutljivem področju, kdaj bi se odločili za 

sodelovanje z zunanjimi institucijami (centrom za socialno delo, policijo, pravosodjem, 

terapevti …), ali so imeli na šoli primer odkritja zlorabe in kako so ukrepali, kako bi ravnali ob 

primeru suma zlorabe učenca, zakaj učitelji, po njihovem mnenju, ne ukrepajo, ko posumijo, 

da je učenec žrtev zlorabe oz. nasilja, kdo je, po njihovem mnenju, najpogosteje storilec zlorab 

oz. neprimernega ravnanja z otroki in zakaj pride do zlorab.  

 

Če so učitelji in svetovalni delavci dobro usposobljeni za prepoznavanje različnih oblik zlorab 

in neprimernega ravnanja z otroki, potem učenec v njih lahko vidi rešitev in se z njihovo 

pomočjo reši iz kroga zlorabe. Pri proučevanju problematike zlorab pa moramo upoštevati tudi 

kulturne norme in splošne standarde nege in skrbi za otroke. Kot primer avtorica navaja 

fotografijo otrok v Nepalu, ki so sicer videti zelo telesno zanemarjeni, fotograf pa je komentiral, 

da so starši do njih zelo ljubeči. Tako moramo biti pozorni tudi na to, ali je nezmožnost, da bi 

bilo poskrbljeno za določene otrokove življenjske potrebe, posledica revščine ali zanemarjanja 

(Rus Makovec, 2003).  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji magistrskega dela so ugotoviti in analizirati, kako učitelji in svetovalni delavci poznajo 

specifične znake zlorab otrok, ali so sposobni ukrepati ob primerih zlorab učencev, ali 

sodelujejo z zunanjimi institucijami, koliko znanja pridobijo v času dodiplomskega 

izobraževanja, ali se udeležujejo seminarjev in delavnic o zlorabah otrok. Cilj je tudi primerjati 

rezultate z rezultati iz leta 2007 in na podlagi le-teh ugotoviti, ali je v stališčih strokovnih 

delavcev na področju zlorab prišlo do kakšnih sprememb.  

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H1: Učitelji in svetovalni delavci različno ocenjujejo, kako dobro poznajo znake specifičnih 

oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki.  

 

H2: Učitelji in svetovalni delavci različno ocenjujejo, kako pogosto v naši družbi prihaja do 

različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki.  

 

H3: Svetovalni delavci menijo, da so bolje kot učitelji usposobljeni za ukrepanje v primeru 

suma, da je učenec žrtev zlorabe oziroma neprimernega ravnanja.  

 

H4: Med učitelji in svetovalnimi delavci se pojavljajo razlike v ocenjevanju, koliko znanja s 

področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki so pridobili v dodiplomskem študiju. 

 

H5: Svetovalni delavci imajo več izkušenj z odkrivanjem zlorab kot učitelji. 
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H6: Učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2018, bolje prepoznavajo znake 

specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki, kot učitelji in svetovalni 

delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2007. 

 

H7: Učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2018, in učitelji ter svetovalni 

delavci, ki so iste vprašalnike reševali leta 2007, različno ocenjujejo, kako pogosto v naši družbi 

prihaja do različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki. 

 

3.4 METODA 

 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo z deskriptivno in s 

kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

3.4.1 Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 111 anketirancev (učiteljev in svetovanih delavcev). Od tega je 

bilo 82 učiteljev in 29 svetovalnih delavcev (Graf 1).  

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na zaposlitev 

 

 

V vzorcu je bilo vključenih 91,9 % žensk, 1,8 % moških, 7 oseb pa spola ni razkrilo (Graf 2).  

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na spol 

 
 

Med tistimi učitelji, ki so razkrili spol, je 98,7 % žensk in 1 moški, med svetovalnimi delavci 

pa 96,6 % žensk in 1 moški (Preglednica 1).  

73,90 %

26,10 %

Učitelji in učiteljice Svetovalni delavci in svetovalne delavke

91,90 %

1,80 %

moški ženske
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Preglednica 1: Struktura vzorca glede na zaposlitev in spol 

  

zaposlitev 

skupaj učitelji in učiteljice 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke 

spol Ž f 74 28 102 

f % 98,7 % 96,6 % 98,1 % 

M f 1 1 2 

f % 1,3 % 3,4 % 1,9 % 

skupaj f 75 29 104 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Povprečna starost anketirancev je 41,6 let, učitelji so v povprečju stari 40,4 let, svetovalni 

delavci pa 45 let. Povprečna delovna doba anketirancev je 17,5 let, učiteljev 16,7 let, 

svetovalnih delavcev pa 19,6 let (Preglednica 2).   

 

Preglednica 2: Struktura vzorca glede na starost in delovno dobo 

  

zaposlitev 

skupaj učitelji in učiteljice 

svetovalni delavci in 

svetovalne delavke 

povprečna 

starost v letih 

 

40,41 45,00 41,65  

    

delovna doba v 

letih 

    

 

16,74 19,59 17,51  

 

Večina anketirancev ima univerzitetno izobrazbo (71,8 %), učiteljev s to izobrazbo je 69,3 %, 

svetovalnih delavcev pa 78,6 %. Specializacijo, magisterij ali doktorat ima 12,6 % 

anketirancev, med učitelji je takšnih 12 %, med svetovalnimi delavci pa 14,3 %. Z višjo šolo 

imamo v vzorcu 11,7 % anketirancev. Učiteljev z višjo šolo je 16 %, svetovalnih delavcev pa 

0. Le 3,9 % anketirancev iz vzorca ima visoko strokovno šolo. Med učitelji je teh 2,7 %, med 

svetovanimi delavci pa 7,1 % (Preglednica 3).  

 

Preglednica 3: Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo izobrazbe 

 NAJVIŠJA STOPNJA IZOBRAZBE 

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

f f % f f % f f % 

 

višja šola 12 16,0 % 0 0,0 % 12 11,7 % 

visoka strokovna šola 2 2,7 % 2 7,1 % 4 3,9 % 

univerza 52 69,3 % 22 78,6 % 74 71,8 % 

specializacija, magisterij, doktorat 9 12,0 % 4 14,3 % 13 12,6 % 

   skupaj 75 100,0 % 28 100,0 % 103 100,0 % 
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Med učitelji je 79,3 % razrednikov, 9,8 % jih dela v podaljšanem bivanju, 11 % učiteljev pa ni 

izbralo delovnega mesta. Večina razrednikov je bila v preteklem letu razrednik 1., 2., in 3. 

razreda (Preglednica 4).  

 

Preglednica 4: Struktura učiteljev in učiteljic glede na delovno mesto 

DELOVNO MESTO (učitelji in učiteljice) f f % 

 razrednik 65 79,3 % 

podaljšano bivanje 8 9,8 % 

skupaj 73 89,0 % 

ni podatka  9 11,0 % 

skupaj 82 100,0 % 

 

Med svetovalnimi delavci jih 89,7 % dela na delovnem mestu svetovalnega delavca, 6,9 % jih 

dela na drugem delovnem mestu, 3,4 % svetovalnih delavcev pa na vprašanje ni odgovorilo 

(Preglednica 5).  

 

Preglednica 5: Število svetovalnih delavcev in svetovalnih delavk glede na delovno mesto 

DELOVNO MESTO (svetovalni delavci in svetovalne delavke) f f % 

 svetovalni delavec 26 89,7 % 

drugo 2 6,9 % 

skupaj 28 96,6 % 

ni podatka  1 3,4 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

Največ svetovalnih delavcev je končalo program Pedagogika in andragogika (46,8 %), 31 % pa 

jih je končalo program Psihologija, druge programe je končalo manjše število socialnih 

delavcev (Preglednica 6). 

 

Preglednica 6: Število svetovalnih delavcev in svetovalnih delavk glede na končano izobrazbo 

Smer študija f f % 

 Pedagogika/andragogika 13 44,8 % 

Psihologija 9 31,0 % 

Svetovalna pedagogika 1 3,4 % 

Spec. pedagogika, 

defektologija 
1 3,4 % 

Socialno delo 3 10,3 % 

drugo 1 3,4 % 

skupaj 28 96,6 % 

ni podatka  1 3,4 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

3.4.2 Opis inštrumenta za zbiranje podatkov 

 

Raziskovalne podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za učitelje in svetovalne 

delavce, katerega so leta 2007 sestavili Janez Krek, Janez Vogrinc in Maša Žvelc, na Pedagoški 

fakulteti Ljubljana (Priloga 6.1 in 6.2). Izpustili smo dve vprašanji, ki sta  povezani s kulturno 

antropologijo kot znanstvenim področjem, ki je izven polja pričujoče raziskave.  
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Ugotavljali in analizirali smo, kako učitelji in svetovalni delavci poznajo specifične znake 

zlorab otrok, ali so sposobni ukrepati ob primerih zlorab učencev, ali sodelujejo z zunanjimi 

institucijami (centrom za socialno delo, policijo, pravosodjem, terapevti …), koliko znanja 

pridobijo v času dodiplomskega izobraževanja, ali se udeležujejo seminarjev in delavnic o 

zlorabah otrok. Z Likertovo lestvico stališč smo preverili, koliko se anketiranci strinjajo s 

trditvami o zlorabah otrok.    

 

Anketni vprašalnik je na koncu vseboval vprašanja o demografskih podatkih (spol, starost, 

delovna doba, delovno mesto, najvišjo stopnjo izobrazbe, študijski program) in vprašanje, ali 

bi želeli še kaj dodati o raziskovalni temi.  

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Raziskava je bila izvedena v mesecu aprilu in maju 2018. Poskrbeli smo za anonimnost 

podatkov. Vprašalnike smo razdelili po osnovnih šolah. Oblikovali smo tudi spletne 

vprašalnike, ki smo jih posredovali šolam po predhodni prošnji preko telefona.  

 

3.4.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Dobljene podatke smo obdelali z računalniškim programom IBM SPSS Statistic 20. Uporabili 

smo naslednje statistične postopke: frekvenčno in strukturno porazdelitev, aritmetično sredino, 

x2  preizkus za preizkušanje pomembnosti povezav med spremenljivkami, t test za dva 

neodvisna vzorca. Odprte odgovore smo analizirali vsebinsko, rezultate pa pokazali z grafom, 

opisom, v obliki frekvenčne ali strukturne preglednice.  

 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.5.1 Hipoteza 1  

 

Učitelji in svetovalni delavci različno ocenjujejo, kako dobro poznajo znake specifičnih 

oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki. 

 

Hipotezo smo testirali s pomočjo hi kvadrat preizkusa, saj nas je zanimalo, ali obstaja razlika v 

ocenjevanju specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki (psihična zloraba, 

telesna zloraba, spolna zloraba in zanemarjanje), glede na zaposlitev anketirancev (učitelj, 

svetovalni delavec) in ali obstaja razlika glede na zaposlitev pri mnenju o tem, kakšne posledice 

imajo naslednja dejanja: povzročanje telesnih poškodb otroku (rane, zlomi, zvini, modrice …), 

to, da otrok živi v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti in postavljanje delovnih in 

vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove zmogljivosti. 

 

3.5.1.1 Prepoznavanje znakov čustvene zlorabe pri otrocih glede na učitelje in svetovalne 

delavce 

 

Preglednica 7 prikazuje, kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake psihične 

(čustvene) zlorabe pri otrocih.  
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Preglednica 7: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake psihične (čustvene) 

zlorabe? 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji 

in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

psihična (čustvena) zloraba ne poznam f 

% 

2 0 2 

2,4 % 0,0 % 1,8 % 

slabo f 

% 

15 3 18 

18,3 % 10,3 % 16,2 % 

srednje dobro f 

% 

45 10 55 

54,9 % 34,5 % 49,5 % 

dobro f 

% 

15 13 28 

18,3 % 44,8 % 25,2 % 

zelo dobro f 

% 

5 3 8 

6,1 % 10,3 % 7,2% 

Skupaj f 

% 

82 29 111 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,043(2Î = 9,877; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,3 % trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji in svetovalnimi delavci v prepoznavanju 

znakov psihične (čustvene) zlorabe pri otrocih. Svetovalni delavci bolje prepoznavajo znake 

tovrstnih zlorab kot učitelji.  

 

Glede na podatke v zgornji preglednici ugotovimo, da večina, kar 54,9 % učiteljev, srednje 

dobro pozna znake psihične zlorabe, srednje dobro pozna znake psihične zlorabe tudi 34,5 % 

svetovalnih delavcev, 44,8 % svetovalnih delavcev pa dobro pozna znake čustvene zlorabe.  

    

3.5.1.2 Prepoznavanje znakov telesne zlorabe pri otrocih glede na učitelje in svetovalne 

delavce 

 

Preglednica 8 prikazuje, kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake telesne zlorabe 

pri otrocih.  

 

Preglednica 8: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake telesne zlorabe? 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

telesna zloraba ne poznam f 

% 

1 0 1 

1,2% 0,0 % ,9 % 

slabo f 

% 

7 1 8 

8,5 % 3,4 % 7,2 % 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 9,877 4 0,043 
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srednje dobro f 

% 

33 11 44 

40,2 % 37,9 % 39,6 % 

dobro f 

% 

34 12 46 

41,5 % 41,4 % 41,4 % 

zelo dobro f 

% 

7 5 12 

8,5 % 17,2 % 10,8 % 

skupaj f 

% 

82 29 111 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,576 (2Î = 2,891; g = 4). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko povemo, da svetovalni delavci in učitelji enako dobro prepoznavajo znake tovrstnih 

zlorab pri otrocih.  

 

Glede na podatke v zgornji tabeli vidimo, da kar 41,5 % učiteljev dobro pozna znake telesne 

zlorabe, 40,2 % pa jih le-te srednje dobro pozna. Pri svetovalnih delavcih je poznavanje telesnih 

zlorab podobno. Kar 41,4 % jih dobro pozna znake telesne zlorabe, 37,9 % pa jih srednje dobro 

pozna znake takšne zlorabe.   

 

3.5.1.3 Prepoznavanje znakov spolne zlorabe pri otrocih glede na učitelje in svetovalne 

delavce 

 

Preglednica 9 prikazuje, kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake spolnih zlorab 

pri otrocih.  

 

Preglednica 9: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake spolne zlorabe? 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

spolna zloraba ne poznam f 13 0 13 

% 15,9 % 0,0 % 11,7 % 

slabo f 40 5 45 

% 48,8 % 17,2 % 40,5 % 

srednje dobro f 22 13 35 

% 26,8 % 44,8 % 31,5 % 

dobro f 6 8 14 

% 7,3 % 27,6 % 12,6 % 

zelo dobro f 1 3 4 

% 1,2 % 10,3 % 3,6 % 

skupaj f 82 29 111 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 2,891 4 0,576 

  vrednost g  
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,000 (2Î = 26,316; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji in svetovalnimi delavci 

v prepoznavanju znakov spolne zlorabe pri otrocih. Ugotovimo, da svetovalni delavci bolje 

prepoznavajo znake tovrstnih zlorab kot učitelji.   

 

Skoraj polovica (48,8 %) učiteljev slabo pozna znake spolnih zlorab pri otrocih, 26,8 % pa jih 

srednje dobro pozna znake takšne zlorabe. Med svetovalnimi delavci jih 44,8 % srednje dobro 

pozna znake spolne zlorabe pri otroku, 27,6 % pa jih znake takšne zlorabe dobro pozna 

(Preglednica 9).   

 

3.5.1.4 Prepoznavanje znakov zanemarjanja pri otrocih glede na učitelje in svetovalne 

delavce 

 

Preglednica 10 prikazuje, kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake zanemarjanja 

pri otrocih.  

 

Preglednica 10: Kako učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo znake zanemarjanja? 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

zanemarjanje slabo f 

% 

3 0 3 

3,7 % 0,0 % 2,7 % 

srednje dobro f 

% 

30 9 39 

36,6 % 31,0 % 35,1 % 

dobro f 

% 

35 10 45 

42,7 % 34,5 % 40,5 % 

zelo dobro f 

% 

14 10 24 

17,1 % 34,5 % 21,6 % 

skupaj f 

% 

82 29 111 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,165 (2Î = 5,100; g = 3). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko trdimo, da svetovalni delavci in učitelji enako dobro prepoznavajo znake tovrstne 

zlorabe pri otrocih. Glede na podatke v zgornji tabeli vidimo, da 36,6 % učiteljev srednje dobro 

pozna znake zanemarjanja pri otrocih, 42,7 % pa jih dobro pozna znake zanemarjanja. 

Svetovalni delavci pa v 31,0 % srednje dobro pozna znake zanemarjanja pri otrocih, 34,5 % jih 

pozna dobro, 34,5 % pa znake zanemarjanja pri otrocih zelo dobro pozna. 

Kullbackov 2Î preizkus 26,316 4 0,000 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 5,100 3 0,165 
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3.5.1.5 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice ima povzročanje 

telesnih poškodb otroku  

 

Preglednica 11 prikazuje, kakšno mnenje imajo učitelji in svetovalni delavci o posledicah 

povzročanja telesnih poškodb pri otroku. 

 

Preglednica 11: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o posledicah povzročanja telesnih 

poškodb pri otroku 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

Povzročanje telesnih 

poškodb 

otroku (rane, zlomi, zvini, 

modrice …). 

psihične f 

% 
11 1 12 

13,6 % 3,4 % 10,9 % 

psihične 

in 

fizične 

f 

% 
70 28 98 

86,4 % 96,6 % 89,1 % 

skupaj f 

% 
81 29 110 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 2,757 1 0,097 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna na ravni  = 0,097 (2Î = 0,097; 

g = 1). Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo,  da 

imajo tako svetovalni delavci (96,6 %) kot učitelji (86,4 %) enako mnenje, in sicer, da ima 

povzročanje telesnih poškodb otroku psihične in fizične posledice.   

 

3.5.1.6 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice ima to, da otrok 

živi v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti  

 

Preglednica 12 prikazuje, kakšno mnenje imajo učitelji in svetovalni delavci o posledicah, ko 

otrok živi v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti.  

 

Preglednica 12: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o posledicah, ko otrok živi v 

nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji 

in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

Otrok živi v nenehnem 

vzdušju napetosti, strahu, 

negotovosti. 

fizične f 63 16 79 

% 77,8 % 55,2 % 71,8 % 

psihične in fizične f 18 13 31 

% 22,2 % 44,8 % 28,2 % 
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skupaj f 81 29 110 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 5,392 1 0,020 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  = 0,020 (x2 = 

5,392; g = 1). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,0 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici med učitelji in svetovalnimi delavci pojavljale statistično pomembne razlike v mnenju 

o tem, kakšne posledice ima to, da otrok živi v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti, 

na otroka. Večina učiteljev je mnenja, da ima to fizične posledice pri otroku (77,8 %). Med 

svetovalnimi delavci pa jih večina (55,2 %) – vendar bistveno manj kot pri učiteljih – meni 

enako, torej, da ima takšno vedenje zgolj fizične posledice, 44,8 % pa jih meni, da ima psihične 

in fizične posledice.   

 

3.5.1.7 Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice ima postavljanje 

delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove zmogljivosti 

 

Preglednica 13 prikazuje mnenja učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice na 

otroka ima postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev, ki presegajo njegove zmogljivosti.  

 

Preglednica 13: Mnenja učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, kakšne posledice na otroka 

ima postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev, ki presegajo njegove zmogljivosti  

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji 

in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

Postavljanje delovnih in 

vedenjskih zahtev do 

otroka, ki znatno 

presegajo njegove 

zmogljivosti. 

psihične f 1 0 1 

% 1,2 % 0,0 % ,9 % 

fizične f 39 10 49 

% 48,1 % 34,5 % 44,5 % 

psihične in fizične f 40 19 59 

% 49,4 % 65,5 % 53,6 % 

se ne morem opredeliti f 1 0 1 

% 1,2 % 0,0 % 0,9 % 

skupaj f 81 29 110 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 3,162 3 0,367 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,367 (2Î = 3,162; g = 3). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko trdimo, da večina svetovalnih delavcev meni, da ima takšno početje psihične in fizične 
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posledice (65,5 %), 34,5 % pa jih meni, da ima samo fizične posledice. Da ima postavljanje 

delovnih in vedenjskih zahtev otroku, ki presegajo njegove zmogljivosti, fizične posledice meni 

48,1 % učiteljev, 49,4 % pa jih meni, da ima psihične in fizične posledice.  

 

Hipotezo 1, ki pravi, da učitelji in svetovalni delavci različno ocenjujejo, kako dobro poznajo 

znake specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki, na podlagi analize 

delno potrdimo. Svetovalni delavci bolje poznajo znake čustvenega nasilja in spolne zlorabe. 

Znake telesne zlorabe in zanemarjanja pa enako dobro prepoznajo tako učitelji kot svetovalni 

delavci. Med svetovalnimi delavci in učitelji obstaja razlika v mnenju o tem, kakšne posledice 

za otroka predstavlja to, da živi v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, negotovosti. Imajo pa 

učitelji in svetovalni delavci enako mnenje glede vprašanja, kakšne posledice ima pri otroku 

povzročanje telesnih poškodb in postavljanje delovnih ter vedenjskih zahtev, ki znatno 

presegajo otrokove zmogljivosti. Naj izpostavimo, da se svetovalni delavci sicer v večjem 

deležu kot učitelji zavedajo, da ima otrokovo življenje v nenehnem vzdušju napetosti, strahu, 

negotovosti lahko fizične in psihične posledice na otroka, kljub temu pa jih manj kot polovica 

(44,8 %) odgovarja, da ima to lahko tako psihične kot fizične posledice. Rezultati so nekoliko 

bolj spodbudni glede postavljanja delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo 

njegove zmogljivosti, saj so v tem primeru učitelji razdeljeni, a je nekoliko večji delež (49,4 % 

proti 48,1 %) tistih učiteljev, ki se zavedajo, da so možne tako psihične kot fizične posledice, 

tako pa menita skoraj dve tretjini (65,5 %) svetovalnih delavcev.  

3.5.2 Hipoteza 2  

 

Učitelji in svetovalni delavci različno ocenjujejo, kako pogosto v naši družbi prihaja do 

različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki. 

 

Drugo hipotezo smo testirali s pomočjo t testa za dva neodvisna vzorca. Pri tem nas je zanimalo, 

ali obstaja statistično značilna razlika pri ocenjevanju pogostosti zlorab (spolne, psihične, 

telesne in zanemarjanje) pri otrocih, kar je bilo ocenjevano na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni 

nikoli, 5 pa zelo pogosto.  

 

Preglednica 14: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o pogostosti zlorab v družbi 

zaposlitev 

število 

odgovorov M 

spolne zlorabe učitelji in učiteljice  82 2,94 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke 
29 3,03 

psihično trpinčenje učitelji in učiteljice  82 3,95 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke 
29 3,97 

fizično trpinčenje učitelji in učiteljice  82 3,46 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke 
29 3,38 

zanemarjanje otrok učitelji in učiteljice  82 3,80 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke 
29 3,90 
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Preglednica 15: Kako učitelji in svetovalni delavci ocenjujejo pogostost zlorab otrok v 

družbi? 

  

Homogenost varianc (Levenov 

test) t-test za dva neodvisna vzorca 

F  t g  
  

spolne zlorabe 1,382 ,242 –,578 109 0,564 

  –,621 56,689 ,537 

psihično trpinčenje 1,590 ,210 –,079 109 0,937 

  –,075 45,059 ,941 

fizično trpinčenje 2,762 ,099 ,482 109 0,631 

  ,536 61,275 ,594 

zanemarjanje otrok 6,569 ,012 –,547 109 0,585 

  –,626 65,286 ,533 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-test ni pokazal statistično pomembnih 

razlik med učitelji in svetovalnimi delavci o tem, kako pogosto po njihovem mnenju prihaja do 

spolnih (F = 1,382,  = 0,242, t test = –0,578, g = 109,  = 0,564), psihičnih (F = 1,590,  = 

0,210, t test = –0,79, g = 109,  = 0,937), fizičnih zlorab (F = 2,762,  = 0,099, t test = 0,482, 

g = 109,  = 0,631) in zanemarjanja otrok (F = 6,569,  = 0,012, aproksimativni t test = –0,626, 

g = 65,286,  = 0,533). Glede na povprečno vrednost vidimo, da tako učitelji (M = 2,94) kot 

svetovalni delavci (M = 3,03) v povprečju menijo, da do spolnih zlorab prihaja včasih. Isto 

mnenje imajo učitelji (M = 3,95) in svetovalni delavci (M = 3,97) tudi pri ocenjevanju 

psihičnega trpinčenja. V povprečju menijo, da do tega prihaja pogosto. Učitelji (M = 3,46) in 

svetovalni delavci (M = 3,38) so v povprečju mnenja, da včasih prihaja tudi do fizičnega 

trpinčenja. Da prihaja do zanemarjanja pogosto pa so v povprečju mnenja tako učitelji (M = 

3,80) kot tudi svetovalni delavci (M = 3,90) (Preglednica 15).   

 

Hipotezo 2, ki pravi, da učitelji in svetovalni delavci različno ocenjujejo, kako pogosto v naši 

družbi prihaja do različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki, na podlagi analize, 

ovržemo. Učitelji in svetovalni delavci enako ocenjujejo, kako pogosto prihaja do spolnih 

zlorab otrok, psihičnega trpinčenja, fizičnega trpinčenja in zanemarjanja otrok.  

 

3.5.3 Hipoteza 3 

 

Svetovalni delavci menijo, da so bolje kot učitelji usposobljeni za ukrepanje v primeru 

suma, da je učenec žrtev zlorabe oziroma neprimernega ravnanja. 

 

Tretjo hipotezo smo testirali s pomočjo hi kvadrat preizkusa, saj nas je zanimalo, ali obstaja 

razlika v ocenjevanju usposobljenosti za ukrepanje v primeru psihične, telesne, spolne zlorabe 

ali zanemarjanja otrok glede na zaposlitev anketirancev (učitelj, svetovalni delavec). 
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Preglednica 16: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma psihične zlorabe pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

psihična (čustvena) 

zloraba 

ne vem, kako ravnati f 1 0 1 

% 1,2 % 0,0 % ,9 % 

slabo f 32 3 35 

% 39,5 % 10,3 % 31,8 % 

srednje dobro f 36 8 44 

% 44,4 % 27,6 % 40,0 % 

dobro f 10 14 24 

% 12,3 % 48,3 % 21,8 % 

zelo dobro f 2 4 6 

% 2,5 % 13,8 % 5,5 % 

skupaj f 81 29 110 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 24,462 4 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,000 (2Î = 24,462; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji in svetovalnimi delavci 

v usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma na čustvene zlorabe otrok. Svetovalni delavci 

menijo, da so bolje usposobljeni kot učitelji, za ukrepanje v primeru suma na čustveno zlorabo.   

Glede na podatke v zgornji tabeli ugotovimo, da le 14,8 % učiteljev meni, da so dobro oz. zelo 

dobro usposobljeni za ukrepanje v primeru suma psihične zlorabe otrok, medtem ko tako meni 

večina – 62,1 % – svetovalnih delavcev. 39,5 % učiteljev meni, da so slabo usposobljeni, tako 

meni tudi 10,3 % svetovalnih delavcev.   

 

Preglednica 17: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma telesne zlorabe pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

telesna zloraba ne vem, kako ravnati f 3 0 3 

% 3,8 % 0,0 % 2,8 % 

slabo f 27 3 30 

% 33,8 % 10,3 % 27,5 % 

srednje dobro f 31 7 38 

% 38,8 % 24,1 % 34,9 % 

dobro f 18 13 31 
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% 22,5 % 44,8 % 28,4 % 

zelo dobro f 1 6 7 

% 1,3 % 20,7 % 6,4 % 

skupaj f 80 29 109 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 22,568 4 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,000 (2Î = 22,568; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji in svetovalnimi delavci 

v usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma na telesne zlorabe otrok. Svetovalni delavci 

menijo, da so bolje usposobljeni kot učitelji.  Glede na podatke v zgornji tabeli ugotovimo, da 

23,8 % učiteljev meni, da so dobro oz. zelo dobro usposobljeni za ukrepanje v primeru suma 

telesne zlorabe, medtem ko tako meni večina (65,5 %) svetovalnih delavcev. Kar 37,6 % 

učiteljev je slabo usposobljena, oz. ne ve, kako ravnati. Da je slabo usposobljena za ukrepanje 

v primeru suma telesne zlorabe meni le 10,3 % svetovalnih delavcev.  

 

Preglednica 18: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma spolne zlorabe pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

spolna zloraba ne vem, kako ravnati f 11 1 12 

% 13,6 % 3,4 % 10,9 % 

slabo f 52 8 60 

% 64,2 % 27,6 % 54,5 % 

srednje dobro f 14 10 24 

% 17,3 % 34,5 % 21,8 % 

dobro f 3 7 10 

% 3,7 % 24,1 % 9,1 % 

zelo dobro f 1 3 4 

% 1,2 % 10,3 % 3,6 % 

skupaj f 81 29 110 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 23,580 4 0,000 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,000 (2Î = 23,580; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji in svetovalnimi delavci 

v usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma na spolne zlorabe otrok. Svetovalni delavci 

menijo, da so bolje usposobljeni tudi za ukrepanje v primeru teh zlorab kot učitelji.  
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Večina učiteljev (77,8 %) meni, da so slabo usposobljeni za ukrepanje v primeru suma spolne 

zlorabe otrok, oz. ne vedo, kako ravnati. Enako meni skoraj tretjina svetovalnih delavcev (31 

%). Da so dobro oz. zelo dobro usposobljeni meni le 4,9 % učiteljev in nekaj več, 34,4 %, 

svetovalnih delavcev.  

Preglednica 19: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma zanemarjanja pri 

otrocih glede na učitelje in svetovalne delavce 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

zanemarjanje ne vem, kako ravnati f 1 0 1 

% 1,2 % 0,0 % ,9 % 

slabo f 23 3 26 

% 28,4 % 10,3 % 23,6 % 

srednje dobro f 31 8 39 

% 38,3 % 27,6 % 35,5 % 

dobro f 24 13 37 

% 29,6 % 44,8 % 33,6 % 

zelo dobro f 2 5 7 

% 2,5 % 17,2 % 6,4 % 

skupaj f 81 29 110 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

Kullbackov 2Î preizkus 12,377 4 0,015 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,015 (2Î = 12,377; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,5 % trdimo, da bi 

se tudi v osnovni množici pojavljale razlike med učitelji in svetovalnimi delavci v 

usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma na zanemarjanje otrok. Svetovalni delavci menijo, 

da so bolje usposobljeni za ukrepanje v primeru suma na zanemarjanje otrok kot učitelji.  Glede 

na podatke v zgornji tabeli ugotovimo, da 32,1 % učiteljev meni, da so dobro oz. zelo dobro 

usposobljeni za ukrepanje v primeru suma na zanemarjanje otroka, medtem ko tako meni kar 

62 % svetovalnih delavcev.   

 

Hipotezo 3, ki pravi, da so svetovalni delavci bolje kot učitelji usposobljeni za ukrepanje v 

primeru suma, da je učenec žrtev zlorabe oziroma neprimernega ravnanja, na podlagi analize, 

potrdimo. Svetovalni delavci menijo, da so bolj usposobljeni za ukrepanje v primeru telesnih, 

čustvenih in spolnih zlorab ter zanemarjanja otrok, kar smo tudi pričakovali. Naj izpostavimo 

oceno usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma telesne zlorabe pri otrocih učiteljev, pri 

kateri več kot dve tretjini (72,6 %) menita, da so v primerih telesne zlorabe učenca slabo (33,8 

%) ali le srednje dobro (38,8 %) usposobljeni za ukrepanje, ob tem pa še 3,8 % ne ve, kako 

ravnati. Lahko torej trdimo, da celo telesna zloraba učenca, za katero devet desetin učiteljev 

ocenjuje, da jo lahko prepoznajo (srednje dobro, dobro in zelo dobro skupaj 91,2 %), vendarle 

predstavlja težavo za tri četrtine učiteljev pri nadaljnjem koraku, ki je ključen, namreč, kako 

ukrepati. Med odgovori učiteljev in svetovalnih delavcev so statistično pomembne razlike, ki 

nakazujejo boljšo usposobljenost za ukrepanje svetovalnih delavcev, a naj izpostavimo, da tudi 
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vsak deseti (10,3 %) svetovalni delavec ocenjuje, da je slabo usposobljen za ukrepanje v 

primeru telesne zlorabe učenca.  

 

3.5.4 Hipoteza 4  

 

Med učitelji in svetovalni delavci se pojavljajo razlike v ocenjevanju, koliko znanja s 

področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki so pridobili v dodiplomskem 

študiju. 

 

Tudi četrto hipotezo smo testirali s pomočjo hi kvadrat testa, saj nas je zanimalo, ali obstaja 

razlika v pridobivanju znanja o zlorabah otrok tekom dodiplomskega študija glede na zaposlitev 

anketirancev (učitelj, svetovalni delavec). 

 

Preglednica 20: Ocena učiteljev in svetovalnih delavcev o tem, ali so obravnavali teme s 

področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki v času dodiplomskega študija 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

22./21. Ali ste v okviru dodiplomskega 

študija obravnavali teme s področja 

zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z 

otroki (prepoznavanje znakov, ukrepanje)? 

da f 25 13 38 

% 30,5 % 46,4 % 34,5 % 

ne f 57 15 72 

% 69,5 % 53,6 % 65,5 % 

skupaj f 82 28 110 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 2,346 1 0,126 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  = 0,126 (x2 = 

2,346; g = 1). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, 

da večina učiteljev v okviru dodiplomskega študija ni obravnavala tem s področja zlorabljanja 

oz. neprimernega ravnanja z otroki (69,5 %), prav tako teh tem ni obravnavalo tudi večina 

svetovalnih delavcev (53,6 %). 

 

Hipotezo 4, ki pravi, da se med učitelji in svetovalni delavci pojavljajo razlike v ocenjevanju, 

koliko znanja s področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki so pridobili v 

dodiplomskem študiju, na podlagi analize, ovržemo. Večina tem o zlorabah otrok tekom 

dodiplomskega študija ni obravnavalo. Če so rezultati za učitelje še nekako razumljivi, bi nas 

morali presenetiti vsaj glede izobraževanja svetovalnih delavcev, ki bi o tem morali pridobiti 

znanje na dodiplomskem študiju.   

 

3.5.5 Hipoteza 5  

 

Svetovalni delavci imajo več izkušenj z odkrivanjem zlorab kot učitelji. 
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Peto hipotezo smo testirali s pomočjo hi kvadrat preizkusa. S hi kvadrat preizkusom smo 

preverjali, ali obstaja razlika med učitelji in svetovalnimi delavci v tem, ali so  v preteklih treh 

šolskih letih v šoli(ah), kjer so delali, prišli do odkritja primera, da je bil otrok podvržen zlorabi 

s strani odraslih in glede na to, ali so v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer so poučevali, 

prišli do odkritja primera zlorabe otroka, ki je bila takšne vrste, da šola problema ni reševala 

sama in je v reševanje primera vključila center za socialno delo oziroma kakšno drugo zunanjo 

institucijo. 

 

Ker so bili v vprašalniku za učitelje vprašanih na voljo trije odgovori (da, ne in ne vem), pri 

svetovalnih delavcih pa dva (da, ne), smo z namenom, da poenotimo shemo odgovorov pri obeh 

vprašalnikih, odgovor »ne vem« izpustili.  
 

Preglednica 21: Ali so učitelji in svetovalni delavci v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), 

kjer so poučevali/bili zaposleni, prišli do odkritja primera, da je bil otrok podvržen zlorabi s 

strani odraslih? 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

9./11. Ali je v preteklih treh šolskih letih v 

šoli(ah), kjer ste poučevali/bili zaposleni, 

prišlo do odkritja primera, da je bil otrok 

podvržen zlorabi s strani odraslih? 

da f 40 23 63 

% 61,5 % 79,3 % 67,0 % 

ne f 25 6 31 

% 38,5 % 20,7 % 33,0 % 

skupaj f 65 29 94 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 2,866 1 0,090 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  = 0,090 (x2 = 

2,866; g = 1). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, 

da je večina učiteljev in svetovalnih delavcev odgovorila, da je v šoli(ah), kjer so poučevali/bili 

zaposleni, prišlo do odkritja primera, da je bil otrok podvržen zlorabi s strani odraslih. Tako je 

odgovorilo 61,5 % učiteljev in 79,3 % svetovalnih delavcev. K temu naj dodamo, da je do 

razlike v oceni učiteljev in svetovalnih delavcev lahko prišlo tudi zato, ker so učitelji slabše kot 

svetovalni delavci seznanjeni s primeri zlorab na celotni šoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Preglednica 22: Ali so učitelji in svetovalni delavci v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), 

kjer so poučevali/bili zaposleni, prišli do odkritja primera zlorabe otroka, ki je bila takšne 

vrste, da šola problema ni reševala sama in je v reševanje primera vključila center za 

socialno delo oz. kakšno drugo zunanjo institucijo? 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

10./12. Ali je v preteklih treh šolskih letih v 

šoli(ah), kjer ste poučevali/bili zaposleni, 

prišlo do odkritja primera zlorabe otroka, ki je 

bila takšne vrste, da šola problema ni reševala 

sama in je v reševanje primera vključila center 

za socialno delo? 

da f 34 25 59 

% 54,8 % 86,2 % 64,8 % 

ne f 28 4 32 

% 
45,2 % 13,8 % 35,2 % 

skupaj f 62 29 91 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 8,527 1 0,003 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  = 0,03 (x2 = 

8,527; g = 1). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici pojavljale statistično pomembne razlike v tem, ali so učitelji oziroma 

svetovalni delavci v preteklih treh letih odkrili primere, kjer je bil otrok podvržen zlorabi, ki je 

bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je v reševanje primera vključila center 

za socialno delo. Ugotavljamo, da so v preteklih treh letih več takšnih primerov zaznali 

svetovalni delavci, kar pa je glede na njihovo poznavanje te problematike za celotno šolo, v 

primerjavi s posameznim učiteljem lahko, pričakovano. Kljub tem razlikam v ocenah je večina 

učiteljev (54,8 %) in večina svetovalnih delavcev (86,2 %) odgovorila, da je v preteklih treh 

šolskih letih v šoli(ah), kjer so poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera zlorabe 

otroka, ki je bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je v reševanje primera 

vključila center za socialno delo. 

 

Hipotezo 5, na podlagi analize, delno potrdimo. Učitelji so odgovarjali glede na svoje 

individualne izkušnje, saj nimajo pregleda nad delovanjem šole, tako kot ga imajo svetovalni 

delavci.  

 

3.5.6 Hipoteza 6 

 

Učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2018, bolje prepoznavajo 

znake specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki, kot učitelji in 

svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2007. 

 

Šesto hipotezo smo testirali s pomočjo t testa za neodvisne vzorce, ker nas je zanimalo 

prepoznavanje znakov različnih oblik zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki glede na leti 

2007 in 2018. Uporabili smo tudi hi kvadrat preizkus, saj nas je zanimalo, ali obstaja razlika v 



31 

ocenjevanju usposobljenosti za ukrepanje v primeru psihične, telesne, spolne zlorabe ali 

zanemarjanja otrok glede leta izpolnjevanja vprašalnika.  

 

Preglednica 23: Prepoznavanje znakov različnih oblik zlorab oz. neprimernega ravnanja z 

otroki glede na leti 2007 in  2018. 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc aproksimativni t-test ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med učitelji in svetovalnimi delavci, ki so vprašalnike reševali 

 

Homogenost 

varianc 

(Levenov test) T preizkus za neodvisne vzorce 

F  t g  

Kako dobro poznate 

znake psihičnih 

(čustvenih) zlorab? 

 

2,168 0,142 –,255 524 0,799 

 

  –,265 182,625 0,792 

Kako dobro poznate 

znake telesnih zlorab? 

 
3,623 0,058 –1,200 526 0,231 

 

  –1,291 192,262 0,198 

Kako dobro poznate 

znake spolnih zlorab? 

 
0,233 0,630 –,937 523 0,349 

 

  –,931 172,095 0,353 

Kako dobro poznate 

znake zanemarjanja? 

 
1,805 0,180 –,782 527 0,435 

 

  –,838 191,249 0,403 

leto 

število 

odgovorov M 

Kako dobro poznate znake psihičnih (čustvenih) zlorab? 2007 415 3,17 

2018 111 3,20 

Kako dobro poznate znake telesnih zlorab? 2007 417 3,42 

2018 111 3,54 

Kako dobro poznate znake spolnih zlorab? 2007 414 2,46 

2018 111 2,56 

Kako dobro poznate znake zanemarjanja? 2007 418 3,74 

2018 111 3,81 
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leta 2007, in tistimi, ki so ga reševali leta 2018. Učitelji in svetovalni delavci leta 2007 in 2018 

enako dobro prepoznavajo posamezne oblike nasilja pri otrocih. 

 

Preglednica 24: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma psihične zlorabe pri 

otrocih glede na leto 

  

leto 

skupaj 2007 2018 

Kako dobro ste usposobljeni za 

ukrepanje v primeru psihičnih zlorab? 

ne vem, kako 

ravnati 

f 16 1 17 

% 3,8 % ,9 % 3,2 % 

slabo f 147 35 182 

% 35,0 % 31,8 % 34,3 % 

srednje dobro f 166 44 210 

% 39,5 % 40,0 % 39,6 % 

dobro f 77 24 101 

% 18,3 % 21,8 % 19,1 % 

zelo dobro f 14 6 20 

% 3,3 % 5,5 % 3,8 % 

skupaj f 420 110 530 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 4,143 4 0,387 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  = 0,387 (x2 = 

4,143; g = 4). Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, 

da so anketiranci leta 2007 in 2018 enako dobro usposobljeni za ravnanje v primeru psihičnih 

zlorab.  Glede na podatke v zgornji tabeli ugotovimo, da 39,5 % anketirancev iz leta 2007 meni, 

da so srednje dobro usposobljeni za ukrepanje v primeru suma psihične zlorabe otrok, 35,0 % 

pa jih meni, da so slabo usposobljeni. Med anketiranci, ki so na vprašalnik odgovarjali leta 

2018, jih 40,0 % meni, da so srednje dobro usposobljeni za ravnanje v primeru psihične zlorabe 

otrok, 31,8 % pa jih meni, da so slabo usposobljeni.   

  

Preglednica 25: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma telesne zlorabe pri 

otrocih glede na leto 

  

leto 

skupaj 2007 2018 

Kako dobro ste usposobljeni za 

ukrepanje v primeru telesnih zlorab? 

ne vem, kako 

ravnati 

f 16 3 19 

% 3,8 % 2,8 % 3,6 % 

slabo f 142 30 172 

% 33,8 % 27,5 % 32,5 % 

srednje dobro f 151 38 189 

% 36,0 % 34,9 % 35,7 % 

dobro f 95 31 126 

% 22,6 % 28,4 % 23,8 % 

zelo dobro f 16 7 23 

% 3,8 % 6,4 % 4,3 % 
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skupaj f 420 109 529 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 3,940 4 0,414 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  = 0,414 (x2 = 

3,940; g = 4). Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo,  

da so anketiranci leta 2007 in 2018 enako dobro usposobljeni za ravnanje v primeru telesnih 

zlorab. Vidimo, da 36,0 % anketirancev iz leta 2007 meni, da so srednje dobro usposobljeni za 

ukrepanje v primeru suma telesne zlorabe otrok, 33,8 % pa jih meni, da so slabo usposobljeni. 

Med anketiranci, ki so na vprašalnik odgovarjali leta 2018, jih 34,9 % meni, da so srednje dobro 

usposobljeni za ravnanje v primeru psihične zlorabe otrok, 27,5% pa jih meni, da so slabo 

usposobljeni.   

 

Preglednica 26: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma spolne zlorabe pri 

otrocih glede na leto 

 

leto 

skupaj 2007 2018 

Kako dobro ste usposobljeni za 

ukrepanje v primeru spolnih zlorab? 

ne vem, kako 

ravnati 

f 65 12 77 

% 15,6 % 10,9 % 14,6 % 

slabo f 222 60 282 

% 53,1 % 54,5 % 53,4 % 

srednje dobro f 99 24 123 

% 23,7 % 21,8 % 23,3 % 

dobro f 30 10 40 

% 7,2 % 9,1 % 7,6 % 

zelo dobro f 2 4 6 

% ,5 % 3,6 % 1,1 % 

skupaj f 418 110 528 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 9,513 4 0,049 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni  = 0,049 (x2 = 

9,513; g = 4). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,9 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici pojavljale razlike v usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma na spolne zlorabe 

otrok. Anketiranci leta 2018 so nekoliko bolje usposobljeni za ukrepanje v takšnih primerih kot 

anketiranci leta 2007. Nekaj več kot polovica anketirancev iz leta 2007 (53,1 %) jih meni, da 

so slabo usposobljeni za ukrepanje v primeru suma spolne zlorabe otrok, 23,7 % jih meni, da 

so srednje dobro usposobljeni, 15,6 % pa jih ne ve, kako ravnati v takšnih primerih. Med 

anketiranci, ki so na vprašalnik odgovarjali leta 2018, jih 54,5 % meni, da so slabo usposobljeni 

za ravnanje v primeru spolne zlorabe otrok, 21,8 % jih meni, da so srednje dobro usposobljeni, 

9,1 % pa jih meni, da so dobro usposobljeni.   
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Preglednica 27: Ocena usposobljenosti za ukrepanje v primeru suma zanemarjanja otrok 

glede na leto 

  

leto 

skupaj 2007 2018 

Kako dobro ste usposobljeni za ukrepanje 

v primeru zanemarjanja? 

ne vem, 

kako ravnati 

f 16 1 17 

% 3,8 % ,9 % 3,2 % 

slabo f 118 26 144 

% 28,1 % 23,6 % 27,2 % 

srednje 

dobro 

f 152 39 191 

% 36,2 % 35,5 % 36,0 % 

dobro f 113 37 150 

% 26,9 % 33,6 % 28,3 % 

zelo dobro f 21 7 28 

% 5,0 % 6,4 % 5,3 % 

skupaj f 420 110 530 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  vrednost g  

x2-preizkus 4,640 4 0,326 

 

Vrednost x2-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni  = 0,326 (x2 = 

4,640; g = 4). Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo,  

da so anketiranci leta 2007 in 2018 enako dobro usposobljeni za ravnanje v primeru 

zanemarjanja otrok. Kar 36,2 % anketirancev iz leta 2007 meni, da so srednje dobro 

usposobljeni za ukrepanje v primeru suma zanemarjanja otrok, 28,1 % jih meni, da so slabo 

usposobljeni, 26,9 % pa jih meni, da so dobro usposobljeni. Med anketiranci, ki so na vprašalnik 

odgovarjali leta 2018, jih 35,5 % meni, da so srednje dobro usposobljeni za ravnanje v primeru 

zanemarjanja otrok, 33,6 % jih meni, da so dobro usposobljeni, 23,6 % pa jih meni, da so slabo 

usposobljeni.   

 

Hipotezo 6, ki pravi, da učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2018, bolje 

prepoznavajo znake specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki kot 

učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2007, na podlagi analize, delno 

potrdimo. Anketiranci, ki so vprašalnik izpolnjevali leta 2018, znajo bolje ukrepati samo v 

primeru spolnih zlorab, znake vseh naštetih oblik nasilja pa poznajo enako dobro kot anketiranci 

leta 2007.   

 

3.5.7 Hipoteza 7 

 

Učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2018, in učitelji in svetovalni 

delavci, ki so iste vprašalnike reševali leta 2007, različno ocenjujejo, kako pogosto v naši 

družbi prihaja do različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki. 

 

Sedmo hipotezo smo testirali s pomočjo t testa za dva neodvisna vzorca. Pri tem nas je 

zanimalo, ali obstaja statistično značilna razlika pri ocenjevanju pogostosti zlorab v družbi 
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(spolne, psihične, telesne in zanemarjanje) pri otrocih, kar je bilo ocenjevano na lestvici od 1 

do 5, kjer 1 pomeni nikoli, 5 pa zelo pogosto.  

 

Preglednica 28: Ocena učiteljev in svetovalnih delavcev, kako pogosto v družbi pride do 

različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki glede na leto 

  

Homogenost varianc (Levenov test) T preizkus za neodvisne vzorce 

F  t g  

Kako pogosto v naši 

družbi prihaja do 

spolnih zlorab? 

 

0,183 0,669 0,531 525 0,596 

  0,552 182,988 0,581 

Kako pogosto v naši 

družbi prihaja do 

psihičnega trpinčenja? 

1,347 0,246 0,613 528 0,540 

  0,592 165,412 0,554 

Kako pogosto v naši 

družbi prihaja do 

fizičnega trpinčenja? 

1,755 0,186 2,243 527 0,025 

  2,135 162,660 0,034 

Kako pogosto v naši 

družbi prihaja do 

zanemarjanja otrok? 

1,140 0,286 –1,254 528 0,210 

  –1,294 180,374 0,197 

 

 

leto 

število 

odgovorov M 

Kako pogosto v naši družbi prihaja do spolnih zlorab? 2007 416 3,01 

2018 111 2,96 

Kako pogosto v naši družbi prihaja do psihičnega 

trpinčenja? 

2007 419 4,01 

2018 111 3,95 

Kako pogosto v naši družbi prihaja do fizičnega 

trpinčenja? 

2007 418 3,62 

2018 111 3,44 

Kako pogosto v naši družbi prihaja do zanemarjanja 

otrok? 

2007 419 3,72 

2018 111 3,83 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-test ni pokazal statistično pomembnih 

razlik med učitelji in svetovalnimi delavci leta 2007 in 2018 glede tega, kako pogosto prihaja 

do spolnih zlorab (F = 0,183,  = 0,669, t test = 0,531, g = 525,  = 0,596), psihičnih zlorab (F 

= 1,347,  = 0,246, t test = 0,613, g = 528,   = 0,540)  in zanemarjanja (F = 1,140,  = 0,286, 

t test = –1,254, g = 528,  = 0,210) otrok. Se pa njihovo mnenje razlikuje glede tega, kako 

pogosto prihaja do fizičnega trpinčenja ( = 0,025), in sicer anketiranci leta 2007 menijo, da je 

pogosteje prihajalo do fizičnega trpinčenja kot anketiranci leta 2018. Glede na povprečno 

vrednost vidimo, da tako anketiranci leta 2007 (M = 3,01) kot anketiranci leta 2018  (M = 2,96) 

v povprečju menijo, da do spolnih zlorab prihaja včasih. Isto mnenje imajo anketiranci leta 

2007 (M = 4,01) in anketiranci leta 2018 (M = 3,95) tudi pri ocenjevanju pogostosti psihičnega 

trpinčenja. V povprečju menijo, da do tega prihaja pogosto. Anketiranci leta 2007 (M = 3,62) 

menijo, da pogosteje prihaja do fizičnega trpinčenja kot anketiranci leta 2018 (M = 3,44). Da 
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prihaja do zanemarjanja pogosto pa so v povprečju mnenja tako anketiranci leta 2007 (M = 

3,72) kot anketiranci leta 2018 (M = 3,83).   

 

Hipotezo 7, ki pravi, da učitelji in svetovalni delavci, ki so vprašalnike reševali leta 2018, in 

učitelji in svetovalni delavci, ki so iste vprašalnike reševali leta 2007, različno ocenjujejo, kako 

pogosto v naši družbi prihaja do različnih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki, na 

podlagi analize, delno potrdimo. Razlika v mnenju se pojavi samo pri ocenjevanju pogostosti 

fizičnega trpinčenja ( ≤ 0,05).  

 

3.5.8 Opisna statistika za vprašanja, ki so bila ista pri učiteljih in svetovalnih delavcih 

 

Preglednica 29  prikazuje aritmetično sredino (M), mediano (ME) in standardni odklon 

poznavanja znakov specifičnih oblik zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki učiteljev in 

svetovalnih delavcev.  

 

Preglednica 29: Prepoznavanje znakov specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega 

ravnanja z otroki 

Kako dobro poznate znake specifičnih oblik zlorab oziroma 

neprimernega ravnanja z otroki? 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

psihična (čustvena) 

zloraba 

ne poznam f 2 0 2 

f % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 

slabo f 15 3 18 

f % 18,3 % 10,3 % 16,2 % 

srednje dobro f 45 10 55 

f % 54,9 % 34,5 % 49,5 % 

dobro f 15 13 28 

f % 18,3 % 44,8 % 25,2 % 

zelo dobro f 5 3 8 

f % 6,1 % 10,3 % 7,2 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

M 3,07 3,55 3,20 

ME 3,00 4,00 3,00 

stand. odklon ,84 ,83 ,86 

telesna zloraba ne poznam f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

slabo f 7 1 8 

f % 8,5 % 3,4 % 7,2 % 

srednje dobro f 33 11 44 

f % 40,2 % 37,9 % 39,6 % 

dobro f 34 12 46 

f % 41,5 % 41,4 % 41,4 % 

zelo dobro f 7 5 12 

f % 8,5 % 17,2 % 10,8 % 
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skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

M 3,48 3,72 3,54 

ME 3,50 4,00 4,00 

standard. 

odklon 
,82 ,80 ,82 

spolna zloraba ne poznam f 13 0 13 

f % 15,9 % 0,0 % 11,7 % 

slabo f 40 5 45 

f % 48,8 % 17,2 % 40,5 % 

srednje dobro f 22 13 35 

f % 26,8 % 44,8 % 31,5 % 

dobro f 6 8 14 

f % 7,3 % 27,6 % 12,6 % 

zelo dobro f 1 3 4 

f % 1,2 % 10,3 % 3,6 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

M 2,29 3,31 2,56 

ME 2,00 3,00 2,00 

stand. odklon ,87 ,89 ,98 

zanemarjanje ne poznam f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

slabo f 3 0 3 

f % 3,7 % 0,0 % 2,7 % 

srednje dobro f 30 9 39 

f % 36,6 % 31,0 % 35,1 % 

dobro f 35 10 45 

f % 42,7 % 34,5 % 40,5% 

zelo dobro f 14 10 24 

f % 17,1 % 34,5 % 21,6 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

M 3,73 4,03 3,81 

ME 4,00 4,00 4,00 

stand. odklon ,79 ,82 ,80 

 

Znake psihične oz. čustvene zlorabe v povprečju nekoliko bolje poznajo svetovalni delavci (M 

= 3,55) kot učitelji (M = 3,07). Kar 54,9 % učiteljev pravi, da srednje dobro pozna znake 

psihične zlorabe otrok. Med svetovalnimi delavci pa jih 44,8 % dobro pozna znake psihičnega 

nasilja, 34,5 % pa srednje dobro. Tudi znake telesne zlorabe pri otrocih v povprečju nekoliko 

bolje poznajo svetovalni delavci (M = 3,72) kot učitelji (M = 3,48). Do podobnih ugotovitev 

pridemo tudi pri poznavanju znakov spolne zlorabe pri otrocih, in sicer vidimo, da jih v 

povprečju svetovalni delavci (M = 3,31) nekoliko bolje poznajo kot učitelji (M = 2,29), 48,8 % 

učiteljev slabo pozna znake spolne zlorabe, med svetovalnimi delavci pa jih kar 44,8 % srednje 

dobro pozna znake spolne zlorabe. Tudi znake zanemarjanja učencev v povprečju nekoliko 

bolje poznajo svetovalni delavci (M = 4,03) kot učitelji (M = 3,73). 

 

Preglednica 30 prikazuje aritmetično sredino (M), mediano (ME) in standardni odklon različnih 

trditev o zlorabljanju otrok.  
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Preglednica 30: Število in odstotki odgovorov na 2.1, 2.2 in 2.3  vprašanje glede na zaposlitev   

  

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

2.1 Pri zlorabljenem otroku 

ni težko prepoznati, da ga 

zlorabljajo. 

se nikakor ne strinjam f 5 3 8 

f % 6,1 % 10,3 % 7,2 % 

se ne strinjam f 36 14 50 

f % 43,9 % 48,3 % 45,0 % 

se ne morem odločiti f 25 4 29 

f % 30,5 % 13,8 % 26,1 % 

se strinjam f 13 8 21 

f % 15,9 % 27,6 % 18,9 % 

se popolnoma strinjam f 3 0 3 

f % 3,7 % 0,0 % 2,7 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,50 2,00 2,00 

M 2,67 2,59 2,65 

stand. 

odklon 
,94 1,02 ,96 

2.2 Učitelj lahko na osnovi 

poznavanja socialnih 

razmer, v katerih živi otrok, 

predvideva, kateri otrok je 

žrtev zlorab. 

se nikakor ne strinjam f 4 5 9 

f % 4,9 % 17,2 % 8,1 % 

se ne strinjam f 36 18 54 

f % 43,9 % 62,1 % 48,6 % 

se ne morem odločiti f 19 2 21 

f % 23,2 % 6,9 % 18,9 % 

se strinjam f 22 4 26 

f % 26,8 % 13,8 % 23,4 % 

se popolnoma strinjam f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 2,00 2,00 

M 2,76 2,17 2,60 

stand. 

odklon 
,95 ,89 ,97 

2.3 Z otrokom, za katerega 

bi sumil, da je zlorabljen, bi 

se znal pogovoriti na 

ustrezen način. 

se nikakor ne strinjam f 2 1 3 

f % 2,4 % 3,4 % 2,7 % 

se ne strinjam f 22 5 27 

f % 26,8 % 17,2 % 24,3 % 

se ne morem odločiti f 27 4 31 

f % 32,9 % 13,8 % 27,9 % 

se strinjam f 31 18 49 

f % 37,8 % 62,1 % 44,1 % 

se popolnoma strinjam f 0 1 1 

f % 0,0 % 3,4 % ,9 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 4,00 3,00 

M 3,06 3,45 3,16 

stand. 

odklon 
,87 ,95 ,90 

 

Največji delež učiteljev (50,0 %) in večina svetovalnih delavcev (58,6 %) se ne strinja oz. se 

nikakor ne strinja, da je pri zlorabljenem otroku težko prepoznati, da ga zlorabljajo. Da lahko 
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učitelj na osnovi poznavanja socialnih razmer, v katerih živi otrok, predvidevajo, kateri otrok 

je žrtev zlorab, se v povprečju bolj strinjajo učitelji (M = 2,76) kot svetovalni delavci (M = 

2,17). Postavlja se vprašanje, ali oziroma kakšne posledice ima takšna nagnjenost k 

predvidevanju o povezavah med socialnim statusom in zlorabah otrok za njihov odnos pri 

poučevanju. Da bi se z otrokom, za katerega bi sumili, da je zlorabljen, znali pogovoriti na 

ustrezen način, se v povprečju bolj strinjajo svetovalni delavci (M = 3,45) kot učitelji (M = 

3,06). S tem se strinja ali popolnoma strinja kar 65,5 % svetovalnih delavcev, medtem ko se s 

tem med učitelji strinja oz. popolnoma strinja le 37,8 % vprašanih. Predvidevamo, da zato, ker 

svetovalni delavci tudi ocenjujejo, da so boljše usposobljeni za prepoznavanje in ukrepanje ob 

zlorabah otroka.  

 

Preglednica 32 prikazuje aritmetično sredino (M), mediano (ME) in standardni odklon različnih 

trditev o zlorabljanju otrok. 

 

Preglednica 31: Število in odstotki odgovorov na 2.4, 2.5 in 2.6  vprašanje glede na zaposlitev   

  

 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

2.4 Otrok, ki je zlorabljen, o tem 

hitro spregovori učitelju, ki mu 

zaupa. 

se nikakor ne strinjam f 13 6 19 

f % 15,9 % 20,7 % 17,1 % 

se ne strinjam f 41 16 57 

f % 50,0 % 55,2 % 51,4 % 

se ne morem odločiti f 15 3 18 

f % 18,3 % 10,3 % 16,2 % 

se strinjam f 13 4 17 

f % 15,9 % 13,8 % 15,3 % 

se popolnoma strinjam f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,00 2,00 2,00 

M 2,34 2,17 2,30 

stand. 

odklon 
,93 ,93 ,93 

2.5 Odrasli pogosto ne prepoznajo 

znakov, s katerimi zlorabljeni otroci 

izražajo svojo stisko. 

se nikakor ne strinjam f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

se ne strinjam f 12 6 18 

f % 14,6 % 20,7 % 16,2 % 

se ne morem odločiti f 9 3 12 

f % 11,0 % 10,3 % 10,8 % 

se strinjam f 50 18 68 

f % 61,0 % 62,1 % 61,3 % 

se popolnoma strinjam f 10 2 12 

f % 12,2 % 6,9 % 10,8 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,68 3,55 3,65 

stand. 

odklon 
,91 ,91 ,91 

2.6 Otrok, ki je zlorabljen, ne more 

verjeti besedam človeka, ki ga 

zlorablja. 

se nikakor ne strinjam f 2 6 8 

f % 2,4 % 21,4 % 7,3 % 

se ne strinjam f 35 9 44 
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f % 42,7 % 32,1 % 40,0 % 

se ne morem odločiti f 17 0 17 

f % 20,7 % 0,0 % 15,5 % 

se strinjam f 15 12 27 

f % 18,3 % 42,9 % 24,5 % 

se popolnoma strinjam f 13 1 14 

f % 15,9 % 3,6 % 12,7 % 

skupaj f 82 28 110 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 2,00 3,00 

M 3,02 2,75 2,95 

stand. 

odklon 
1,17 1,32 1,21 

 

Da otrok, ki je zlorabljen, o tem hitro spregovori učitelju, ki mu zaupa, se v povprečju nekoliko 

bolj strinjajo učitelji (M = 2,34) kot svetovalni delavci (M = 2,17). Postavlja se vprašanje, zakaj 

se med svetovalnimi delavci 75,9 % vprašanih ne strinja oz. se nikakor ne strinja s to trditvijo, 

medtem ko se jih med učitelji ne strinja nekoliko manj, 65,9 %. Ali imajo učitelji bolj 

optimistične predstave o svojih odnosih z učenci, ali pa slabše poznajo problematiko 

zlorabljenih otrok in so zato manj skeptični do možnosti, da otrok o tem spregovori z učiteljem?  

Da odrasli pogosto ne prepoznajo znakov, s katerimi zlorabljeni otroci izražajo svojo stisko, se 

strinja oziroma popolnoma strinja 73,2 % učiteljev, med svetovalnimi delavci pa se jih s 

trditvijo strinja oziroma popolnoma strinja 69 %. Večina učiteljev (45,1 %) se ne strinja oz. se 

nikakor ne strinja, da otrok, ki je zlorabljen, ne more verjeti besedam človeka, ki ga zlorablja, 

34,2 % pa se jih s trditvijo strinja oz. popolnoma strinja, medtem ko je 20,7 % učiteljev 

neopredeljenih. Približno polovica svetovalnih delavcev –  46,5 % –  se s to trditvijo strinja 

oziroma popolnoma strinja, ostali (53,5 %) pa se ne strinjajo oz. nikakor ne strinjajo. Pri tej 

trditvi so tako učitelji kot svetovalni delavci zelo različnega mnenja – pri učiteljih so mnenja 

popolnoma razdeljena, medtem ko so se vsi svetovalni delavci opredelili, približno polovica se 

jih namreč strinja oz. popolnoma strinja, ostala polovica pa ne oz. nikakor ne strinja. 

 

Preglednica 32: Število in odstotki odgovorov na 2.7, 2.8 in 2.9  vprašanje glede na zaposlitev   

  

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

2.7 Takoj, ko 

učitelj posumi, 

da je otrok 

zlorabljen, se 

mora o tem z 

otrokom 

pogovoriti. 

se nikakor ne strinjam f 0 1 1 

f % 0,0 % 3,4 % ,9 % 

se ne strinjam f 16 8 24 

f % 19,5 % 27,6 % 21,6 % 

se ne morem odločiti f 12 2 14 

f % 14,6 % 6,9 % 12,6 % 

se strinjam f 33 14 47 

f % 40,2 % 48,3 % 42,3 % 

se popolnoma strinjam f 21 4 25 

f % 25,6 % 13,8 % 22,5 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,72 3,41 3,64 

stand. 

odklon 
1,06 1,15 1,09 

2.8 Otrok, ki je 

zlorabljen, ima 

se nikakor ne strinjam f 2 1 3 

f  % 2,4 % 3,4 % 2,7 % 
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lahko rad tistega, 

ki ga zlorablja. 

se ne strinjam f 7 2 9 

f  % 8,5 % 6,9 % 8,1 % 

se ne morem odločiti f 13 1 14 

f  % 15,9 % 3,4 % 12,6 % 

se strinjam f 40 16 56 

f  % 48,8 % 55,2 % 50,5 % 

se popolnoma strinjam f 20 9 29 

f  % 24,4 % 31,0 % 26,1 % 

skupaj f 82 29 111 

f  % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,84 4,03 3,89 

stand. 

odklon 
,97 ,98 ,98 

2.9 Otrok, ki je 

zlorabljen, 

pogosto ne zna 

razložiti, kaj se 

mu dogaja. 

se nikakor ne strinjam f 0 0 0 

f  % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

se ne strinjam f 1 0 1 

f  % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

se ne morem odločiti f 2 2 4 

f  % 2,4 % 7,1 % 3,6 % 

se strinjam f 54 20 74 

f  % 65,9 % 71,4 % 67,3 % 

se popolnoma strinjam f 25 6 31 

f  % 30,5 % 21,4 % 28,2 % 

skupaj f 82 28 110 

f  % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 4,26 4,14 4,23 

stand. 

odklon 
,56 ,52 ,55 

 

Učitelji se v povprečju (M = 3,72) nekoliko bolj kot svetovalni delavci strinjajo (M = 3,41), da 

se takoj, ko posumijo, da je otrok zlorabljen, morajo o tem z njim pogovoriti. Predpostavljamo, 

da se kar 31 % svetovalnih delavcev s tem ne strinja oz. nikakor ne strinja, ker ocenjujejo, da 

so učitelji slabše usposobljeni za ukrepanje ob sumu na zlorabo, to je za pogovor. Večina (73,2 

%) učiteljev se strinja oziroma popolnoma strinja, da ima lahko otrok, ki je zlorabljen, rad 

tistega, ki ga zlorablja. S to trditvijo se strinja oz. popolnoma strinja tudi 86,2 % svetovalnih 

delavcev. To je bilo pričakovano. Kar 96,4 % učiteljev se strinja oziroma popolnoma strinja, da 

otrok, ki je zlorabljen, pogosto ne zna razložiti, kaj se mu dogaja, s tem se strinja oz. popolnoma 

strinja tudi 92,8 % vseh svetovalnih delavcev. To nam pove, da se oboji tega zelo dobro 

zavedajo.  
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Preglednica 33: Število in odstotki odgovorov na 2.10, 2.11 in 2.13 vprašanje glede na 

zaposlitev   

 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

2.10 Otrok, ki je zlorabljen, si ne upa 

povedati, da je zlorabljen. 

se nikakor ne 

strinjam 

f 0 0 0 

f  % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

se ne strinjam f 0 0 0 

f  % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

se ne morem odločiti f 2 0 2 

f  % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 

se strinjam f 48 21 69 

f % 58,5 % 72,4 % 62,2 % 

se popolnoma 

strinjam 

f 32 8 40 

f % 39,0 % 27,6 % 36,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 4,37 4,28 4,34 

stand. 

odklon 
,53 ,45 ,51 

2.11 Otrok, ki je zlorabljen, pogosto ne 

razume, kaj se mu dogaja. 

se nikakor ne 

strinjam 

f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

se ne strinjam f 0 1 1 

f % 0,0 % 3,4 % ,9 % 

se ne morem odločiti f 7 2 9 

f % 8,5 % 6,9 % 8,1 % 

se strinjam f 54 18 72 

f % 65,9 % 62,1 % 64,9 % 
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se popolnoma 

strinjam 

f 21 8 29 

f % 25,6 % 27,6 % 26,1 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 4,17 4,14 4,16 

stand. 

odklon 
,56 ,69 ,60 

2.12 Odrasel človek, ki je bil kot otrok 

zlorabljen, občuti posledice zlorabe šele 

takrat, ko se zave, da je bil zlorabljen. 

se nikakor ne 

strinjam 

f 3 2 5 

f % 3,7 % 6,9 % 4,5 % 

se ne strinjam f 18 13 31 

f % 22,0 % 44,8 % 27,9 % 

se ne morem odločiti f 15 2 17 

f % 18,3 % 6,9 % 15,3 % 

se strinjam f 35 10 45 

f % 42,7 % 34,5 % 40,5 % 

se popolnoma 

strinjam 

f 11 2 13 

f % 13,4 % 6,9 % 11,7 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 2,00 4,00 

M 3,40 2,90 3,27 

stand. 

odklon 
1,09 1,18 1,13 

2.13 Zlorabljenega otroka učitelj težko 

prepozna, saj se vedenje zlorabljenega 

otroka v razredu pogosto ne razlikuje 

od vedenja ostalih otrok. 

se nikakor ne 

strinjam 

f 2 0 2 

f % 2,5 % 0,0 % 1,8 % 

se ne strinjam f 22 8 30 

f % 27,2 % 27,6 % 27,3 % 

se ne morem odločiti f 35 12 47 

f % 43,2 % 41,4 % 42,7 % 

se strinjam f 20 8 28 

f % 24,7 % 27,6 % 25,5 % 

se popolnoma 

strinjam 

f 2 1 3 

f % 2,5 % 3,4 % 2,7 % 

skupaj f 81 29 110 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 2,98 3,07 3,00 

stand. 

odklon 
,85 ,84 ,85 

 

Večina učiteljev (97,5 %) in svetovalnih delavcev (100 %) se strinja oziroma popolnoma strinja, 

da otrok, ki je zlorabljen, ne upa povedati, da je zlorabljen. To nam pove, da se tako učitelji kot 

svetovalni delavci tega zelo dobro zavedajo. Prav tako se večina učiteljev (91,5 %) in 

svetovalnih delavcev (89,7 %) strinja oziroma popolnoma strinja, da otrok, ki je zlorabljen, 

pogosto ne razume, kaj se mu dogaja. Učitelji (56,1 %) se v povprečju nekoliko bolj kot socialni 

delavci (41,4 %) strinjajo (oziroma popolnoma strinjajo) s trditvijo, ki pravi »Odrasel človek, 

ki je bil kot otrok zlorabljen, občuti posledice zlorabe šele takrat, ko se zave, da je bil 

zlorabljen«. 25,7 % učiteljev in kar 51,7 % svetovalnih delavcev se s to trditvijo ne strinja 

oziroma se nikakor strinja, medtem ko se 18,3 % učiteljev in 6,9 % svetovalnih delavcev ne 

more odločiti. Te razlike pokažejo boljše razumevanje problematike zlorab svetovalnih 

delavcev kot učiteljev. To je lahko pričakovano, kljub temu pa odgovori nakažejo, da slabše 

razumevanje zlorab pri učiteljih lahko vpliva na njihovo usposobljenost za prepoznanje znakov 

zlorab. Glede trditve »Zlorabljenega otroka učitelj težko prepozna, saj se vedenje zlorabljenega 

otroka v razredu pogosto ne razlikuje od vedenja ostalih otrok«, se 29,7 % učiteljev in 27,6 % 
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svetovalnih delavcev ne strinja oziroma nikakor ne strinja, 27,2 % učiteljev in 31 % svetovalnih 

delavcev se s trditvijo strinja oziroma popolnoma strinja. Za razliko od večine drugih trditev je 

tukaj velik delež neodločenih – tako pri učiteljih (43,2 %)  kot pri svetovalnih delavcih (41,4 

%).  Odgovori pokažejo, da se tako učitelji kot svetovalni delavci zavedajo, da je znake zlorab 

težko prepoznavati.  

 

Preglednica 35 prikazuje aritmetično sredino (M), mediano (ME) in standardni odklon mnenj 

učiteljev in svetovalnih delavcev o pogosti pojavljanja zlorab in neprimernega ravnanja z otroki 

v naši družbi.  

 

Preglednica 34: Mnenje učiteljev in svetovalnih delavcev o pogostosti pojavljanja zlorab in 

neprimernega ravnanja z otroki v naši družbi 

Ocenite, kako pogosto v naši družbi po vašem mnenju prihaja 

do naslednjih oblik zlorab in neprimernega ravnanja z otroki? 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni delavci in 

svetovalne delavke skupaj 

spolne zlorabe nikoli f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

redko f 26 6 32 

f % 31,7 % 20,7 % 28,8 % 

včasih f 37 16 53 

f % 45,1 % 55,2 % 47,7 % 

pogosto f 17 7 24 

f % 20,7 % 24,1 % 21,6 % 

zelo pogosto f 2 0 2 

f % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 2,94 3,03 2,96 

stand. odklon ,79 ,68 ,76 

psihično trpinčenje nikoli f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

redko f 4 1 5 

f % 4,9 % 3,4 % 4,5 % 

včasih f 17 9 26 

f % 20,7 % 31,0 % 23,4 % 

pogosto f 40 9 49 

f % 48,8 % 31,0 % 44,1 % 

zelo pogosto f 21 10 31 

f % 25,6 % 34,5 % 27,9 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,95 3,97 3,95 

stand. odklon ,82 ,91 ,84 

fizično trpinčenje nikoli f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

redko f 9 2 11 

f % 11,0 % 6,9 % 9,9 % 

včasih f 36 15 51 

f % 43,9 % 51,7 % 45,9 % 

pogosto f 27 11 38 

f % 32,9 % 37,9 % 34,2 % 

zelo pogosto f 10 1 11 

f % 12,2 % 3,4 % 9,9 % 

skupaj f 82 29 111 
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f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 3,46 3,38 3,44 

stand. odklon ,85 ,68 ,81 

zanemarjanje otrok nikoli f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

redko f 3 0 3 

f % 3,7 % 0,0 % 2,7 % 

včasih f 28 7 35 

f % 34,1 % 24,1 % 31,5 % 

pogosto f 33 18 51 

f % 40,2 % 62,1 % 45,9 % 

zelo pogosto f 18 4 22 

f % 22,0 % 13,8 % 19,8 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,80 3,90 3,83 

stand. odklon ,82 ,62 ,77 

 

Po mnenju  45,1 % učiteljev in 55,2 % svetovalnih delavcev prihaja do spolnih zlorab otrok 

včasih, 31,7 % učiteljev in 20,7 % svetovalnih delavcev pa meni, da prihaja do spolnih zlorab 

redko. Večina učiteljev (74,4 %) meni, da prihaja do psihičnega nasilja pogosto oziroma zelo 

pogosto, prav tako meni tudi večina svetovalnih delavcev (65,5 %). Da prihaja do fizičnega 

trpinčenja včasih meni  43,9 % učiteljev in večina (51,7 %) svetovalnih delavcev, medtem ko 

45,1 % učiteljev in 41,3 % svetovalnih delavcev meni, da prihaja do fizičnega nasilja pogosto 

oziroma zelo pogosto. Kar 62,2 % učiteljev in 75,9 % svetovalnih delavcev pa meni, da prihaja 

pogosto oziroma zelo pogosto do zanemarjanja otrok.   

 

Preglednica 35: Število in odstotki odgovorov na 4.  vprašanje glede na zaposlitev   

Ocenite, kako dobro ste usposobljeni za ukrepanje v 

primeru, da bi posumili, da je učenec žrtev spodaj 

naštetih oblik zlorabe oziroma neprimernega ravnanja? 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

f f % f f % f f % 

psihična (čustvena) 

zloraba 

ne vem, kako ravnati 1 1,2 % 0 0,0 % 1 ,9 % 

slabo 32 39,5 % 3 10,3 % 35 31,8 % 

srednje dobro 36 44,4 % 8 27,6 % 44 40,0 % 

dobro 10 12,3 % 14 48,3 % 24 21,8 % 

zelo dobro 2 2,5 % 4 13,8 % 6 5,5 % 

skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

telesna zloraba ne vem, kako ravnati 3 3,8 % 0 0,0 % 3 2,8 % 

slabo 27 33,8 % 3 10,3 % 30 27,5 % 

srednje dobro 31 38,8 % 7 24,1 % 38 34,9 % 

dobro 18 22,5 % 13 44,8 % 31 28,4 % 

zelo dobro 1 1,3 % 6 20,7 % 7 6,4 % 

skupaj 80 100,0 % 29 100,0 % 109 100,0 % 

spolna zloraba ne vem, kako ravnati 11 13,6 % 1 3,4 % 12 10,9 % 

slabo 52 64,2 % 8 27,6 % 60 54,5 % 

srednje dobro 14 17,3 % 10 34,5 % 24 21,8 % 

dobro 3 3,7 % 7 24,1 % 10 9,1 % 

zelo dobro 1 1,2 % 3 10,3 % 4 3,6 % 

skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

zanemarjanje ne vem, kako ravnati 1 1,2 % 0 0,0 % 1 ,9 % 
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slabo 23 28,4 % 3 10,3 % 26 23,6 % 

srednje dobro 31 38,3 % 8 27,6 % 39 35,5 % 

dobro 24 29,6 % 13 44,8 % 37 33,6 % 

zelo dobro 2 2,5 % 5 17,2 % 7 6,4 % 

skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

 

Večina svetovalnih delavcev (62,1 %) se počuti dobro oziroma zelo dobro usposobljene za 

ukrepanje v primeru psihične zlorabe otroka, medtem ko se tako počuti le 14,8 % učiteljev, kar 

40,7 % pa se jih počuti slabo usposobljene, oziroma ne vedo, kako ravnati v tem primeru. Za 

ukrepanje v primeru telesne zlorabe je le 23,8 % učiteljev dobro oz. zelo dobro usposobljenih, 

38,8 % učiteljev srednje dobro, kar 37,6 % pa slabo, oziroma ne vedo, kako ravnati. Med 

svetovalnimi delavci je za ukrepanje v primeru telesnih zlorab dobro oziroma zelo dobro 

usposobljenih 65,5 % delavcev, 10,3 % pa slabo usposobljenih. Najbolj kompetentni – a še 

vedno slabo – se učitelji počutijo za ukrepanje v primeru zanemarjanja otroka, 31,1 % jih 

namreč meni, da so za to dobro oz. zelo dobro usposobljeni, medtem ko jih 38,3 % meni, da so 

srednje dobro usposobljeni. 62 % svetovalnih delavcev se počuti dobro oz. zelo dobro 

usposobljene za ukrepanje v primeru suma na zanemarjanja otroka. Najmanj kompetentni se 

učitelji počutijo v usposobljenosti za ukrepanje v primerih spolnih zlorab otroka, kar 77,8 % se 

jih namreč počuti slabo usposobljene, oziroma ne vedo, kako ravnati, medtem ko se le 4,9 % 

učiteljev počuti dobro oziroma zelo dobro usposobljene za ukrepanje v takšnih primerih. Tudi 

svetovalni delavci se počutijo najmanj kompetentne za ukrepanje v primerih spolnih zlorab 

otroka, vseeno pa bolj kot učitelji – 34,4 % se jih počuti dobro oz. zelo dobro usposobljene za 

ukrepanje, kar 31 % pa se počuti slabo usposobljene, oz. ne vedo, kako bi ravnali.  

 

Preglednica 36: Število in odstotki odgovorov na 5. (7. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev   

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni delavci in 

svetovalne delavke 

f f % f f % f f % 

5./7. Ali menite, da je opredelitev, 

kaj je spolna zloraba otroka, v vseh 

kulturah enaka? 

da 6 7,5 %  2 7,1 % 8 7,4 % 

ne 74 92,5 % 26 92,9 % 100 92,6 % 

Skupaj 80 100,0 % 28 100,0 % 108 100,0 % 

 

Večina anketirancev (92,5 % učiteljev in 92,9 % svetovalnih delavcev) meni, da opredelitev, 

kaj je spolna zloraba otrok, ni v vseh kulturah enaka – tega se oboji dobro zavedajo. Le 7,4 % 

anketirancev meni, da je definicija spolne zlorabe otrok v vseh kulturah enaka. 

 

Preglednica 37: Število in odstotki odgovorov na 6. (8. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev   

Spodaj so naštete posamezne aktivnosti, ki jih počne 

odrasla oseba v razmerju do otroka. 

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni delavci 

in svetovalne 

delavke 

f % f % f % 

Povzročanje telesnih poškodb otroku 

(rane, zlomi, zvini, modrice …). 

psihične 11 13,6 % 1 3,4 % 12 10,9 % 

psihične 

in fizične 
70 86,4 % 28 96,6 % 98 89,1 % 
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skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

Otrok živi v nenehnem vzdušju 

napetosti, strahu, negotovosti. 

fizične 63 77,8 % 16 55,2 % 79 71,8 % 

psihične 

in fizične 
18 22,2 % 13 44,8 % 31 28,2 % 

skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

Postavljanje delovnih in vedenjskih 

zahtev do otroka, ki znatno presegajo 

njegove zmogljivosti. 

psihične 1 1,2 % 0 0,0% 1 ,9 % 

fizične 39 48,1 % 10 34,5 % 49 44,5 % 

psihične 

in fizične 
40 49,4 % 19 65,5 % 59 53,6 % 

se ne 

morem 

opredeliti 

1 1,2 % 0 0,0 % 1 ,9 % 

skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

 

Večina anketirancev meni, da ima povzročanje telesnih poškodb otroku pri njem psihične in 

fizične posledice (86,4 % učiteljev in 96,6 % svetovalnih delavcev ), 10,9 % anketirancev pa 

meni, da ima takšno vedenje le psihične posledice pri otroku. Da otrok živi nenehnem vzdušju 

napetosti, strahu, negotovosti ima po mnenju večine učiteljev (77,8 %) in večine svetovalnih 

delavcev (55,2 %) pri otroku lahko fizične posledice. Skupno je 71,8 % mnenja, da ima tako 

vedenje fizične posledice, 28,2 % anketirancev pa meni, da ima pri otroku psihične in fizične 

posledice. Postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove 

zmogljivosti, ima po mnenju večine anketirancev psihične in fizične posledice (53,6 %), 44,5 

% pa je mnenja, da ima takšno vedenje fizične posledice.  

 

Preglednica 38: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali je v preteklih treh šolskih 

letih v šoli(ah), kjer ste poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera, da je bil otrok 

podvržen zlorabi s strani odraslih (glede na zaposlitev)?« 

 
učitelji in učiteljice 

f f  % 

da 

ne 

ne vem  

40 49,4% 

25 30,9% 

16 19,8% 

skupaj 81 100,0% 

 

 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke  

f f  % 

da 

ne 

ne vem  

23 79,3 % 

6 20,7 % 

0 0,0 % 

skupaj 29 100,0% 

 

49,4 % učiteljev in 79,3 % svetovalnih delavcev pravi, da je v preteklih treh šolskih letih v 

šoli(ah), kjer so poučevali ali bili zaposleni, prišlo do odkritja primera, da je bil otrok podvržen 

zlorabi s strani odraslih.   

 

Preglednica 39: Število primerov, ki so jih navedli svetovalni delavci 

zaposlitev število odgovorov M stand. odklon 

11.1 Koliko primerov je bilo? Svetovalni delavci 23 5,74 5,12 

skupaj 23 5,74 5,12 
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Svetovalni delavci so v povprečju navedli 6 primerov, ki so jih odkrili v zadnjih treh letih na 

šolah, kjer so delali (M = 5,74). 

 

Večina svetovalnih delavcev je navedlo primer zanemarjanja, fizične in psihične zlorabe, eden 

anketiranec pa je navedel primer spolne zlorabe. Svetovalna delavka je zapisala, da je imela 

primer izrazito permisivne vzgoje – posledica je bila, da je bil otrok nesposoben upoštevati 

kogar koli razen sebe in trenutnih želja.  

 

Preglednica 40: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali je v preteklih treh šolskih 

letih v šoli(ah), kjer ste poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera zlorabe otroka, ki 

je bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je v reševanje primera vključila 

center za socialno (glede na zaposlitev)?« 

 
učitelji in učiteljice  

f f  % 

da 

ne 

ne vem  

34 42,0 % 

28 34,6 % 

19 23,5 % 

skupaj 81 100,0 % 

 

 

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke  

f f  % 

da 

ne 

ne vem  

25 86,2 % 

4  13,8 % 

0  0,0 % 

skupaj 29 100,0% 

 

Večina (86,2 %) svetovalnih delavcev pravi, da je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer 

so poučevali ali bili zaposleni, prišlo do odkritja primera, da je bil otrok podvržen zlorabi, ki je 

bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je v reševanje primera vključila center 

za socialno delo. Tako pravi tudi nekaj manj kot polovica (42,0 %) učiteljev. Ugotavljamo, da 

več takšnih primerov navajajo svetovalni delavci, kar smo tudi pričakovali, saj imajo pregled 

nad celotno šolo. 

 

Preglednica 41: Število in odstotki odgovorov na vprašanje, koliko je bilo takšnih primerov 

  

zaposlitev 

učitelji in učiteljice svetovalni delavci in svetovalne delavke skupaj 

število odgovorov 

M 

stand. odklon 

33 25 58 

1,88 4,16 2,86 

1,139 2,996 2,409 

 

V povprečju so bili na šolah anketirancev trije takšni primeri. Učitelji pravijo, da sta bila na 

njihovih šolah dva takšna primera, svetovalni delavci pa beležijo v povprečju štirje takšni 

primeri na šolah, kjer delajo. 
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Večina učiteljev in svetovalnih delavcev navaja, da je šlo v primerih odkritja nasilja na njihovi 

šoli za razne oblike zanemarjanja, fizičnega in psihičnega nasilja, redkeje je šlo tudi za spolne 

zlorabe, nekateri učitelji pa navajajo še izrazito permisivnost v vzgoji.   

 

Preglednica 42: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali je v preteklih treh šolskih 

letih v šoli(ah), kjer so poučevali/bili zaposleni, prišlo do odkritja primera zlorabe ali 

neprimernega ravnanja z otrokom, ki je bila takšne vrste, da bi bilo potrebno vključiti center 

za socialno delo ali kakšno drugo institucijo, pa se to ni zgodilo (glede na zaposlitev)?« 

  

zaposlitev 

skupaj učitelji in učiteljice svetovalni delavci in svetovalne delavke 

f f % f f % f f % 

 da 11 13,9% 2 6,9% 13 12,0% 

ne 68 86,1% 27 93,1% 95 88,0% 

skupaj 79 100,0% 29 100,0% 108 100,0% 

 

Večina anketirancev (86,1 % učiteljev in 93,1 % svetovalnih delavcev) pravi, da na šoli, kjer 

so poučevali, ni prišlo do odkritja primera zlorabe ali neprimernega ravnanja z otrokom, ki je 

bilo takšne vrste, da bi bilo potrebno vključiti center za socialno delo ali kakšno drugo 

institucijo, pa se to ni zgodilo. Le 12 % anketirancev (13,9 % učiteljev in 6,9 % svetovalnih 

delavcev) pravi, da so imeli na njihovi šoli tudi takšne primere.  

 

Kot razlog, da niso bile vključene zunanje institucije, so anketiranci navedli, da je šlo za primere 

psihičnega nasilja, ki ga ni bilo moč dokazati, da se je učiteljica bala odzivov staršev v okolju, 

da so nekatere oblike zlorab težko dokazljive (npr. različne oblike zanemarjanja), da od 

zunanjih institucij otrok pogosto ne dobi ustrezne podpore, da pogosto na prvo mesto zunanje 

institucije postavijo družino, ne pa otroka. Kot razlog so navedli tudi, da eden od staršev ni 

hotel sprejeti pomoči in sodelovati s šolo ter nezadovoljstvo s centrom za socialno delo. 

 

Na vprašanje, zakaj niso ukrepali (13.2), pa je svetovalni delavec napisal, da v takšnih primerih 

niso ukrepali iz drugih razlogov.  

 

Preglednica 43: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali po vašem mnenju starši, ki 

postavljajo otroku delovne in vedenjske zahteve, ki znatno podcenjujejo njegove zmogljivosti, 

s tem zanemarjajo otroka (glede na zaposlitev)?« 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

f f % f f % f f % 

da 

ne 

ne vem  

54 67,5% 21 72,4% 75 68,8% 

14 17,5% 4 13,8% 18 16,5% 

12 15,0% 4 13,8% 16 14,7% 

skupaj 80 100,0% 29 100,0% 109 100,0% 

 

Večina anketirancev (68,8 %) je mnenja, da starši, ki postavljajo otroku delovne in vedenjske 

zahteve, ki znatno podcenjujejo njegove zmogljivosti, s tem zanemarjajo otroka, takšnega 

mnenja je 67,5 % učiteljev, med svetovalnimi delavci pa jih tako meni 72,4 %. 
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Preglednica 44: Število in odstotki odgovorov na 8. (10. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni delavci 

in svetovalne 

delavke 

f f % f f % f f % 

Ali menite, da je 

postavljanje delovnih in 

vedenjskih zahtev do 

otroka, ki znatno 

podcenjujejo njegove 

zmogljivosti in ga 

ohranjajo v odvisnosti od 

staršev, v sodobni družini 

… 

enako prisotno 

kot v  

preteklosti 

4 5,1 % 2 6,9 % 6 5,6 % 

bolj pogosto kot 

v preteklosti 
52 65,8 % 22 75,9 % 74 68,5 % 

bolj redko kot v 

preteklosti 
18 22,8 % 5 17,2 % 23 21,3 % 

ne vem 
5 6,3 % 0 0,0 % 5 4,6 % 

skupaj 79 100,0 % 29 100,0 % 108 100,0 % 

 

Večina anketirancev (65,8 % učiteljev in 75,9 % svetovalnih delavcev) meni, da je postavljanje 

delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno podcenjujejo njegove zmogljivosti, in ga 

ohranjajo v odvisnosti od staršev, v sodobni družini bolj pogosto kot v preteklosti, 21,3 % (22,8 

% učiteljev in 17,2 % svetovalnih delavcev) jih meni, da je bolj redko kot v preteklosti, le 5,6 

% (5,1 % učiteljev in 6,9 % svetovalnih delavcev) pa jih meni, da je enako prisotno kot v 

preteklosti.  

 

Preglednica 45: Število in odstotki odgovorov na 15. (14. pri sv. delavcih)  vprašanje glede 

na zaposlitev 

Ali bi v primeru, ko bi pričeli sumiti, da je učenec ali učenka, ki 

ga/jo poučujete, zlorabljen s strani oseb, ki prihajajo z njim v stik, 

ukrepali, zato da bi zaščitili otroka? 

učitelji in 

učiteljice 

f % 

da, vedno 

da, verjetno 

ne 

ne vem 

49 63,6 % 

23 29,9 % 

2 2,6 % 

3 3,9 % 

skupaj 77  100,0 % 

 

 Ali bi v primeru, ko bi pričeli sumiti, da je učenec ali učenka, ki 

ga/jo poučujete, zlorabljen s strani oseb, ki prihajajo z njim v stik, 

ukrepali, zato da bi zaščitili otroka? 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

f % 

da, vedno 

da, verjetno 

ne 

23 79,3 % 

6 20,7 % 

0 0,0 % 
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ne vem 0 0,0 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

Večina anketirancev (63,6 % učiteljev in 79,3 % svetovalnih delavcev) bi v primeru, ko bi 

pričeli sumiti, da je učenec ali učenka, ki ga/jo poučujejo, zlorabljen s strani oseb, ki prihajajo 

z njim v stik, vedno ukrepali, zato da bi zaščitili otroka, 27,4 % (29,9 % učiteljev in 20,7 % 

svetovalnih delavcev) anketirancev pa bi verjetno takoj ukrepalo.   

 

Kot razloge za to, so najpogosteje navedli:  

 zaščito otroka; 

 dolžnost učitelja in svetovalnega delavca; 

 Zakon o preprečevanju nasilja v družini; 

 to, da mora biti šola za otroka spodbudno okolje in mu pomagati, ko je v stiskah; 

 to, da ne smemo dopustiti, da so otroci zlorabljeni; 

 na podlagi pravne podlage; 

 otrok se ne more sam zaščititi, zato smo tukaj mi; 

 ker ima vsak otrok pravico do mirnega otroštva. 

 

Nekateri anketiranci so izrazili stisko, da se ne počutijo dovolj poučene o tej temi, da ne vedo, 

kako bi ukrepali, če bi jim, npr. eden od staršev grozil, da je preveč birokracije in ti je na koncu 

žal, da si se izpostavil (včasih se počutil krivega), da bi morale institucije takoj ukrepati, a se 

pogosto to ne zgodi, da bi se povezali s centrom za socialno delo, da bi se poskušali pogovoriti 

z otrokom in pridobiti zaupanje. Če ne dobiš podpore pri ostalih (svetovalna služba, sodelavci), 

se počutiš samega. 

 

Veliko odgovorov se je ponavljalo ali so si bili zelo podobnih. Odgovore smo poskušali  

združevati in jih strniti.  

 

Preglednica 46: Število in odstotki odgovorov na 20. (19. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev 

  

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

20./19. Kako pogosto se po 

vašem mnenju zgodi, da 

učitelji sumijo, da je učenec 

žrtev zlorab oz. nasilja, pa ne 

ukrepajo? 

nikoli f 2 0 2 

f % 2,5 % 0,0 % 1,9 % 

redko f 28 12 40 

f % 35,4 % 41,4 % 37,0 % 

včasih f 27 16 43 

f % 34,2 % 55,2 % 39,8 % 

pogosto f 16 1 17 

f % 20,3 % 3,4 % 15,7 % 

zelo pogosto f 6 0 6 

f % 7,6 % 0,0 % 5,6 % 

skupaj f 79 29 108 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 2,95 2,62 2,86 
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stand. 

odklon 
,99 ,56 ,90 

 

Učitelji v povprečju (M = 2,95) nekoliko pogosteje kot svetovalni delavci (M = 2,62) menijo, 

da se zgodi, da učitelji sumijo, da je učenec žrtev zlorab oz. nasilja, pa ne ukrepajo. 

 

Preglednica 47: Število in odstotki odgovorov na 21. (20. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev 

Ocenite v tabeli predstavljene razloge, koliko po vašem mnenju vplivajo 

na to, da učitelji ne ukrepajo, ko posumijo, da je učenec žrtev zlorab oz. 

nasilja? 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

Ker učitelji ne zaupajo svoji 

presoji (ker niso prepričani, ali 

imajo prav ali ne). 

povsem 

nepomemben 

f 1 1 2 

f % 1,3 % 3,4 % 1,9 % 

nepomembne f 2 2 4 

f % 2,5 % 6,9 % 3,7 % 

srednje pomemben f 24 5 29 

f % 30,4 % 17,2 % 26,9 % 

pomemben f 37 12 49 

f % 46,8 % 41,4 % 45,4 % 

zelo pomemben f 15 9 24 

f % 19,0 % 31,0 % 22,2 % 

skupaj f 79 29 108 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,80 3,90 3,82 

stand. odklon ,82 1,05 ,88 

Ker se učitelji bojijo reakcij 

staršev. 

povsem 

nepomemben 

f 1 1 2 

f % 1,2 % 3,4 % 1,8 % 

nepomembne f 9 4 13 

f % 11,0 % 13,8 % 11,7 % 

srednje pomemben f 12 6 18 

f % 14,6 % 20,7 % 16,2 % 

pomemben f 44 7 51 

f % 53,7 % 24,1 % 45,9 % 

zelo pomemben f 16 11 27 

f % 19,5 % 37,9 % 24,3 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,79 3,79 3,79 

stand. odklon ,93 1,21 1,00 

Zaradi zahtevnih birokratskih 

postopkov. 

povsem 

nepomemben 

f 5 2 7 

f % 6,1 % 6,9 % 6,3 % 

nepomembne f 11 7 18 

f % 13,4 % 24,1 % 16,2 % 

srednje pomemben f 23 3 26 

f % 28,0 % 10,3 % 23,4 % 

pomemben f 28 11 39 

f % 34,1 % 37,9 % 35,1 % 

zelo pomemben f 15 6 21 

f % 18,3 % 20,7 % 18,9 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,45 3,41 3,44 

stand. odklon 1,12 1,27 1,16 

Ker se učitelji bojijo, da bodo 

učencu, ki je žrtev nasilja oz. 

zlorab, na ta način še škodovali. 

povsem 

nepomemben 

f 1 2 3 

f % 1,2 % 6,9 % 2,7 % 

nepomembne f 11 2 13 

f % 13,4 % 6,9 % 11,7 % 

srednje pomemben f 12 4 16 

f % 14,6 % 13,8 % 14,4 % 

pomemben f 39 16 55 

f % 47,6 % 55,2 % 49,5 % 

zelo pomemben f 19 5 24 

f % 23,2 % 17,2 % 21,6 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,78 3,69 3,76 

stand. odklon ,99 1,07 1,01 

Ker ne vedo, kako ravnati. povsem 

nepomemben 

f 2 1 3 

f % 2,5 % 3,7 % 2,8 % 

nepomembne f 14 5 19 

f % 17,3 % 18,5 % 17,6 % 

srednje pomemben f 25 8 33 

f % 30,9 % 29,6 % 30,6 % 

pomemben f 25 11 36 

f % 30,9 % 40,7 % 33,3 % 

zelo pomemben f 15 2 17 

f % 18,5 % 7,4 % 15,7 % 

skupaj f 81 27 108 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 3,46 3,30 3,42 

stand. odklon 1,06 ,99 1,04 

Ker se učitelji bojijo 

nerazumevanja s strani vodstva 

šole in drugih učiteljev. 

povsem 

nepomemben 

f 14 9 23 

f % 17,1 % 31,0 % 20,7 % 

nepomembne f 30 11 41 

f % 36,6 % 37,9 % 36,9 % 

srednje pomemben f 25 5 30 

f % 30,5 % 17,2 % 27,0 % 

pomemben f 8 3 11 

f % 9,8 % 10,3 % 9,9 % 

zelo pomemben f 5 1 6 

f % 6,1 % 3,4 % 5,4 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,00 2,00 2,00 

M 2,51 2,17 2,42 

stand. odklon 1,08 1,10 1,09 

Ker dvomijo, da bi socialne 

službe in pravosodni sistem 

lahko rešile problem tako, da bi 

bilo dobro za otroka. 

povsem 

nepomemben 

f 7 2 9 

f % 8,5 % 6,9 % 8,1 % 

nepomembne f 9 2 11 

f % 11,0 % 6,9 % 9,9 % 

srednje pomemben f 20 6 26 

f % 24,4 % 20,7 % 23,4 % 

pomemben f 32 11 43 

f % 39,0 % 37,9 % 38,7 % 

zelo pomemben f 14 8 22 

f % 17,1 % 27,6 % 19,8 % 
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skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,45 3,72 3,52 

stand. odklon 1,16 1,16 1,16 

 

Večini anketirancem se zdi pomemben oz. zelo pomemben razlog, da učitelji ne ukrepajo, ko 

posumijo na zlorabo otroka ta, da ne zaupajo svoji presoji, saj niso prepričani, ali imajo prav 

ali ne (65,8 % učiteljev in 72,4 % svetovalnih delavcev), drugi razlog je ta, da se bojijo reakcije 

staršev (73,2 % učiteljev in 62 % svetovalnih delavcev). Kot pomemben oz. zelo pomemben 

razlog ocenjujejo tudi, da se učitelji bojijo, da bi na ta način še škodovali otroku – tako meni 

70,8 % učiteljev in 72,4 % svetovalnih delavcev.  

Približno polovici učiteljem (52,4 %) in svetovalnih delavcev (58,6 %) se zdi pomemben 

oziroma zelo pomemben razlog za to birokratski postopki, 19,5 % učiteljem in kar 31 % 

svetovalnim delavcem pa se to zdi nepomemben oz. povsem nepomemben razlog. 56,1 % 

učiteljev meni, da učitelji dvomijo, da bi socialne službe in pravosodni sistem lahko rešile 

problem tako, da bi bilo dobro za otroka – tako meni tudi 65,5 % svetovalnih delavcev. 

Prav tako približno polovica učiteljev (49,4 %) in svetovalnih delavcev (48,1 %) kot pomemben 

oz. zelo pomemben razlog navaja, da učitelji ne vedo, kako ravnati – slaba tretjina (30,9 % 

učiteljev in 29,6 % svetovalnih delavcev) pa meni, da je to srednje pomemben razlog. 

Kot najmanj pomemben razlog so tako učitelji kot svetovalni delavci navedli to, da se učitelji 

bojijo nerazumevanja s strani vodstva šole in drugih učiteljev. 53,7 % učiteljem in 68,9 % 

svetovalnim delavcem se to namreč zdi nepomemben oz. povsem nepomemben razlog.  

Oboji – tako učitelji kot svetovalni delavci – so dokaj enotni pri določevanju razlogov za to, 

zakaj učitelji ne ukrepajo, ko posumijo na zlorabo otroka.  

 

Preglednica 48: Število in odstotki odgovorov na 26. (29. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev   

  

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

26.1/29.1 Do nasilja in zlorab 

prihaja predvsem v socialno 

šibkejših družinah. 

se nikakor ne strinjam f 13 8 21 

f % 15,9 % 27,6 % 18,9 % 

se ne strinjam f 43 19 62 

f % 52,4 % 65,5 % 55,9 % 

se ne morem odločiti f 12 1 13 

f % 14,6 % 3,4 % 11,7 % 

se strinjam f 13 1 14 

f % 15,9 % 3,4 % 12,6 % 

se popolnoma strinjam f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,00 2,00 2,00 

M 2,34 1,83 2,21 

stand. 

odklon 
,97 ,66 ,93 

26.2/29.2 Do nasilja prihaja 

predvsem v družinah, v katerih 

imajo starši nižjo stopnjo 

izobrazbe. 

se nikakor ne strinjam f 10 7 17 

f % 12,2 % 24,1 % 15,3 % 

se ne strinjam f 44 18 62 

f % 53,7 % 62,1 % 55,9 % 

se ne morem odločiti f 13 1 14 
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f % 15,9 % 3,4 % 12,6 % 

se strinjam f 15 3 18 

f % 18,3 % 10,3 % 16,2 % 

se popolnoma strinjam f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,00 2,00 2,00 

M 2,40 2,00 2,30 

stand. 

odklon 
,93 ,85 ,92 

26.3/29.3 Vzgoja staršev z 

zaušnicami je vedno škodljiva. 

se nikakor ne strinjam f 2 0 2 

f % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 

se ne strinjam f 29 3 32 

f % 35,4 % 10,3 % 28,8 % 

se ne morem odločiti f 22 1 23 

f % 26,8 % 3,4 % 20,7 % 

se strinjam f 22 16 38 

f % 26,8 % 55,2 % 34,2 % 

se popolnoma strinjam f 7 9 16 

f % 8,5 % 31,0 % 14,4 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 4,00 3,00 

M 3,04 4,07 3,31 

stand. 

odklon 
1,04 ,88 1,09 

26.4/29.4 Vzgoja z zaušnicami je 

nepotrebna, saj je mogoče vse 

vzgojne cilje doseči s pogovorom. 

se nikakor ne strinjam f 3 0 3 

f % 3,7 % 0,0 % 2,7 % 

se ne strinjam f 16 2 18 

f % 19,5 % 6,9 % 16,2 % 

se ne morem odločiti f 19 1 20 

f % 23,2 % 3,4 % 18,0 % 

se strinjam f 30 14 44 

f % 36,6 % 48,3 % 39,6 % 

se popolnoma strinjam f 14 12 26 

f % 17,1 % 41,4 % 23,4 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,44 4,24 3,65 

stand. 

odklon 
1,10 ,83 1,09 

26.5/29.5 Vzgoja staršev z 

zaušnicami je včasih potrebna, da 

otroka naučimo, kje je njegova 

meja. 

se nikakor ne strinjam f 16 9 25 

f % 19,5 % 31,0 % 22,5 % 

se ne strinjam f 30 15 45 

f % 36,6 % 51,7 % 40,5 % 

se ne morem odločiti f 21 2 23 

f % 25,6 % 6,9 % 20,7 % 

se strinjam f 15 3 18 

f % 18,3 % 10,3 % 16,2 % 

se popolnoma strinjam f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,00 2,00 2,00 

M 2,43 1,97 2,31 
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stand. 

odklon 
1,01 ,91 1,00 

26.6/29.6 Nasilje nad otroki 

povzročajo predvsem očetje. 

se nikakor ne strinjam f 23 10 33 

f % 28,0 % 34,5 % 29,7 % 

se ne strinjam f 49 17 66 

f % 59,8 % 58,6 % 59,5 % 

se ne morem odločiti f 10 0 10 

f % 12,2 % 0,0 % 9,0 % 

se strinjam f 0 2 2 

f % 0,0 % 6,9 % 1,8 % 

se popolnoma strinjam f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 2,00 2,00 2,00 

M 1,84 1,79 1,83 

stand. 

odklon 
,62 ,77 ,66 

26.7/29.7 Otroci, ki so v družini 

žrtve zlorab in nasilja, svoje 

domače okolje pogosto 

idealizirajo. 

se nikakor ne strinjam f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

se ne strinjam f 13 5 18 

f % 15,9 % 17,9 % 16,4 % 

se ne morem odločiti f 47 12 59 

f % 57,3 % 42,9 % 53,6 % 

se strinjam f 22 9 31 

f % 26,8 % 32,1 % 28,2 % 

se popolnoma strinjam f 0 2 2 

f % 0,0 % 7,1 % 1,8 % 

skupaj f 82 28 110 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 3,11 3,29 3,15 

stand. 

odklon 
,65 ,85 ,71 

 

68,3 % učiteljev in 93,1 % svetovalnih delavcev se ne strinja oz. nikakor ne strinja, da do nasilja 

prihaja predvsem v socialno šibkejših družinah. S to trditvijo se strinja oz. popolnoma strinja 

17,1 % učiteljev in le 3,4 % svetovalnih delavcev – to nam pove, da se oboji tega dobro 

zavedajo, a bolje svetovalni delavci. Poleg tega se svetovalni delavci bolje zavedajo, da do 

nasilja ne prihaja predvsem v družinah, v katerih imajo starši nižjo stopnjo izobrazbe. 65,9 % 

učiteljev in kar 86,2 % svetovalnih delavcev se s tem ne strinja oz. nikakor ne strinja, 18,3 % 

učiteljev in 10,3 % svetovalnih delavcev pa se s trditvijo strinja.  

Pri trditvi, »Vzgoja staršev z zaušnicami je vedno škodljiva«, so se pojavile velike razlike med 

odgovori učiteljev in svetovalnih delavcev – večina svetovalnih delavcev (86,2 %) se namreč s 

trditvijo strinja oz. popolnoma strinja, medtem ko so učitelji zelo razdeljeni, 35,3 % se jih 

namreč s trditvijo strinja oz. popolnoma strinja, 37,8 % pa ne (ostali se ne morejo odločiti).  

Prav tako se večina svetovalnih delavcev (89,7 %)  strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da 

je vzgoja z zaušnicami nepotrebna, saj je mogoče vse vzgojne cilje doseči s pogovorom. Učitelji 

pa so tudi tu razdeljeni – s trditvijo se jih strinja oz. popolnoma strinja 53,7 %, ne strinja oz. 

nikakor ne strinja pa 23,2 %.  

S trditvijo, »Vzgoja staršev z zaušnicami je včasih potrebna, da otroka naučimo, kje je njegova 

meja«, se strinja le 18,3 % učiteljev in 10,3 % svetovalnih delavcev, večina obojih (56,1 % 

učiteljev in 82,7 % svetovalnih delavcev) se s trditvijo ne strinja oz. nikakor ne strinja. Pri 

učiteljih je veliko (25,6 %) neopredeljenih. Rezultati kažejo, da so učitelji bolj zagovorniki 
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občasne uporabe klofute kot svetovalni delavci – ti se zelo dobro zavedajo, da to ni v redu in 

da se stvari lahko rešijo s pogovorom.  

Anketiranci se dobro zavedajo, da nasilje nad otroki ne povzročajo predvsem očetje – 87,8 % 

učiteljev in 93,1 % svetovalnih delavcev se namreč s trditvijo ne strinja oz. nikakor ne strinja.  

Učitelji (57,3 %) in svetovalni delavci (42,9 %) se ne morejo odločiti, ali otroci, ki so v družini 

žrtve zlorab in nasilja, svoje domače okolje pogosto idealizirajo – tu so oboji najbolj 

neopredeljeni.  

 

Preglednica 49: Število in odstotki odgovorov na 28 (31. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev   

Kako pogosto so storilci zlorab oz. neprimernega 

ravnanja naslednje osebe … 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

f f % f f % f f % 

oče 

se ne morem odločiti 11 13,4 % 2 6,9 % 13 11,7 % 

nikoli 0 0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

redko 12 14,6 % 5 17,2 % 17 15,3 % 

pogosto 59 72,0 % 22 75,9 % 81 73,0 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,00 % 

mati se ne morem odločiti 9 11,0 % 1 3,4 % 10 9,0 % 

nikoli 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

redko 39 47,6 % 9 31,0 % 48 43,2 % 

pogosto 34 41,5 % 19 65,5 % 53 47,7 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

oba starša se ne morem odločiti 13 15,9 % 2 6,9 % 15 13,5 % 

nikoli 3 3,7 % 1 3,4 % 4 3,6 % 

redko 46 56,1 % 10 34,5 % 56 50,5 % 

pogosto 20 24,4 % 16 55,2 % 36 32,4 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

očim se ne morem odločiti 14 17,1 % 4 13,8 % 18 16,2 % 

nikoli 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

redko 17 20,7 % 13 44,8 % 30 27,0 % 

pogosto 51 62,2 % 12 41,4 % 63 56,8 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

brat se ne morem odločiti 17 20,7 % 3 10,3 % 20 18,0 % 

nikoli 5 6,1 % 3 10,3 % 8 7,2 % 

redko 51 62,2 % 21 72,4 % 72 64,9 % 

pogosto 9 11,0 % 2 6,9 % 11 9,9 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

sestra se ne morem odločiti 20 24,4 % 3 10,3 % 23 20,7 % 

nikoli 7 8,5 % 4 13,8 % 11 9,9 % 

redko 49 59,8 % 20 69,0 % 69 62,2 % 

pogosto 6 7,3 % 2 6,9 % 8 7,2 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

sorodniki se ne morem odločiti 18 22,0 % 3 10,3 % 21 18,9 % 

nikoli 5 6,1 % 1 3,4 % 6 5,4 % 

redko 46 56,1 % 17 58,6 % 63 56,8 % 

pogosto 13 15,9 % 8 27,6 % 21 18,9 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

dedek se ne morem odločiti 16 19,5 % 4 13,8 % 20 18,0 % 

nikoli 7 8,5 % 2 6,9 % 9 8,1 % 

redko 48 58,5 % 14 48,3 % 62 55,9 % 

pogosto 11 13,4 % 9 31,0 % 20 18,0 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 
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sosed se ne morem odločiti 14 17,1 % 4 13,8 % 18 16,2 % 

nikoli 14 17,1 % 4 13,8 % 18 16,2 % 

redko 36 43,9 % 17 58,6 % 53 47,7 % 

pogosto 18 22,0 % 4 13,8 % 22 19,8 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

sovrstniki se ne morem odločiti 9 11,0 % 1 3,4 % 10 9,0 % 

nikoli 1 1,2 % 0 0,0 % 1 ,9 % 

redko 19 23,2 % 6 20,7 % 25 22,5 % 

pogosto 53 64,6 % 22 75,9 % 75 67,6 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

oseba, ki varuje otroka se ne morem odločiti 16 19,5 % 3 10,3 % 19 17,1 % 

nikoli 7 8,5 % 1 3,4 % 8 7,2 % 

redko 50 61,0 % 19 65,5 % 69 62,2 % 

pogosto 9 11,0 % 6 20,7 % 15 13,5 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

učitelj/vzgojitelj se ne morem odločiti 20 24,4 % 2 6,9 % 22 19,8 % 

nikoli 22 26,8 % 3 10,3 % 25 22,5 % 

redko 40 48,8 % 24 82,8 % 64 57,7 % 

pogosto 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

neznana oseba se ne morem odločiti 21 25,6 % 5 17,2 % 26 23,4 % 

nikoli 4 4,9 % 2 6,9 % 6 5,4 % 

redko 49 59,8 % 21 72,4 % 70 63,1 % 

pogosto 8 9,8 % 1 3,4 % 9 8,1 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

 

Da je oče pogosto storilec zlorab meni večina učiteljev (72,0 %) in svetovalnih delavcev (75,9 

%). Da je mati redko storilec zlorabe ali neprimernega ravnanja pa meni 47,6 % učiteljev, 

večina svetovalnih delavcev (65,5 %) pa meni, da je mati pogosto storilec zlorabe ali 

neprimernega ravnanja. Da sta oba starša redko storilca zlorabe ali neprimernega ravnanja meni 

56,1 % učiteljev, večina svetovalnih delavcev (55,2 %) pa meni, da je sta starša pogosto storilca 

zlorabe ali neprimernega ravnanja. Da je očim pogosto storilec zlorabe ali neprimernega 

ravnanja meni 62,2 % učiteljev, med svetovalnimi delavci pa jih 44,8 % meni, da je očim redko 

storilec zlorabe ali neprimernega ravnanja, 41,4 % pa jih meni, da je očim pogosto storilec. 

Večina anketirancev meni (64,9 %), da je brat redko storilec zlorabe ali neprimernega ravnanja, 

podobnega mnenja so glede sestre; 62,2 % jih meni, da je sestra redko storilec zlorabe ali 

neprimernega ravnanja. Tudi, da so ostali sorodniki redko storilci zlorabe ali neprimernega 

ravnanja meni večina (56,8 %) anketirancev. Da je dedek storilec zlorabe ali neprimernega 

ravnanja redko, meni 55,9 % anketirancev. Tudi sosed je po mnenju 47,7 % anketirancev redko 

storilec zlorabe ali neprimernega ravnanja. Po mnenju večine učiteljev in svetovalnih delavcev 

(67,6 %) pa so sovrstniki pogosto storilci zlorabe ali neprimernega ravnanja. Da je oseba, ki 

varuje otroka, storilec zlorabe ali neprimernega ravnanja redko, meni večina anketirancev (62,2 

%). Večina anketirancev je tudi mnenja, da je vzgojitelj redko (57,7 %) storilec zlorabe ali 

neprimernega ravnanja. Kar 63,1 % anketirancev pa meni, da je neznana oseba redko storilec 

zlorabe ali neprimernega ravnanja. Kot drugo je eden učitelj navedel župnika. 
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Preglednica 50: Število in odstotki odgovorov na 29. (32. pri sv. delavcih) vprašanje glede na 

zaposlitev   

Ocenite, koliko so po vašem mnenju v tabeli našteti dejavniki razlogi za 

zlorabljanje otrok oz. za neprimerno ravnanje z otroki. 

zaposlitev 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke skupaj 

nizek socialni status (revščina) sploh ne vpliva f 2 0 2 

f % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 

nepomemben f 17 2 19 

f % 20,7 % 6,9 % 17,1 % 

srednje pomemben f 26 14 40 

f % 31,7 % 48,3 % 36,0 % 

pomemben f 28 12 40 

f % 34,1 % 41,4 % 36,0 % 

zelo pomemben f 9 1 10 

f % 11,0 % 3,4 % 9,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 3,30 3,41 3,33 

stand. 

odklon 
1,00 ,68 ,93 

prezaposlenost staršev sploh ne vpliva f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

nepomemben f 4 3 7 

f % 4,9 % 10,3 % 6,3 % 

srednje pomemben f 25 9 34 

f % 30,5 % 31,0 % 30,6 % 

pomemben f 39 13 52 

f % 47,6 % 44,8 % 46,8 % 

zelo pomemben f 13 4 17 

f % 15,9 % 13,8 % 15,3 % 

Total f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 

M 3,72 3,62 3,69 

stand. 

odklon 
,84 ,86 ,84 

nizka izobrazba sploh ne vpliva f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

nepomemben f 27 5 32 

f % 32,9 % 17,9 % 29,1 % 

srednje pomemben f 38 14 52 

f % 46,3 % 50,0 % 47,3 % 

pomemben f 13 8 21 

f % 15,9 % 28,6 % 19,1 % 

zelo pomemben f 3 1 4 

f % 3,7 % 3,6 % 3,6 % 

skupaj f 82 28 110 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 3,00 3,00 3,00 

M 2,88 3,18 2,95 

stand. 

odklon 
,82 ,77 ,82 

alkoholizem sploh ne vpliva f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

nepomemben f 1 0 1 
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f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

srednje pomemben f 2 1 3 

f % 2,4 % 3,4 % 2,7 % 

pomemben f 25 1 26 

f % 30,5 % 3,4 % 23,4 % 

zelo pomemben f 54 27 81 

f % 65,9 % 93,1 % 73,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 5,00 5,00 5,00 

M 4,61 4,90 4,68 

stand. 

odklon 
,60 ,41 ,57 

težave v medosebnih razmerjih v 

družini 

sploh ne vpliva f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

nepomemben f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

srednje pomemben f 5 1 6 

f % 6,1 % 3,4 % 5,4 % 

pomemben f 36 10 46 

f % 43,9 % 34,5 % 41,4 % 

zelo pomemben f 40 18 58 

f % 48,8 % 62,1 % 52,3 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 5,00 5,00 

M 4,39 4,59 4,44 

stand. 

odklon 
,72 ,57 ,68 

individualne duševne težave 

storilca 

sploh ne vpliva f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

nepomemben f 1 0 1 

f % 1,2 % 0,0 % ,9 % 

srednje pomemben f 3 0 3 

f % 3,7 % 0,0 % 2,7 % 

pomemben f 28 8 36 

f % 34,1 % 27,6 % 32,4 % 

zelo pomemben f 50 21 71 

f % 61,0 % 72,4 % 64,0 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 5,00 5,00 5,00 

M 4,55 4,72 4,59 

stand. 

odklon 
,63 ,45 ,59 

odrasla oseba, ki zlorablja 

otroka, ponavlja nad otrokom 

zlorabo iz lastnega otroštva 

sploh ne vpliva f 0 0 0 

f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

nepomemben f 5 0 5 

f % 6,1 % 0,0 % 4,5 % 

srednje pomemben f 17 6 23 

f % 20,7 % 20,7 % 20,7 % 

pomemben f 32 14 46 

f % 39,0 % 48,3 % 41,4 % 

zelo pomemben f 28 9 37 

f % 34,1 % 31,0 % 33,3 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 4,00 4,00 
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M 4,01 4,10 4,04 

stand. 

odklon 
,90 ,72 ,85 

v družbi nasploh ni več pravih 

moralnih norm 

sploh ne vpliva f 2 1 3 

f % 2,4 % 3,4 % 2,7 % 

nepomemben f 1 6 7 

f % 1,2 % 20,7 % 6,3 % 

srednje pomemben f 14 8 22 

f % 17,1 % 27,6 % 19,8 % 

pomemben f 46 6 52 

f % 56,1 % 20,7 % 46,8 % 

zelo pomemben f 19 8 27 

f % 23,2 % 27,6 % 24,3 % 

skupaj f 82 29 111 

f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

ME 4,00 3,00 4,00 

M 3,96 3,48 3,84 

stand. 

odklon 
,82 1,21 ,96 

 

Nizek socialni status je po mnenju 36 % učiteljev in svetovalnih delavcev srednje pomemben 

razlog za zlorabljanje otrok, 36 % pa jih meni, da je to pomemben razlog. Kar 46,8 % 

anketirancev je mnenja, da je prezaposlenost staršev pogosto razlog za zlorabljanje otrok, 30,6 

% pa jih meni, da je to srednje pomemben razlog za zlorabe. Da je nizka izobrazba srednje 

pomemben razlog za zlorabe otrok, meni 47,3 % anketirancev, 28,1 % pa meni, da je to 

nepomemben razlog. Kar 93,1 % svetovalnih delavcev meni, da je alkoholizem zelo pomemben 

razlog za zlorabe, tako meni tudi 65,9 % učiteljev. Da so težave v medsebojnih razmerjih 

pomemben razlog za zlorabe otrok meni 41,4 % anketirancev, 52,3 % jih pa meni, da je to zelo 

pomemben razlog za zlorabe. Večina (64 %) učiteljev in svetovalnih delavcev je mnenja, da so 

individualne duševne težave storilca zelo pomemben razlog za zlorabljanje otrok. Da je 

pomemben razlog za zlorabe otrok to, da odrasla oseba, ki zlorablja, ponavlja nad otrokom 

zlorabo iz lastnega otroštva, meni 41,4 %, 33,3 % učiteljev in svetovalnih delavcev pa meni, da 

je to zelo pomemben razlog. Učiteljem (M = 3,96) se nekoliko bolj kot svetovalnim delavcem 

(M = 3,48) zdi pomemben razlog za zlorabe otrok to, da v družbi ni več pravih moralnih norm, 

kar 46,8 % anketirancem se to zdi pomemben razlog za zlorabe otrok.       

 

Preglednica 51: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali ste na pedagoški konferenci 

kdaj razpravljali o tem, kako ravnati v primerih zlorab otroka (glede na zaposlitev)?« 

 

učitelji in učiteljice 

 

f f % 

 

da 

ne 

ne vem  

44 55,7 % 

28 35,4 % 

7 8,9 % 

skupaj 79 100,0 % 

 

  

svetovalni delavci in svetovalne 

delavke 

f f % 

da 23 79,3 % 
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ne 
6 20,7 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

Večina učiteljev (55,7 %) in večina svetovalnih delavcev (79,3 %) je na pedagoški konferenci 

kdaj razpravljalo o tem, kako ravnati v primerih zlorab otroka. To nam verjetno pove, da je s 

perspektive svetovalnih delavcev ta problematika bolj ključna z vidika njihovega dela in se je 

zato bolje zavedajo (se bolje spomnijo, da so na pedagoški konferenci o tem razpravljali). 

 

Preglednica 52: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali imate na šoli postavljene 

smernice (pravila), kako ravnati v primeru, da se pojavi sum zlorabe otroka (glede na 

zaposlitev)?« 

  

učitelji in učiteljice 

f f % 

da 

ne 

ne vem  

47 60,3 % 

17 21,8 % 

14 17,9 % 

skupaj 78 100,0 % 

 

 

 

svetovalni delavci in svetovalne delavke 

f f % 

da 

 

 

ne 

26 89,7 % 

3 10,3 % 

skupaj 
29 100,0 % 

 

60,3 % učiteljev in 89,7 % svetovalnih delavcev pravi, da imajo na šoli postavljene smernice 

oz. pravila, kako ravnati v primeru, da se pojavi sum zlorabe otroka. Kar 39,7 % učiteljev ne 

ve, če imajo postavljene smernice oziroma menijo, da jih nimajo. Postavlja se vprašanje, koliko 

so sploh seznanjeni s tem, ali imajo na šoli postavljene smernice.   

 

Preglednica 53: Število in odstotki odgovorov na 17.1 (sv. delavci) vprašanje 

Če imate smernice, vas prosimo, da ocenite, kako dobro so po vašem 

mnenju z njimi seznanjeni učitelji vaše šole? f f % 

 zelo slabo 4 13,8 % 

slabo 5 17,2 % 

srednje dobro 14 48,3 % 

dobro 2 6,9 % 

zelo dobro 1 3,4 % 

skupaj 26 89,7 % 

manjkajoča vrednost  3 10,3 % 

skupaj 29 100,0 % 
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Socialni delavci so ocenjevali, kako dobro so po njihovem mnenju s smernicami seznanjeni 

učitelji, in sicer vidimo, da največ socialnih delavcev (48,3 %) meni, da so učitelji s temi 

smernicami seznanjeni srednje dobro. 

 

Preglednica 54: Število in odstotki odgovorov na  vprašanje: »Ali ste v okviru dodiplomskega 

študija obravnavali teme s področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki 

(prepoznavanje znakov, ukrepanje) (glede na zaposlitev)?« 

  

zaposlitev 

skupaj učitelji in učiteljice svetovalni delavci in svetovalne delavke 

f f % f f % f f % 

da 

 

ne 

25 30,5 % 13 46,4 % 38 34,5 % 

57 69,5 % 15 53,6 % 72 65,5 % 

skupaj 82 100,0 % 28 100,0 % 110 100,0 % 

 

V okviru dodiplomskega študija je 30,5 % učiteljev obravnavalo teme s področja zlorabljanja 

oz. neprimernega ravnanja z otroki. Med svetovalnimi delavci pa jih je te teme obravnavalo 

53,6 %, precej velik odstotek – pričakovano so svetovalni delavci tekom študija obravnavali 

več tem s tega področja, kljub temu da je podatek, da kar 69,5 % učiteljev teh tem ni 

obravnavalo, presenetljiv.  

 

Preglednica 55: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali ste se v okviru ponudbe 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja udeležili kakšnega seminarja (delavnice ipd.) o 

zlorabah otrok (glede na zaposlitev)?« 

  

zaposlitev 

skupaj učitelji in učiteljice svetovalni delavci in svetovalne delavke 

f f % f f % f f % 

 da 24 29,3 % 23 79,3 % 47 42,3 % 

ne 58 70,7 % 6 20,7 % 64 57,7 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

 

V okviru ponudbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja se kar 70,7 % učiteljev ni 

udeležilo kakšnega seminarja (delavnice ipd.) o zlorabah otrok, med svetovalnimi delavci pa se 

ni  takšnega izobraževanja udeležilo le 20,7 % svetovalnih delavcev, kar 79,3 % svetovalnih 

delavcev pa se je takšnega izobraževanja udeležilo. Postavlja se vprašanje, zakaj se učitelji teh 

seminarjev (delavnic ipd.) ne udeležujejo, kljub temu da imajo manj znanja o tej temi kot 

svetovalni delavci. 
 

Preglednica 56: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali ste na šoli, kjer poučujete, 

imeli skupna predavanja o načinih zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki (glede na 

zaposlitev)?« 

  

zaposlitev 

skupaj učitelji in učiteljice svetovalni delavci in svetovalne delavke 

f f % F f % f f % 

da 

ne 

27 33,3 % 13 44,8 % 40 36,4 % 

45 55,6 % 15 51,7 % 60 54,5 % 
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ne vem 9 11,1 % 1 3,4 % 10 9,1 % 

skupaj 81 100,0 % 29 100,0 % 110 100,0 % 

 

Predavanja o načinih zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki je imelo več svetovalnih 

delavcev (44,8 %) kot učiteljev (33,3 %), kljub temu pa večina obojih teh predavanj ni imelo 

(55,6 % učiteljev in 51,7 % svetovalnih delavcev).  

 

Preglednica 57: Število in odstotki odgovorov na vprašanje: »Ali bi se udeležili dodatnega 

izobraževanja s področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki (če bi imeli to 

možnost) glede na zaposlitev?« 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

f f % F f % f f % 

da 

ne 

ne vem 

73 89,0 % 22 75,9 % 95 85,6 % 

1 1,2 % 2 6,9 % 3 2,7 % 

8 9,8 % 5 17,2 % 13 11,7 % 

skupaj 82 100,0 % 29 100,0 % 111 100,0 % 

 

Večina anketirancev (89 % učiteljev in 75,9 % svetovalnih delavcev) bi se, če bi imeli možnost, 

udeležilo dodatnega izobraževanja s področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki. 

 

Preglednica 58: Mnenje o številu zlorab nad otroci glede na zaposlitev 

  

zaposlitev 

skupaj 

učitelji in 

učiteljice 

svetovalni 

delavci in 

svetovalne 

delavke 

f f % f f % f f % 

Ali menite, da se število 

zlorab otrok in nasilja 

nad otroki iz leta v leto 

povečuje, ostaja enako 

ali se zmanjšuje? 

da, se povečuje 
34 42,0 % 9 32,1 % 43 39,4 % 

ne, ostaja 

enako 
38 46,9 % 14 50,0 % 52 47,7 % 

ne, se 

zmanjšuje 
9 11,1 % 5 17,9 % 14 12,8 % 

skupaj 81 100,0 % 28 100,0 % 109 100,0 % 

 

Večina – nekaj manj kot polovica učiteljev – meni, da število zlorab otrok in nasilja nad otroki 

ostaja enako (46,9 %), medtem ko tako meni polovica svetovalnih delavcev (50 %); da se 

povečuje meni 42 % učiteljev in 32,1 % svetovalnih delavcev, medtem ko 11,1 % učiteljev in 

17,9 % svetovalnih delavcev meni, da se zmanjšuje.   
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3.5.9 Vprašanja, na katera so odgovarjali samo učitelji 

 

Preglednica 59: Število in odstotki odgovorov na vprašanje 12. in 12.1 

Ali ste že kdaj sami imeli v oddelku 

učenca, ki je bil zlorabljen (fizično in/ali 

psihično nasilje v družini, spolna zloraba 

…)? f f % 

da 

ne 

skupaj 

31 37,8 

51 62,2 

82 100,0 

    

število odgovorov M stand. odklon 

29 1,38 0,73 

 

Večina učiteljev v oddelku še ni imela učenca, ki je bil zlorabljen (62,2 %), 37,8 % pa je 

takšnega učenca že imelo v oddelku. 

V povprečju so učitelji imeli 1,38 takšnih primerov.   

Večina učiteljev je kot primer zlorabe navedlo fizično nasilje, manj kot polovica psihično 

nasilje in zanemarjanje, najmanj pa primer spolne zlorabe.  

 

Preglednica 60: Število in odstotki odgovorov na 13. vprašanje 

 Ali ste že kdaj sami imeli v oddelku učenca, ki 

je bil tako zlorabljen, da ste v reševanje 

primera morali vključiti center za socialno delo 

ali druge ustrezne institucije? f f % 

da 

ne 

skupaj 

manjkajoča vrednost 

16 19,5 

61 74,4 

77 93,9 

5 6,1 

skupaj 82 100,0 

  

74,4 % učiteljev v oddelku še ni imelo učenca, ki je bil tako zlorabljen, da so v reševanje primera 

morali vključiti center za socialno delo ali druge ustrezne institucije, 16 % učiteljev je imelo 

takšne primere, 5 učiteljev pa odgovora na vprašanje ni podalo. 

 

Preglednica 61: Če ste odgovorili z da, koliko takšnih primerov ste imeli? 

število 

odgovorov M stand. odklon 

16 1,25 0,45 

 

Učitelji, ki so imeli takšne primere, so imeli v povprečju 1 takšen primer (M = 1,25). Največkrat 

je šlo za fizično nasilje, redkeje za psihično nasilje, 2 učitelja sta imela primer spolnega nasilja 

in eden primer zanemarjanja otroka. 
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Preglednica 62: Število in odstotki odgovorov na 14. vprašanje 

 Ali ste že kdaj sami imeli v oddelku učenca, 

za katerega ste sumili, da je bil tako 

zlorabljen, da bi bilo v reševanje primera 

potrebno vključiti center za socialno delo ali 

druge ustrezne institucije, pa se to ni zgodilo? f f % 

da 

ne 

skupaj 

4 4,9 

73 89,0 

77 93,9 

manjkajoča vrednost 5 6,1 

skupaj 82 100,0 

 

Večina, kar 89 % učiteljev, še ni imelo učenca, za katerega so sumili, da je bil tako zlorabljen, 

da bi bilo v reševanje primera potrebno vključiti center za socialno delo ali druge ustrezne 

institucije, pa se to ni zgodilo, 4,9 % učiteljev pa je imelo takšne primere, 5 učiteljev odgovora 

ni podalo. Prav tako 86,1 % učiteljev pravi, da tudi na šoli, kjer poučujejo, ni bilo takega 

primera, kjer bi bilo potrebno vključiti  center za socialno delo ali kakšno drugo zunanjo 

institucijo, pa se to ni zgodilo (Preglednica 43), medtem pa kar 13,9 % učiteljev pravi, da so 

imeli na šoli v zadnjih treh letih takšne primere.   

 

Preglednica 63: Če DA, kolikokrat? 

Število 

odgovorov M 

stand. 

odklon 

4 1,00 0,000 

 

Učitelji, ki so imeli takšne primere v razredu, pravijo, da so imeli v povprečju 1 takšen primer. 

 

Kot razlog, za kaj je šlo, so anketiranci navedli, da je prišlo do fizičnega nasilja, da je bil otrok 

do pozne ure z vinjenim staršem v lokalu, da je bil otrok deležen psihičnega nasilja, ker ni maral 

dotikov in je zato oče vedno odreagiral napadalno, medtem ko je bila mama prestrašena in tiho, 

materialnih dokazov za to pa ni bilo.  Kot razlog, da niso bile vključene zunanje institucije, so 

učitelji navedli, da so se starši izmikali pozivom institucij. 

 

Preglednica 64: Število in odstotki odgovorov na 14.4  vprašanje  

  

odgovori 

N % 

Z
ak

aj
 n

is
o
 u

k
re

p
al

i 

Ker nisem bil prepričan, ali imam prav ali ne. 2 10,5 % 

Ker sem se bal reakcije otrokovih staršev. 2 10,5 % 

Ker sem se bal, da bi otroku bolj škodil kot koristil. 2 10,5 % 

Ker sem se bal negativne reakcije okolja (kraj, znanci …). 1 5,3 % 

Ker sem vedel, da na šoli ne bom dobil podpore. 1 5,3 % 

Ker nisem vedel, kako bi bilo otroku mogoče pomagati. 1 5,3 % 

Ker na šoli ni postavljenih smernic, pravil, kako ukrepati. 1 5,3 % 

Ker dvomim, da bi socialne službe in pravosodni sistem lahko rešile 

problem tako, da bi bilo dobro za otroka. 
4 21,1 % 

Zaradi zahtevnih birokratskih postopkov. 3 15,8 % 

Drugo 2 10,5 % 

skupaj 19 100,0 % 



67 

Večina učiteljev ni v takšnih primerih ukrepala, ker so dvomili, da bi socialne službe in 

pravosodni sistem lahko rešile problem tako, da bi bilo dobro za otroka (66,7 %), zaradi 

zahtevnih birokratskih postopkov (50 %), ker niso bili prepričani, ali imajo prav ali ne (33,3 

%), ker so se bali reakcije otrokovih staršev (33,3 %), ker so se bali, da bi otroku bolj škodili 

kot koristili (33,3 %) in iz drugih razlogov (33,3 %).  

 

Preglednica 65: Število in odstotki odgovorov na 16. vprašanje  

Na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako dobro 

po vašem mnenju pedagoški delavci v vaši šoli vedo, kako 

naj ravnajo, če bi za določenega otroka sumili, da je 

zlorabljen? 

f 

f 
 %

 

M
E

 

M 

stand. 

odklon 

ne vedo 

2 

3 

4 

zelo dobro vedo 

skupaj 

manjkajoča vrednost 

6 7,3 

3,00 3,10 1,06 

15 18,3 

27 32,9 

23 28,0 

6 7,3 

77 93,9 

5 6,1 

skupaj 82 100,0 

 

Učitelji v povprečju menijo, da pedagoški delavci na šoli srednje dobro vedo (32.9 %), kako 

naj ravnajo, če bi za določenega otroka sumili, da je zlorabljen. 

 

Preglednica 66: Število in odstotki odgovorov na 19. vprašanje 

Kako bi vi ravnali v primeru suma zlorabe vašega učenca? 

odgovori 

N % 

 

Najprej bi se pogovoril s starši. 3 3,6 % 

Najprej bi se pogovoril z učencem. 20 23,8 % 

Ne bi se pogovoril niti s starši niti z učencem, marveč bi najprej obvestil 

šolsko svetovalno službo in se o tem pogovoril s šolskim svetovalnim 

delavcem. 

47 56,0 % 

Najprej bi se pogovoril z drugim učiteljem. 7 8,3 % 

Ne bi se pogovoril niti s starši niti z učencem, marveč bi najprej obvestil 

vodstvo šole (ravnatelja). 
4 4,8 % 

Drugo 3 3,6 % 

   skupaj 84 100,0 % 

 

Večina učiteljev se ob sumu zlorabe učenca ne bi pogovoril niti s starši niti z učencem, marveč 

bi najprej obvestil šolsko svetovalno službo in se o tem pogovoril s šolskim svetovalnim 

delavcem (61,8 %).  
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3.5.10 Vprašanja, na katera so odgovarjali samo svetovalni delavci 

 

Preglednica 67: Število in odstotki odgovorov na 16. vprašanje  

Ali ste vi oz. šolska svetovalna služba pripravili 

predavanje oz. kakšno obliko izobraževanja na temo 

zlorabljanja otrok za pedagoške delavce vaše šole? f f % 

da 

ne 

skupaj 

16 55,2 % 

13 44,8 % 

29 100,0 % 

 

Nekaj več kot polovica svetovalnih delavcev (55,2 %) pravi, da so sami ali šola pripravili 

predavanje oz. kakšno obliko izobraževanja na temo zlorabljanja otrok za pedagoške delavce 

šole, 44,8 % pa takšnih izobraževanj ni pripravilo. 

 

Preglednica 68: Število in odstotki odgovorov na 16.1 vprašanje  

 N M 

stand. 

odklon 

16.1 Če DA, kolikokrat so 

sedaj? 

svetovalni delavci in svetovalne delavke 15 2,00 1,309 

skupaj 15 2,00 1,309 

 

Svetovalni delavci, ki so že pripravili (sami ali s šolo) pa pravijo, da so takšno predavanje 

pripravili v povprečju dvakrat. Svetovalni delavec je pod komentar zapisal, da sproti tudi 

povedo, kaj so dolžni storiti. 

 

Preglednica 69: Število in odstotki odgovorov na 18. vprašanje 

  

odgovori 

N % 

Kako bi ravnali v 

primeru suma 

zlorabe učenca? 

Najprej bi se pogovoril z učencem. 4 12,5 % 

Najprej bi se pogovoril z učiteljem (razrednikom), ki je 

posumil, da je otrok zlorabljen. 
23 71,9 % 

Najprej bi se pogovoril z ravnateljem. 1 3,1 % 

Primer bi takoj prijavil policiji. 1 3,1 % 

Drugo 3 9,4 % 

skupaj 32 100,0 % 

 

Večina svetovalnih delavcev bi se v primeru suma zlorabe učenca najprej pogovorila z 

učiteljem (razrednikom), ki je posumil, da je otrok zlorabljen (79,3 %). Kot drugo (9,4 %) so 

navedli, da je to odvisno od posameznega primera. 

 

Preglednica 70: Število in odstotki odgovorov na 22. vprašanje  

Ocenite, koliko znanja za reševanje primerov s področja 

zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z otroki ste 

pridobili v dodipl. študiju? f f 
%

 

M
E

 

M 

stand. 

odklon 

nič 

zelo malo 

malo 

7 24,1 % 

3,00 2,39 0,96 5 17,2 % 

14 48,3 % 
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veliko 

 

skupaj 

manjkajoča vrednost 

2 6,9 % 

28 96,6 % 

1 3,4 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

Svetovalni delavci ocenjujejo, da so v povprečju (M = 2,39) dobili zelo malo oziroma malo 

znanja (65,5 %) za reševanje primerov s področja zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja z 

otroki v dodiplomskem študiju.  

 

 

Preglednica 71: Število in odstotki odgovorov na 26. vprašanje 

Ali zase ocenjujete, da bi se morali udeležiti dodatnega izobraževanja s področja 

zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki? f f % 

 

da, to bi bilo nujno 4 13,8 % 

da, to bi bilo potrebno 17 58,6 % 

da,to bi bilo dobro, vendar so še druga področja, ki se mi trenutno zdijo 

pomembnejša 7 24,1 % 

ne, ni potrebno 1 3,4 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

Večina svetovalnih delavcev (58,6 %) ocenjuje, da bi bilo potrebno, da se udeležijo dodatnega 

izobraževanja s področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki, le 1 svetovalni delavec 

pa meni, da to ne bi bilo potrebno. 

 

Preglednica 72: Število in odstotki odgovorov na 27. vprašanje  

Ali ocenjujete, da bi se učitelji vaše šole morali udeležiti dodatnega 

izobraževanja s področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki? f f % 

 

da, to bi bilo nujno 5 17,2 % 

da, to bi bilo potrebno 17 58,6 % 

da, to bi bilo dobro, vendar so še druga področja, ki se mi trenutno 

zdijo pomembnejša 7 24,1 % 

skupaj 29 100,0 % 

 

Večina svetovalnih delavcev (58,6 %) ocenjuje, da bi bilo potrebno, da se učitelji njihove šole 

udeležijo dodatnega izobraževanja s področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki. 
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Preglednica 73: Število in odstotki odgovorov na 5. vprašanje  
K

ak
o

 d
o
b

ro
 s

o
 p

o
 v

aš
em

 

m
n

en
ju

 u
či

te
lj

i 
v

aš
e 

šo
le

 

u
sp

o
so

b
lj

en
i 

za
 p

re
p

o
zn

av
an

je
 

sp
o

d
aj

 n
aš

te
ti

h
 z

lo
ra

b
 o

z.
 

n
ep

ri
m

er
n

eg
a 

ra
v

n
an

ja
 z

 o
tr

o
k
i?

 zelo 

slabo slabo 

srednje 

dobro dobro 

zelo 

dobro skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

M
E

 

M
 

stand. 

odklon 

psihična 

(čustvena) 

zloraba 0 0,0% 10 35,7% 12 42,9% 5 17,9 % 1 3,6% 28 100 % 3,00 2,89 ,83 

telesna zloraba 

0 0,0% 8 27,6% 9 31,0% 10 34,5 % 2 6,9% 29 100 % 3,00 3,21 ,94 

spolna zloraba 

3 10,3% 14 48,3% 8 27,6% 4 13,8 % 0 0,0% 29 100 % 2,00 2,45 ,87 

zanemarjanje 

0 0,0% 6 20,7% 13 44,8% 8 27,6 % 2 6,9% 29 100 % 3,00 3,21 ,86 

 

Kar 42,9 % svetovalnih delavcev meni, da so učitelji na njihovi šoli srednje dobro usposobljeni 

za prepoznavanje psihične zlorabe. Tudi za prepoznavanje telesne zlorabe so, po mnenju 

svetovalnih delavcev, v povprečju srednje dobro usposobljeni (M = 3,21). Za prepoznavanje 

spolne zlorabe kar 48,3 % svetovalnih delavcev meni, da so učitelji slabo usposobljeni. Za 

prepoznavanje zanemarjanja otrok pa svetovalni delavci v povprečju menijo, da so učitelji 

srednje dobro usposobljeni (M = 3,21).   

 

Preglednica 74: Število in odstotki odgovorov na 6. vprašanje  

Ocenite, kako dobro so po vašem 

mnenju učitelji vaše šole usposobljeni 

za ukrepanje v primeru suma, da je 

učenec žrtev spodaj naštetih oblik 

zlorabe oziroma neprimernega 

ravnanja. 

ne vedo, 

kako 

ravnati slabo 

srednje 

dobro dobro 

zelo 

dobro skupaj 

psihična (čustvena) zloraba f 1 10 10 8 0 29 

f % 3,4 % 34,5 % 34,5 % 27,6 % 0,0 % 100,0 % 

telesna zloraba f 2 7 11 8 1 29 

f % 6,9 % 24,1 % 37,9 % 27,6 % 3,4 % 100,0 % 

spolna zloraba f 2 13 9 5 0 29 

f % 6,9 % 44,8 % 31,0 % 17,2 % 0,0 % 100,0 % 

zanemarjanje f 1 7 11 9 1 29 
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f % 3,4 % 24,1 % 37,9 % 31,0 % 3,4 % 100,0 % 

 

Da so učitelji slabo usposobljeni za ukrepanje v primeru psihične zlorabe otrok meni 34,5 % 

svetovalnih delavcev, 34,5 % pa jih meni, da so učitelji srednje dobro usposobljeni. Da so 

učitelji srednje dobro usposobljeni za ukrepanje v primeru telesne zlorabe otrok meni 37,9 % 

svetovalnih delavcev, 27,6 % pa jih meni, da so učitelji dobro usposobljeni. Kar 44,8 % 

svetovalnih delavcev meni, da so učitelji slabo usposobljeni za ukrepanje v primeru spolne 

zlorabe otrok. Da so srednje dobro usposobljeni za ukrepanje v primeru suma zanemarjanja 

otrok pa meni 37,9 % svetovalnih delavcev, 31 % jih meni, da so učitelji za to dobro 

usposobljeni.      

 

Preglednica 75: Ocena, kako dobro se svetovalni delavci počutijo usposobljeni za: 
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Svetovalni delavci se počutijo srednje dobro usposobljene za prepoznavanje znakov različnih 

oblik zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki (44,8 %), 41,4 % pa se jih počuti dobro 

usposobljene za to. Prav tako se jih večina (41,4 %) počuti srednje dobro usposobljene za 

vodenje pogovora z učencem, za katerega bi sumili, da je žrtev zlorabljanja oz. neprimernega 

ravnanja. 55,2 % se jih počuti srednje dobro usposobljene za vodenje pogovora s starši 

(skrbniki) učenca, za katerega bi sumili, da je žrtev zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja, 

48,3 % pa se jih počuti dobro usposobljene za vodenje postopkov v primeru zlorabe učenca, ki 

vključuje druge institucije (center za socialno delo, policijo …).  
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4 SKLEP 
 

Namen magistrskega dela je bil primerjati odgovore učiteljev in svetovalnih delavcev glede 

prepoznavanja specifičnih znakov zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki, preveriti, če 

ukrepajo ob sumu na zlorabo, ali sodelujejo z zunanjimi institucijami, kako se počutijo 

kompetentni za delo z zlorabljenimi otroki (koliko znanja so pridobili v času dodiplomskega 

študija), ali se udeležujejo delavnic in seminarjev na to temo. Zanimalo nas je tudi, ali se 

pridobljeni podatki razlikujejo od podatkov, pridobljenih leta 2007.  

Rezultati raziskave kažejo, da svetovalni delavci bolje poznajo znake čustvenega nasilja in 

spolne zlorabe, enako kot učitelji pa znake telesne zlorabe in zanemarjanja. Svetovalni delavci 

se v večjem deležu kot učitelji zavedajo, da ima otrokovo življenje v nenehnem vzdušju 

napetosti, strahu, negotovosti lahko fizične in psihične posledice na otroka in da ima 

postavljanje delovnih ter vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove 

zmogljivosti, ravno tako lahko psihične in fizične posledice. Učitelji in svetovalni delavci enako 

ocenjujejo, kako pogosto v naši družbi prihaja do spolnih zlorab otrok, psihičnega trpinčenja, 

fizičnega trpinčenja in zanemarjanja otrok. 

Svetovalni delavci menijo, da so bolj usposobljeni za ukrepanje v primeru telesnih, čustvenih 

in spolnih zlorab ter zanemarjanja otrok – to smo tudi pričakovali. Zaskrbljujoč podatek je, da 

večina učiteljev dobro pozna znake telesnih zlorab otrok, a jih kar tri četrtine ne ve, kako bi 

ukrepali ob sumu na zlorabo. Najmanj kompetentni so učitelji in svetovalni delavci za 

prepoznavanje in ukrepanje ob sumu na spolno zlorabo – te ugotovitve so zelo pomembne za 

šole, ki bi morale v bodoče več pozornosti nameniti izobraževanju svojih zaposlenih, da se bodo 

lažje spoprijeli s to tabu temo. Lahko bi več denarnih sredstev vlagali v organizacijo delavnic 

na temo spolnih in drugih zlorab, poleg tega bi lahko zaposlene spodbujali, tako da bi ob 

udeležbi dobili točke za napredovanje, čeprav je raziskava pokazala, da bi se večina učiteljev 

in svetovalnih delavcev udeležila dodatnega izobraževanja s področja zlorabljanja in 

neprimernega ravnanja z otroki že, če bi imela to možnost. Spodbudno pa je, da je primerjava 

z rezultati iz leta 2007 pokazala, da naj bi anketiranci znali bolje ukrepati v primeru spolnih 

zlorab, kot so to znali pred enajstimi leti, čeprav so odgovorili, da poznajo znake vseh zlorab 

enako kot takrat. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da večina učiteljev in svetovalnih delavcev tem 

o zlorabah otrok tekom dodiplomskega študija ni obravnavalo. Preseneča predvsem odgovor 

svetovalnih delavcev, ki bi morali pridobiti znanje na dodiplomskem študiju. Prav zato bi 

morali v prihodnje na fakultetah dati večji poudarek temam o zlorabljanju otrok, razlog za to je 

tudi ta, da se večina učiteljev in svetovalnih delavcev skoraj vsako leto sooča s primeri zlorab 

otrok – za svetovalne delavce je to bolj prepoznavna tematika, saj se verjetno s tem ukvarjajo 

bolj pogosto, kar je tudi pričakovano (to je potrdila tudi naša raziskava). 

Tako učitelji kot svetovalni delavci se dobro zavedajo, da ima otrok lahko rad tistega, ki ga 

zlorablja in da pogosto ne zna razložiti, kaj se mu dogaja ter da ne upa povedati, da je žrtev 

zlorabe. Raziskava je potrdila, da se oboji dobro zavedajo, da je znake zlorab težko prepoznati.  

Tako učitelji kot svetovalni delavci se zelo dobro zavedajo, da definicija, kaj je spolna zloraba 

otrok, ni enaka v vseh kulturah.  

Kljub temu da je malo učiteljev in svetovalnih delavcev navedlo, da so na šoli odkrili primere 

zlorab, ko bi mogli vključiti center za socialno delo ali katero drugo zunanjo institucijo, pa se 

to ni zgodilo, je zaskrbljujoč podatek ta, da so kot razlog navedli, da so se učitelji bali odzivov 

staršev v okolju, pa tudi to, da so nezadovoljni s sodelovanjem s centrom za socialno delo.  

Raziskava je pokazala, da bi večina učiteljev in svetovalnih delavcev vedno ukrepala, če bi 

ugotovila, da je otrok žrtev zlorabe – opozoriti pa je potrebno, da so nekateri anketiranci  izrazili 
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stisko, da se ne počutijo dovolj poučene o tej temi, da ne vedo, kako bi ukrepali, če bi jim npr. 

eden od staršev grozil, pa tudi, da je preveč birokracije in ti je na koncu žal, da si se izpostavil, 

da bi morale institucije takoj ukrepati, a se pogosto to ne zgodi in da se ob nesodelovanju ostalih 

(svetovalne službe, sodelavcev) počutiš samega. 

 

Rezultati kažejo, da učitelji v večji meri kot svetovalni delavci zagovarjajo občasno uporabo 

klofute kot svetovalni delavci – ti se v višjih deležih zavedajo, da to ni primerno ukrepanje.  

Svetovalni delavci se bolj kot učitelji zavedajo, da se zlorabe ne dogajajo pogosteje v družinah, 

ki imajo nizek socialni status in v kateri imajo starši nizko izobrazbo. K temu so bolj nagnjeni 

učitelji, zato se tu postavlja vprašanje, ali ta nagnjenost vpliva na njihov odnos pri poučevanju 

učencev. Oboji se dobro zavedajo, da je pomemben razlog, da se zlorabe otrok dogajajo, 

alkoholizem v družini, individualne duševne težave storilca, slabi medosebni odnosi v družini, 

to, da odrasla oseba, ki je bila žrtev zlorabe, ponavlja zlorabo nad lastnim otrokom. Veliko 

učiteljev kot razlog navaja to, da v družbi nasploh ni več pravih moralnih norm. 

Največ učiteljev in svetovalnih delavcev meni, da so pogosto storilci zlorab očetje, očimi in 

sovrstniki. Če bi raziskavo ponovili, bi v razpredelnico dodali tudi izbiro, da je storilec župnik.  

Menimo, da ugotovljeni rezultati lahko pozitivno prispevajo k oblikovanju učnih načrtov 

predmetov na Pedagoški fakulteti. 

V nadaljevanju navajamo predloge in konkretne zapise anketirancev za izboljšanja dela 

učiteljev in svetovalnih delavcev.  

Več seminarjev in delavnic o zlorabah otrok  

»Zdaj vem, da se bi morali o tem še več izobraževati in biti na to bolj pozorni kot si mislimo, 

da smo.« 

 »Mislim, da bi morali učitelji o tej temi večkrat spregovoriti na konferencah in se udeleževati 

seminarjev na to temo, saj je zelo pomembno, da si o tem poučen prej, kot se znajdeš v situaciji, 

ko moraš nekomu pomagati. Ne bi bilo pa slabo, da bi o temu govorili tudi pri urah in tako 

seznanjali otroke. Jaz to počnem, ker se mi to zdi zelo pomembno, saj tako otrok dobi zaupanje 

in lahko prepozna problem, če se mu to dogaja. Hvala.«  

»O nasilju, zlorabah bi se moralo več govoriti.« 

»Tema, o kateri je vredno govoriti zelo na glas in pogosto.«   

»Nekatera vprašanja so bila dvoumna in je bilo težko odgovoriti. Pri nasilju stvari niso črno-

bele. Tema je zelo pomembna in potrebno je o tem veliko govoriti. Sama sem o tem veliko 

raziskovala v svoji diplomski nalogi.« 

Večji poudarek tem o zlorabah nad otroci na fakultetah  

»Usposobite svetovalne delavce za praktično delo z učenci, da se ne bodo bali delati z učenci 

in se skrivali za zakoni in dokumentacijo. Naj postanejo pomoč učiteljem.«  

»Težka, zahtevna tema, ki vzbuja večni strah med učitelji. Kako in kdaj odreagirati, da bo prav? 

Nasilje, po mojem, so tudi pretirana pričakovanja od otroka. Neuresničene želje in statusi 

staršev. Otroke silijo povsod. Od njih pričakujejo nemogoče. Otroci imajo kasneje tike, so 

zaspani, prestrašeni  ... To je zame tudi nasilje, predvsem ambicioznih staršev, ki hočejo, da so 

njihovi otroci najboljši, najlepši, najbolj ... otroci pa včasih zelo trpijo. Včasih se sprašujem, 

ali ni boljše mu dati eno narit kot pa počasno psihično trpinčenje in prevelike zahteve od otrok.«  
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Boljše delovanje centra za socialno delo in hitrejša obravnava problemov 

»Naša šola je ogromna, zato podatek, ki sem ga zapisala pri vprašanju 10.2 ni pravi, ker ga ne 

poznam (se pa na naši šoli pogosto dogaja, da učitelji zaznamo zlorabe otrok). Dodala bi še to, 

da sem zelo razočarana nad delom CSD in policije oz. nad zakoni in predpisi, ki jih omejujejo 

pri efektivnejši zaščiti otroka.« 

»Želela bi, da bi ti postopki potekali hitreje.«  

»Premalo se govori o tem in tudi najbrž ukrepa. Naša Slovenija ...« 

»Verjetno ostane veliko primerov zlorab prikritih, ker ne pridejo v javnost.«  

»Negativne izkušnje s prijavami zlorab. Otrok, ki je bil zlorabljen (npr. fizično maltretiran), 

ostane v istem okolju (družini), kjer se nasilje nadaljuje. Starši so le opomnjeni ali finančno 

kaznovani. Kaznovani sami ali celo z advokati dokazujejo, da so nedolžni.« 

Pomanjkljivo definiranje zlorab 

»Da imamo pri odkrivanju zlorab težavo, ker smo po zakonu dolžni, da javimo zlorabo/nasilje. 

Velikokrat je zloraba otroka tudi razvajanje, prevelika zaščitenost otroka – teh primerov je 

bistveno več, a se nihče ne sprašuje o posledicah. Klofuta ni dobro vzgojno sredstvo, a 

popuščanje je prav tako škodljivo.« 

V bodoče bi bilo dobro raziskati, kako so zaposleni na centru za socialno delo zadovoljni s 

sodelovanjem z osnovnimi šolami in obratno ter zakaj pride do zapletov in nezadovoljstva. 

Takšna raziskava bi pokazala, zakaj pride do zapletov med sodelovanjem osnovnih šol in 

centrov za socialno delo ter bi vplivala na izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

Upamo, da bo naša raziskava spodbudila učitelje in svetovalne delavce, da se bodo udeleževali 

seminarjev in delavnic na temo zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki, da bodo svetovalni 

delavci tudi sami organizirali predavanja na to temo in da se bodo v prihodnje počutili bolj 

kompetentne za ukrepanje ob sumu na zlorabo. Obenem je lahko naša raziskava spodbuda za 

pedagoške delavce na fakultetah, da v učne načrte predmetov, kjer se bodoči pedagoški delavci 

izobražujejo, vključijo več predavanj in vaj na temo zlorab učencev.  
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6 PRILOGE 
 

6.1 Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Spoštovani/-a učitelj/-ica! 

 

Sem Suzana Poropat, študentka 1. letnika podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, smer poučevanje na razredni stopnji. Pred vami je anonimen vprašalnik o zlorabah 

otrok in o vlogi javne šole ter pedagoških delavcev pri preprečevanju teh pojavov, ki je bil 

pripravljen na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pomembno je, da odgovarjate tako, kot 

ocenjujete, da je stanje v realnosti. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene v okviru magistrskega dela z naslovom Stališča učiteljev razrednega 

pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok.  
 

Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji, zaradi večje preglednosti je v vprašalnikih za oba 

spola uporabljena le ena, moška oblika izrazov.  

 

Za vašo pripravljenost sodelovati in ponuditi pomoč se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem. 

 

Suzana Poropat 

 

1. Ocenite, kako dobro poznate znake specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega 

ravnanja z otroki, in sicer tako, da pod ustrezno oceno naredite znak x. 

 

 zelo 

dobro 

dobro srednje dobro slabo ne poznam 

psihična (čustvena) 

zloraba 

     

telesna zloraba      

spolna zloraba      

zanemarjanje      

 

2. Prosimo vas, da za vsako od spodaj naštetih trditev poveste, koliko se strinjate ali ne 

strinjate z njo.  

 

2.1 Pri zlorabljenem otroku ni težko prepoznati, da ga zlorabljajo. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.2 Učitelj lahko na osnovi poznavanja socialnih razmer, v katerih živi otrok, predvideva, 

kateri otrok je žrtev zlorab. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.3 Z otrokom, za katerega bi sumil, da je zlorabljen, bi se znal pogovoriti na ustrezen način. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.4 Otrok, ki je zlorabljen, o tem hitro spregovori učitelju, ki mu zaupa. 
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a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.5 Odrasli pogosto ne prepoznajo znakov, s katerimi zlorabljeni otroci izražajo svojo 

stisko. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.6 Otrok, ki je zlorabljen, ne more verjeti besedam človeka, ki ga zlorablja.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.7 Takoj ko učitelj posumi, da je otrok zlorabljen, se mora o tem z otrokom pogovoriti. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.8 Otrok, ki je zlorabljen, ima lahko rad tistega, ki ga zlorablja.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.9 Otrok, ki je zlorabljen, pogosto ne zna razložiti, kaj se mu dogaja.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.10 Otrok, ki je zlorabljen, si ne upa povedati, da je zlorabljen.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.11 Otrok, ki je zlorabljen, pogosto ne razume, kaj se mu dogaja. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.12 Odrasel človek, ki je bil kot otrok zlorabljen, občuti posledice zlorabe šele takrat, ko 

se zave, da je bil zlorabljen. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.13 Zlorabljenega otroka učitelj težko prepozna, saj se vedenje zlorabljenega otroka v 

razredu pogosto ne razlikuje od vedenja ostalih otrok.   

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

3. Ocenite, kako pogosto v naši družbi po vašem mnenju prihaja do naslednjih oblik zlorab 

in neprimernega ravnanja z otroki?  

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

spolne zlorabe      

psihično trpinčenje      

fizično trpinčenje      

zanemarjanje otrok      
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4. Ocenite, kako dobro ste usposobljeni za ukrepanje v primeru, da bi posumili, da imate 

v oddelku učenca, ki je žrtev spodaj naštetih oblik zlorabe oziroma neprimernega 

ravnanja. 

 

 zelo dobro dobro srednje 

dobro 

slabo ne vem, 

kako 

ravnati 

psihična (čustvena) 

zloraba 

     

telesna zloraba      

spolna zloraba      

zanemarjanje      

 

5. Ali menite, da je opredelitev, kaj je spolna zloraba otroka, v vseh kulturah enaka?   

a) da   b) ne  

 

6. Spodaj so naštete posamezne aktivnosti, ki jih počne odrasla oseba v razmerju do otroka. 

Prosimo, da označite, kakšne možne posledice imajo po vašem mnenju opisane zahteve 

oziroma ravnanja za otroka: a) psihične, b) fizične, c) psihične in fizične, d) se ne morem 

opredeliti. 

 

 fizične 

posledice 

psihične 

posledice 

psihične in 

fizične 

posledice 

se ne 

morem 

opredeliti 

Povzročanje telesnih poškodb otroku 

(rane, zlomi, zvini, modrice…). 

    

Otrok živi v nenehnem vzdušju 

napetosti, strahu, negotovosti. 

    

Postavljanje delovnih in vedenjskih 

zahtev do otroka, ki znatno presegajo 

njegove zmogljivosti. 

    

 

7. Ali po vašem mnenju starši, ki postavljajo otroku delovne in vedenjske zahteve, ki 

znatno podcenjujejo njegove zmogljivosti, s tem zanemarjajo otroka? 

a) da  b) ne  c) ne vem   

 

8. Ali menite, da je postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno 

podcenjujejo njegove zmogljivosti, in ga ohranjajo v odvisnosti od staršev, v sodobni 

družini: 

a) enako prisotno, kot v preteklosti; 

b) bolj pogosto, kot v preteklosti; 

c) bolj redko, kot v preteklosti; 

d) ne vem.  

 

9. Ali je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer ste poučevali, prišlo do odkritja 

primera, da je bil otrok podvržen zlorabi s strani odraslih? 

a) da  b) ne  c) ne vem   
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10. Ali je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer ste poučevali, prišlo do odkritja 

primera zlorabe otroka, ki je bila takšne vrste, da šola problema ni reševala sama in je v 

reševanje primera vključila center za socialno delo oziroma kakšno drugo zunanjo 

institucijo (policijo, pravosodje, psihoterapevta...)? 

a) da  b) ne  c) ne vem   

 

10.1 Koliko je bilo takšnih primerov? _____  

 

10.2 Za kakšne vrste zlorab je šlo? ___________________________________________ 

 

11. Ali je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer ste poučevali, prišlo do odkritja 

primera zlorabe ali neprimernega ravnanja z otrokom, ki je bila takšne vrste, da bi bilo 

po vašem mnenju potrebno vključiti center za socialno delo oziroma kakšno drugo 

zunanjo institucijo (policijo, pravosodje, terapevta...), pa se to ni zgodilo? 

a) da  b) ne    
 

11.1 Če DA, prosimo, da razložite, za kaj je šlo in čemu niso bile vključene zunanje 

inštitucije: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

(Odgovor lahko nadaljujete tudi na zadnji strani vprašalnika.) 

 

12. Ali ste že kdaj sami imeli v oddelku učenca, ki je bil zlorabljen (fizično in/ ali psihično 

nasilje v družini, spolna zloraba …)? 

a) da  b) ne 

 

12.1 Če da, koliko takšnih primerov ste imeli? ____________ 

 

12.2 Za kakšne vrste zlorab je šlo?  
______________________________________________ 

 

13. Ali ste že kdaj sami imeli v oddelku učenca, ki je bil tako zlorabljen, da ste v reševanje 

primera morali vključiti center za socialno delo ali druge ustrezne institucije? 

a) da  b) ne  

 

13.1 Če ste odgovorili z da, koliko takšnih primerov ste imeli? ______  

 

13.2 Za kakšne vrste zlorab je šlo?  
   _______________________________________________ 

 

14. Ali ste že kdaj sami imeli v oddelku učenca, za katerega ste sumili, da je bil tako 

zlorabljen, da bi bilo v reševanje primera potrebno vključiti center za socialno delo ali 

druge ustrezne institucije, pa se to ni zgodilo? 

a) da  b) ne  

 

14.1 Če da, kolikokrat? __________ 

 



81 

14.2 Če da, prosimo, da razložite, za kaj je šlo, čemu niso bile vključene zunanje institucije 

oziroma kdo je to preprečil: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

14.3 Prosimo, obkrožite razloge, zaradi katerih niste ukrepali. 

a) ker nisem bil prepričan, ali imam prav ali ne 

b) kar sem se bal reakcije otrokovih staršev 

c) ker sem se bal, da bi otroku bolj škodil, kot koristil 

d) ker sem se bal negativne reakcije okolja (kraj, znanci,…) 

e) ker sem vedel, da na šoli ne bom dobil podpore 

f) ker nisem vedel, kako bi bilo otroku mogoče pomagati 

g) ker na šoli ni postavljenih smernic, pravil, kako ukrepati v teh primerih 

h) ker dvomim, da bi socialne službe in pravosodni sistem lahko rešile problem tako, 

da bi bilo dobro za otroka 

i) zaradi zahtevnih birokratskih postopkov 

j) drugo, kaj: _____________________ 

 

15. Ali bi v primeru, ko bi pričeli sumiti, da je učenec ali učenka, ki ga/jo poučujete, 

zlorabljen s strani oseb, ki prihajajo z njim v stik, ukrepali, zato da bi zaščitili otroka?  

a) da, vedno  b) da, verjetno  c) ne   d) ne vem   

 

15.1 Prosimo, da obrazložite svoj odgovor. 

 
_____________________________________________________________________ 

 

16. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, kako dobro po vašem mnenju pedagoški 

delavci v vaši šoli vedo, kako naj ravnajo, če bi za določenega otroka sumili, da je 

zlorabljen? 

zelo dobro vedo  5 4 3 2 1 ne vedo 

 

17. Ali ste na pedagoški konferenci kdaj razpravljali o tem, kako ravnati v primerih zlorab 

otroka? 

a) da  b) ne  c) ne vem   

 

18. Ali imate na šoli postavljene smernice (pravila), kako ravnati v primeru, da se pojavi 

sum zlorabe otroka? 

a) da  b) ne  c) ne vem   

 

19. Kako bi vi ravnali v primeru suma zlorabe vašega učenca? 

a) najprej bi se pogovoril s starši 

b) najprej bi se pogovoril z učencem 

c) ne bi se pogovoril niti s starši niti z učencem, marveč bi najprej obvestil šolsko 

svetovalno službo in se o tem pogovoril s šolskim svetovalnim delavcem 

d) najprej bi se pogovoril z drugim učiteljem 

e) ne bi se pogovoril niti s starši niti z učencem, marveč bi najprej obvestil vodstvo 

šole (ravnatelja) 

f) ne bi se obrnil na nobeno osebo na šoli, marveč bi takoj prijavil primer policiji 

g) drugo: ____________  
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20. Kako pogosto se po vašem mnenju zgodi, da učitelji sumijo, da je učenec žrtev zlorab 

oz. nasilja, pa ne ukrepajo? 

a) zelo pogosto b) pogosto c) včasih d) redko e) nikoli 

 

21. Ocenite v tabeli predstavljene razloge, koliko po vašem mnenju vplivajo na to, da 

učitelji ne ukrepajo, ko posumijo, da je učenec žrtev zlorab oz. nasilja? (V prazno vrstico 

lahko dopišete razlog, ki ga nismo omenili in ima po vašem mnenju pomemben vpliv.) 

 

 zelo 

pomemben 

pomemben srednje 

pomemben 

nepomemben povsem 

nepomemben 

Ker učitelji ne 

zaupajo svoji 

presoji (ker niso 

prepričani, ali imajo 

prav ali ne). 

     

Ker se učitelji bojijo 

reakcij staršev. 

     

Zaradi zahtevnih 

birokratskih 

postopkov. 

     

Ker se učitelji 

bojijo, da bodo 

učencu, ki je žrtev 

nasilja oz. Zlorab, 

na ta način še 

škodovali. 

     

Ker učitelji ne vedo, 

kako ravnati. 

     

Ker se učitelji bojijo 

nerazumevanja s 

strani vodstva šole 

in drugih učiteljev. 

     

Ker dvomijo, da bi 

socialne službe in 

pravosodni sistem 

lahko rešile problem 

tako, da bi bilo 

dobro za otroka. 

     

 

22. Ali ste v okviru dodiplomskega študija obravnavali teme s področja zlorabljanja oz. 

neprimernega ravnanja z otroki (prepoznavanje znakov, ukrepanje)? 

a) da  b) ne    

 

23. Ali ste se v okviru ponudbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja udeležili 

kakšnega seminarja (delavnice ipd.) o zlorabah otrok? 

a) da  b) ne  

 

24. Ali ste na šoli, kjer poučujete, imeli skupna predavanja o načinih zlorabljanja in 

neprimernega ravnanja z otroki? 

a) da  b) ne  c) ne vem   
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25. Če bi imeli možnost, ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja s področja zlorabljanja 

in neprimernega ravnanja z otroki? 

a) da  b) ne  c) ne vem   

 

26. Zanima nas, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

 

26.1 Do nasilja in zlorab prihaja predvsem v socialno šibkejših družinah. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

26.2 Do nasilja prihaja predvsem v družinah, v katerih imajo starši nižjo stopnjo izobrazbe. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

26.3 Vzgoja staršev z zaušnicami je vedno škodljiva. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

26.4 Vzgoja z zaušnicami je nepotrebna, saj je mogoče vse vzgojne cilje doseči s 

pogovorom. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

26.5 Vzgoja staršev z zaušnicami je včasih potrebna, da otroka naučimo, kje je njegova 

meja. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

26.6 Nasilje nad otroki povzročajo predvsem očetje. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

26.7 Otroci, ki so v družini žrtve zlorab in nasilja, svoje domače okolje pogosto idealizirajo. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

27. Ali menite, da se število zlorab otrok in nasilja nad otroki iz leta v leto povečuje, ostajo 

enako ali se zmanjšuje? 

a) da, se povečuje b) ne, ostaja enako c) ne, se zmanjšuje 
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28. Ocenite, kako pogosto naj bi bili po vašem mnenju storilci zlorab oz. neprimernega 

ravnanja z otroki v tabeli naštete osebe. V prazno vrstico lahko dodate osebo, ki je nismo 

našteli in je po vašem mnenju storilec zlorab.  

 

 pogosto redko nikoli se ne morem odločiti 

a) oče       

b) mati     

c) oba starša     

d) očim     

e) brat     

f) sestra     

g) sorodniki     

h) dedek     

i) sosed     

j) sovrstniki     

k) oseba, ki varuje otroka     

l) učitelj/vzgojitelj     

m) neznana oseba     

o) drugo: _______________     

 

29. Ocenite, koliko so po vašem mnenju v tabeli našteti dejavniki, razlogi za zlorabljanje 

otrok oz. za neprimerno ravnanje z otroki. V prazno vrstico v tabeli lahko dodate 

dejavnik, ki ga nismo našteli, a po vašem mnenju pomembno vpliva na zlorabljanje 

otrok. 

 zelo 

pomemben 

pomemben srednje 

pomemben 

nepomemben sploh ne 

vpliva 

nizek socialni status 

(revščina) 

     

prezaposlenost staršev      

nizka izobrazba      

alkoholizem      

težave v medosebnih 

razmerjih v družini 

     

individualne duševne 

težave storilca 

     

odrasla oseba, ki 

zlorablja otroka, 

ponavlja nad otrokom 

zlorabo iz lastnega 

otroštva 

     

v družbi nasploh ni več 

pravih moralnih norm 
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Na koncu vas prosimo še za nekaj osebnih podatkov. Ustrezno obkrožite oz. dopišite. 

 

1. Spol:  

1) ženski 2) moški    

 

2. Starost: __________ let 

 

3. Delovna doba: _________ let 

 

4. Delovno mesto: 

a) učitelj. 

V preteklem šolskem letu sem bil razrednik: 

1) prvi razred 

2) drugi razred 

3) tretji razred 

4) četrti razred 

5) peti razred 

6) šesti razred 

7) sedmi razred 

8) osmi razred 

9) deveti razred 

b) učitelj podaljšanega bivanja 

 

5. Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili? 

1) srednja šola 

2) višja šola 

3) visoka strokovna šola 

4) univerza 

5) specializacija, magisterij, doktorat 

 

4. Ali bi želeli še kaj napisati o tej temi, pa vas tega nismo vprašali? Prosimo vas za vaše 

pripombe, mnenje, izkušnje … 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

(Za odgovor lahko uporabite tudi spodnjo stran lista.) 
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6.2 Anketni vprašalnik za svetovalne delavce 

 

Spoštovani/-a svetovalni/-a delavec/-ka! 

 

Sem Suzana Poropat, študentka 1. letnika podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, smer poučevanje na razredni stopnji. Pred vami je anonimen vprašalnik o zlorabah 

otrok in o vlogi javne šole ter pedagoških delavcev pri preprečevanju teh pojavov, ki je bil 

pripravljen na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pomembno je, da odgovarjate tako, kot 

ocenjujete, da je stanje v realnosti. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene v okviru magistrskega dela z naslovom Stališča učiteljev razrednega 

pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok.  
 

Spoštovane svetovalne delavke in spoštovani svetovalni delavci, zaradi večje preglednosti je v 

vprašalnikih za oba spola uporabljena le ena, moška oblika izrazov. Za sodelovanje se Vam 

vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

Suzana Poropat 

 

1. Ocenite, kako dobro poznate znake specifičnih oblik zlorab oziroma neprimernega 

ravnanja z otroki, in sicer tako, da pod ustrezno oceno naredite znak x. 

 

 zelo 

dobro 

dobro srednje dobro slabo ne poznam 

psihična (čustvena) 

zloraba 

     

telesna zloraba      

spolna zloraba      

zanemarjanje      

 

2. Prosimo vas, da za vsako od spodaj naštetih trditev poveste, koliko se strinjate ali ne 

strinjate z njo.  

 

2.1 Pri zlorabljenem otroku ni težko prepoznati, da ga zlorabljajo. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.2 Učitelj lahko na osnovi poznavanja socialnih razmer, v katerih živi otrok, predvideva, 

kateri otrok je žrtev zlorab. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.3 Z otrokom, za katerega bi sumil, da je zlorabljen, bi se znal pogovoriti na ustrezen način. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.4 Otrok, ki je zlorabljen, o tem hitro spregovori učitelju, ki mu zaupa. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 
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2.5 Odrasli pogosto ne prepoznajo znakov, s katerimi zlorabljeni otroci izražajo svojo 

stisko. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.6 Otrok, ki je zlorabljen, ne more verjeti besedam človeka, ki ga zlorablja.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.7 Takoj ko učitelj posumi, da je otrok zlorabljen, se mora o tem z otrokom pogovoriti. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.8 Otrok, ki je zlorabljen, ima lahko rad tistega, ki ga zlorablja.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.9 Otrok, ki je zlorabljen, pogosto ne zna razložiti, kaj se mu dogaja.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.10 Otrok, ki je zlorabljen, si ne upa povedati, da je zlorabljen.  

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.11 Otrok, ki je zlorabljen, pogosto ne razume, kaj se mu dogaja. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.12 Odrasel človek, ki je bil kot otrok zlorabljen, občuti posledice zlorabe šele takrat, ko 

se zave, da je bil zlorabljen. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

2.13 Zlorabljenega otroka učitelj težko prepozna, saj se vedenje zlorabljenega otroka v 

razredu pogosto ne razlikuje od vedenja ostalih otrok.   

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

3. Ocenite, kako pogosto v naši družbi po vašem mnenju prihaja do naslednjih oblik zlorab 

in neprimernega ravnanja z otroki?  

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

spolne zlorabe      

psihično trpinčenje      

fizično trpinčenje      

zanemarjanje otrok      
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4. Ocenite, kako dobro ste kot svetovalni delavec usposobljeni za ukrepanje v primeru 

suma, da je učenec žrtev spodaj naštetih oblik zlorabe oziroma neprimernega ravnanja. 

 

 zelo dobro dobro srednje 

dobro 

slabo ne vem, 

kako 

ravnati 

psihična (čustvena) 

zloraba 

     

telesna zloraba      

spolna zloraba      

zanemarjanje      

 

5. Ocenite, kako dobro so po vašem mnenju učitelji vaše šole usposobljeni za 

prepoznavanje spodaj naštetih oblik zlorab oziroma neprimernega ravnanja z otroki. 

 

 zelo dobro dobro srednje 

dobro 

slabo zelo 

slabo 

psihična (čustvena) 

zloraba 

     

telesna zloraba      

spolna zloraba      

zanemarjanje      

 

6. Ocenite, kako dobro so po vašem mnenju učitelji vaše šole usposobljeni za ukrepanje v 

primeru suma, da je učenec žrtev spodaj naštetih oblik zlorabe oziroma neprimernega 

ravnanja. 

 

 zelo dobro dobro srednje 

dobro 

slabo ne vedo, 

kako 

ravnati 

psihična (čustvena) 

zloraba 

     

telesna zloraba      

spolna zloraba      

zanemarjanje      

 

7. Ali menite, da je opredelitev, kaj je spolna zloraba otroka, v vseh kulturah enaka?   

a) da          b) ne 
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8. Spodaj so naštete posamezne aktivnosti, ki jih počne odrasla oseba v razmerju do otroka. 

Prosimo, da označite, kakšne možne posledice imajo po vašem mnenju opisane zahteve 

oziroma ravnanja za otroka: a) psihične, b) fizične, c) psihične in fizične, d) se ne morem 

opredeliti. 

 

 fizične 

posledice 

psihične 

posledice 

psihične in 

fizične 

posledice 

se ne 

morem 

opredeliti 

Povzročanje telesnih poškodb otroku 

(rane, zlomi, zvini, modrice…). 

    

Otrok živi v nenehnem vzdušju 

napetosti, strahu, negotovosti. 

    

Postavljanje delovnih in vedenjskih 

zahtev do otroka, ki znatno presegajo 

njegove zmogljivosti. 

    

 

9. Ali po vašem mnenju starši, ki postavljajo otroku delovne in vedenjske zahteve, ki 

znatno podcenjujejo njegove zmogljivosti, s tem zanemarjajo otroka? 

a) da            b) ne           c) ne vem 

 

10. Ali menite, da je postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno 

podcenjujejo njegove zmogljivosti, in ga ohranjajo v odvisnosti od staršev, v sodobni 

družini: 

a) enako prisotno, kot v preteklosti. 

b) bolj pogosto, kot v preteklosti. 

c) bolj redko, kot v preteklosti. 

d) ne vem. 

 

11. Ali je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer ste delali kot svetovalni delavec, prišlo 

do odkritja primera, da je bil otrok podvržen zlorabi s strani odraslih? 

a) da   b) ne   

 

11.1 Koliko takšnih primerov je bilo? ____________ 

 

11.2 Za kakšne vrste zlorab je šlo?  
______________________________________________ 

 

12. Ali je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer ste delali kot svetovalni delavec, prišlo 

do odkritja primera zlorabe otroka, ki je bila takšne vrste, da šola problema ni reševala 

sama in je v reševanje primera vključila center za socialno delo oziroma kakšno drugo 

zunanjo institucijo (policijo, pravosodje, psihoterapevta...)? 

a) da   b) ne  

 

12.1 Koliko je bilo takšnih primerov? _____  

 

12.2 Za kakšne vrste zlorab je šlo?  
   _______________________________________________ 
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13. Ali je v preteklih treh šolskih letih v šoli(ah), kjer ste delali kot svetovalni delavec, prišlo 

do odkritja primera zlorabe ali neprimernega ravnanja z otrokom, ki je bila takšne vrste, 

da bi bilo po vašem mnenju potrebno vključiti center za socialno delo oziroma kakšno 

drugo zunanjo institucijo (policijo, pravosodje, terapevta...), pa se to ni zgodilo? 

a) da  b) ne    

 

13.1 Če DA, prosimo, da razložite, za kaj je šlo in čemu niso bile vključene zunanje 

inštitucije oziroma kdo se s tem ni strinjal, je preprečil: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

(Odgovor lahko nadaljujete tudi na koncu vprašalnika.) 

 

13.2 Prosimo, obkrožite razloge, zaradi katerih šola ni ukrepala. 

a) ker nismo bili prepričani, ali imamo prav ali ne 

b) kar smo se bali reakcije otrokovih staršev 

c) ker smo se bali, da bi otroku bolj škodili, kot koristili 

d) ker smo se bali negativne reakcije okolja (kraj, znanci,…) 

e) ker nismo vedeli, kako bi bilo otroku mogoče pomagati 

f) ker na šoli ni postavljenih smernic, pravil, kako ukrepati v teh primerih 

g) ker smo dvomili, da bi socialne službe in pravosodni sistem lahko rešile problem 

tako, da bi bilo dobro za otroka 

h) zaradi zahtevnih birokratskih postopkov 

i) drugo, kaj: _____________________ 

 

14. Ali bi v primeru, ko bi pričeli sumiti, da je učenec ali učenka, ki ga/jo obravnavate, 

zlorabljen s strani oseb, ki prihajajo z njim v stik, ukrepali, zato da bi zaščitili otroka?  

a) da, vedno  b) da, verjetno  c) ne   d) ne vem   

 

14.1 Prosimo, da obrazložite svoj odgovor. 
____________________________________________________________________ 

 

15. Ali ste na pedagoški konferenci kdaj razpravljali o tem, kako ravnati v primerih zlorab 

otroka? 

a) da  b) ne    

 

16. Ali ste vi oz. šolska svetovalna služba pripravili predavanje oz. kakšno obliko 

izobraževanja na temo zlorabljanja otrok za pedagoške delavce vaše šole? 

a) da  b) ne 

  

16.1 Če da, kolikokrat do sedaj? _______________________________ 

 

17. Ali imate na šoli postavljene smernice (pravila), kako ravnati v primeru, da se pojavi 

sum zlorabe otroka? 

a) da  b) ne    
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17.1 Če imate smernice, vas prosimo, da ocenite, kako dobro so po vašem mnenju z njimi 

seznanjeni učitelji vaše šole? 

a) zelo dobro     b) dobro     c) srednje dobro     d) slabo     e) zelo slabo     f) niso 

seznanjeni 

 

1. Kakšen bi bil vaš prvi ukrep, ki bi ga izvedli v primeru suma zlorabe učenca, ki ga 

obravnavate? 

a) najprej bi se pogovoril s starši 

b) najprej bi se pogovoril z učencem 

c) najprej bi se pogovoril z učiteljem (razrednikom), ki je posumil, da je otrok 

zlorabljen 

d) najprej bi se pogovoril z drugimi učitelji 

e) najprej bi se pogovoril z ravnateljem 

f) primer bi takoj prijavil policiji 

g) drugo: ____________  

 

19. Kako pogosto se po vašem mnenju zgodi, da učitelji sumijo, da je učenec žrtev zlorab 

oz. nasilja, pa ne ukrepajo? 

a) zelo pogosto b) pogosto c) včasih d) redko e) nikoli 

 

20. Ocenite v tabeli predstavljene razloge, koliko po vašem mnenju vplivajo na to, da 

učitelji ne ukrepajo, ko posumijo, da je učenec žrtev zlorab oz. nasilja? (V prazno vrstico 

lahko dopišete razlog, ki ga nismo omenili in ima po vašem mnenju pomemben vpliv.) 

 

 zelo 

pomemben 

pomemben srednje 

pomemben 

nepomem-

ben 

povsem 

nepomemben 

Ker učitelji ne zaupajo 

svoji presoji (ker niso 

prepričani, ali imajo 

prav ali ne). 

     

Ker se učitelji bojijo 

reakcij staršev. 

     

Zaradi zahtevnih 

birokratskih 

postopkov. 

     

Ker se učitelji bojijo, 

da bodo učencu, ki je 

žrtev nasilja oz. 

Zlorab, na ta način še 

škodovali. 

     

Ker učitelji ne vedo, 

kako ravnati. 

     

Ker se učitelji bojijo 

nerazumevanja s strani 

vodstva šole in drugih 

učiteljev. 

     

Ker dvomijo, da bi 

socialne službe in 

pravosodni sistem 

lahko rešile problem 

     



92 

tako, da bi bilo dobro 

za otroka. 

21. Ali ste v okviru dodiplomskega študija obravnavali teme s področja zlorabljanja oz. 

neprimernega ravnanja z otroki (prepoznavanje znakov, ukrepanje)? 

a) da       b) ne    

 

22. Ocenite, koliko znanja za reševanje primerov s področja zlorabljanja oz. neprimernega 

ravnanja z otroki ste pridobili v dodiplomskem študiju? 

a) zelo veliko   b) veliko c) malo  d) zelo malo e) nič 

 

23. Ocenite, kako dobro ste po vašem mnenju usposobljeni za: 

 

 zelo 

dobro 

dobro srednje 

dobro 

slabo nič 

prepoznavanje znakov različnih oblik 

zlorab oz. neprimernega ravnanja z otroki 

     

vodenje pogovora z učencem, za katerega 

bi sumili, da je žrtev zlorabljanja oz. 

neprimernega ravnanja 

     

vodenje pogovora s starši (skrbniki) 

učenca, za katerega bi sumili, da je žrtev 

zlorabljanja oz. neprimernega ravnanja 

     

vodenje postopkov v primeru zlorabe 

učenca, ki vključuje druge institucije 

(center za socialno delo, policijo ...) 

     

  

24. Ali ste se v okviru ponudbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja udeležili 

kakšnega seminarja (delavnice ipd.) o zlorabah otrok? 

a) da  b) ne  

 

24.1 Če ste se udeležili seminarja (delavnice ipd.) o zlorabah otrok, vas prosimo, da 

navedete, koliko seminarjev ste se udeležili in kdo jih je organiziral. 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) več, koliko, kje: ___________________________________________________________ 

 

(Lahko dopišete na koncu vprašalnika.) 

 

25. Ali ste na šoli, kjer poučujete, imeli skupna predavanja o načinih zlorabljanja in 

neprimernega ravnanja z otroki? 

a) da  b) ne   

 

26. Ali zase ocenjujete, da bi se morali udeležiti dodatnega izobraževanja s področja 

zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki? 

a) da, to bi bilo nujno    

b) da, to bi bilo potrebno   

c) da, to bi bilo dobro, vendar so še druga področja, ki se mi trenutno zdijo pomembne 

d) ne, ni potrebno 
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27. Ali ocenjujete, da bi se učitelji vaše šole morali udeležiti dodatnega izobraževanja s 

področja zlorabljanja in neprimernega ravnanja z otroki? 

a) da, to bi bilo nujno    

b) da, to bi bilo potrebno   

c) da, to bi bilo dobro, vendar so še druga področja, ki se mi trenutno zdijo 

pomembnejša   

d) ne, ni potrebno 

 

28. Če bi imeli možnost, ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja s področja zlorabljanja 

in neprimernega ravnanja z otroki? 

a) da  b) ne  c) ne vem   

 

29. Zanima nas, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

 

29.1 Do nasilja in zlorab prihaja predvsem v socialno šibkejših družinah. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

29.2 Do nasilja prihaja predvsem v družinah, v katerih imajo starši nižjo stopnjo izobrazbe. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

29.3 Vzgoja staršev z zaušnicami je vedno škodljiva. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

29.4 Vzgoja z zaušnicami je nepotrebna, saj je mogoče vse vzgojne cilje doseči s 

pogovorom. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

29.5 Vzgoja staršev z zaušnicami je včasih potrebna, da otroka naučimo, kje je njegova 

meja. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

29.6 Nasilje nad otroki povzročajo predvsem očetje. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

29.7 Otroci, ki so v družini žrtve zlorab in nasilja, svoje domače okolje pogosto idealizirajo. 

a) se popolnoma strinjam   b) se strinjam   c) se ne morem odločiti   d) se ne strinjam   

e) se nikakor ne strinjam 

 

30. Ali menite, da se število zlorab otrok in nasilja nad otroki iz leta v leto povečuje, ostaja 

enako ali se zmanjšuje? 

a) da, se povečuje b) ne, ostaja enako c) ne, se zmanjšuje 
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31. Ocenite, kako pogosto naj bi bili po vašem mnenju storilci zlorab oz. neprimernega 

ravnanja z otroki v tabeli naštete osebe. V prazno vrstico lahko dodate osebo, ki je nismo 

našteli in je po vašem mnenju storilec zlorab.  

 

 pogosto redko nikoli se ne morem odločiti 

a) oče       

b) mati     

c) oba starša     

d) očim     

e) brat     

f) sestra     

g) sorodniki     

h) dedek     

i) sosed     

j) sovrstniki     

k) oseba, ki varuje otroka     

l) učitelj/vzgojitelj     

m) neznana oseba     

o) drugo: _______________     

 

32. Ocenite, koliko so po vašem mnenju v tabeli našteti dejavniki, razlogi za zlorabljanje 

otrok oz. za neprimerno ravnanje z otroki. V prazno vrstico v tabeli lahko dodate 

dejavnik, ki ga nismo našteli, a po vašem mnenju pomembno vpliva na zlorabljanje 

otrok. 

 

 zelo 

pomemben 

pomemben srednje 

pomemben 

nepomemben sploh ne 

vpliva 

nizek socialni status 

(revščina) 

     

prezaposlenost staršev      

nizka izobrazba      

alkoholizem      

težave v medosebnih 

razmerjih v družini 

     

individualne duševne 

težave storilca 

     

odrasla oseba, ki 

zlorablja otroka, 

ponavlja nad otrokom 

zlorabo iz lastnega 

otroštva 

     

v družbi nasploh ni več 

pravih moralnih norm 
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Na koncu vas prosimo še za nekaj osebnih podatkov. Ustrezno obkrožite oz. dopišite. 

 

1. Spol:  

1) ženski         2) moški   

   

2. Starost:   ______ let  

    

3. Delovna doba:           ______ let 

 

4. Delovno mesto:   

a) svetovalni delavec 

b) drugo: _____________________ 

 

5. Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili? 

1) srednja šola 

2) višja šola 

3) visoka strokovna šola 

4) univerza 

5) specializacija, magisterij, doktorat 

 

6. Študijski program:   

a) pedagogika/andragogika 

b) psihologija 

c) socialna pedagogika 

d) specialna pedagogika, defektologija 

e) socialno delo 

f) drugo: ___________________  

 

7. Ali bi želeli še kaj napisati o tej temi, pa vas tega nismo vprašali? Prosimo vas za vaše 

pripombe, mnenje, izkušnje … 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


